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A történeti korokban a kortárs építészet i átalakítások praktikusan viszonyultak az előzményekhez, csak azt és 
csak úgy használták fel, amit és ahogyan azt az újabb igények diktálták. A 19. század végétől azonban a 
műemléki szemlélet tudatossá válásával az épületszerkezeteknek és építészeti tereknek nemcsak a jövőjére, 
hanem a múltjára is tekintettel van a tervező. Egy gazdag múltú épület átalakítása természetesen veti fel 
a dilemmát: vajon melyik cél a meghatározó – a terek múltbéli formáinak és használati módjának érzé-
keltetése vagy az új feladat szolgálata? Különösen érdekes ez a kérdés egy olyan épület vagy épületrész 
esetében, amely múzeum lévén térhasználatában eleve az emlékezést szolgálja – vajon melyik motívum 
az erősebb: az emlékezet korszerű tere vagy az egykori terek megidézése, a tér emlékezete? Szükségszerű-e 
az ellentmondás, vagy össze is békíthetők az igények?

Az Evangélikus Országos Múzeum új arculata, külső és belső képe megnyitása óta sok elismerésben részesült 
szakmai és látogatói oldalról egyaránt (például az International Council of Museums három díja 2017-ben és a 
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület különdíja 2018-ban). A 
várost felfedező turisták és az érdeklődő látogatók véleményét, akiknek a 
kiállítás készült, talán Jász Annamária írása foglalja össze a legjobban, amely 
a welovebudapest.com oldalon olvasható A legváratlanabb helyen találjuk 
Budapest egyik legszimpatikusabb múzeumát címmel.1 A múzeum korszerű-
sége és frissessége valóban minden elismerést megérdemel. A dicsérő jelzők 
az építészeti, belsőépítészeti formálásra (Potzner Ferenc építész és Potzner 
Ádám építész, belsőépítész) éppúgy vonatkoznak, mint a muzeológiai kon-
cepcióra, a kiállítás tematikájára (dr. Harmati Béla László, Zászkaliczky 
Zsuzsanna művészettörténészek és dr. Kertész Botond történész). 

Az tudja igazán felmérni az évtizedes múzeummegújítási folyamat ered-
ménye mögötti teljesítményt és értékelni a befektetett munkát, aki maga 
is végzett már hasonlót – ez a látogatók többségétől természetesen nem várható el, de a feladat összetettsége az 
érdeklődők számára talán érzékeltethető. Az alábbi rövid összefoglalóval nem a múzeumot szeretném bemutatni, 
inkább a múzeum születésére és az átalakítást megelőző alapvető döntések súlyára, esetenként nehezen feloldható 
ellentmondásosságára szeretnék rávilágítani. Olyan korban élünk, amelyben a múlt és a jelen közötti távolság 
minden korábbi korszakváltásnál hangsúlyosabb, szembetűnőbb. A ma korszerű építési módszerek, építőanyagok 
és technikák (beton, acél, üveg, kerámia, műkő, épületgépészet, hűtés, fűtés, légtechnika, erős- és gyengeáramú 

 1 https://welovebudapest.com/2018/01/22/a-legvaratlanabb-helyen-talaljuk-budapest-legszimpatikusabb-muzeumat/. 
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hálózatok, intelligens vezérlés, diff erenciált világítás) felülírják a hagyományos építőanyagok és építési módok, a 
térhasználatot segítő berendezések sok évszázados kánonját. A múltnak nemcsak az anyagai, hanem a formái és a 
formákhoz tartozó jelentések is átalakultak: más formák és más (forma)nyelvek ideája lebeg ma az alkotók szeme 
előtt, mint száz – sőt mint harminc – évvel ezelőtt. Egy múzeumnak a bemutatott anyagok mellett a bemutatás 

módjára és annak eszközeire is kiemelt fi gyel-
met kell fordítania.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
vezetése Káldy Zoltán püspök és Mihályfi  
Ernő országos felügyelő kezdeményezésére 
1972 decemberében döntött országos múze-
um alapításáról, amelynek megszervezésével 
a legalkalmasabb személyt, dr. Fabiny Tibor 
(1924–2007) lelkészt, egyháztörténészt bíz-
ták meg. Fabiny professzor a múzeum helyéül 
a Deák téri Insula Lutherana egyik legrégibb, 
eredendően imateremként szolgáló földszinti 
épületrészét javasolta, amely a főváros közpon-
ti helyén, az ország legrangosabb evangélikus 
temploma és a gimnázium (akkor állami álta-
lános iskola) között helyezkedett el. Az egykor 
a pesti gyülekezet tulajdonában álló, kisebb 
bérleményekre szabdalt tereket – a szocializ-

mus idején papírbolt, lámpaernyő-készítő műhely, műszövő, sőt munkásőrség is volt itt többek között – nem 
lehetett egyszerű „megszerezni”. A múzeum céljára kiválasztott épületrész története – az egész evangélikus sziget 
magja – rendkívül tanulságos, amelynek alapos, a történész elődök eredményeit is nagy gondossággal feldolgozó 
építéstörténeti kutatását dr. Krähling János végezte el 2013-ban. Ennek rövid összefoglalóját érdemes felidézni, 
hogy a jelen múzeumi kialakítás előzményeivel is tisztában legyünk.

A templomépítésre alkalmas telket a pesti evangélikus gyülekezet 1792-ben vásárolta, amelyre Krausz János 
tervei alapján a földszinten kéthajós (kéttraktusos) imatermet, az emeleten parókiát épített. Az imaterem mindkét 
hajójának végében falba süllyesztett, kis mélységű apszist alakítottak ki, amelyek a múzeum bejárati előterében ma 
is láthatók. A kéthajós tér berendezését nem ismerjük, de Krausz János 1793-as tervrajza a két térszakaszt összekötő 
heveder alatt, a két tér határán halványan valamilyen műtárgyat, talán szószéket jelöl. A két traktus közül az utcai a 
hosszabb, ötablakos, az udvari az emeletre vezető háromkarú lépcső miatt rövidebb volt. Az utcai traktus bejárata 
nem az utcáról, hanem az előkertből, a rövid oldal tengelyében nyílt, az udvari traktusnak – a tervrajz szerint – nem 
volt önálló bejárata. Mindkét hajó alatt dongaboltozatos pince épült, mely ma a múzeum ideiglenes kiállításait és 
előadótermét fogadja be. Néhány éven belül a háromkarú lépcsőt kétkarúvá alakították, a harmadik kar helyén 
pincelejárót létesítettek. Miután a templom Pollack Mihály tervei szerint 1811-ben elkészült, a régi épületet új, 
hatablakos szárnnyal bővítették, és a kétszintes gyülekezeti házat háromszintesre építették át (1822). Az immár 11 
tengelyes főhomlokzat architektúráját – szintén Pollack tervezte – egységesítették, az imaterem terét pedig válasz-
falakkal felosztották. Újabb udvari lépcsők építésével az ekkorra már többféle funkciót szolgáló épület különböző 
részei – lakások, iskola, nagyterem, utca felé szolgáló üzletek – szeparáltan is megközelíthetővé váltak. A templom 
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és a gyülekezeti épület közötti „foghíj” ekkor még beépítetlen volt, csak egy háromnyílásos, díszes kerítésfal kötötte 
össze a földszinten a kettőt. 1855-ben, Hild József tervei szerint épült be ez a térrész, és ekkor készült el az elegáns, 
íves alaprajzú klasszicista lépcsőház is, amely a kapualjból az emeletre vezet. Az első, többször átépített lépcső végleg 
megszűnt, a pincelejáró is az új lépcső közelébe került. Az evangélikus együttes részeként felépült gimnázium épü-
letét 1864-ben adták át, a földszintjén és a gyülekezeti épület földszintjén is az akkorra már forgalmassá váló Sütő 
utca felé szolgáló üzleteket alakítottak ki, a homlokzat elé épített kirakati portálokkal és kihajtható ponyvákkal 
színesítve az összképet. A világháború alatt a portá-
lok vélhetően oly mértékben károsodtak, hogy új, de 
szedett-vedett formájú kirakatokkal helyettesítették 
ezeket. Az ötvenes évek elején a kezdődő metróépítési 
munkák során az utcai homlokzatot Pollack szelle-
mében egységesítették, a földszint egyszerű kvádere-
zését is ekkor készítették. A földszinten továbbra is 
kis üzletek, műhelyek voltak.

A múzeum kiépítése (1970-es évek) során az üz-
leteket megszüntették, az utca felőli ötablakos ter-
met az eredeti térforma szerint egybenyitották, így 
az egész evangélikus sziget legrégibb helyiségében, az 
egykori imateremben lehetett kialakítani a múzeum 
kiállítóterét. A múzeum bejárata és recepciós pultja 
a templomhoz csatlakozó Hild-féle háromaxisos bő-
vítmény középtengelyében volt, ahonnan egy boltí-
ves nyíláson át lehetett az egyterű kiállítóhelyiségbe 
lépni, amely így a korabeli imatermet is felidézte. Az udvari traktus felosztásával létrehozott múzeumi irodákat az 
udvar felől vagy a kiállítótér bejárattal ellentétes vége irányából lehetett megközelíteni. A mosdók hely hiányában 
az udvari „apszisban” kaptak helyet.

Az építész, belsőépítész tervező Havassy Pál (1924–1985) akkoriban az Országos Műemléki Felügyelőség fő-
mérnöke volt. Nevéhez fűződik többek között a budavári Országos Széchényi Könyvtár krisztinavárosi szárnyának 
kialakítása és az OMF Táncsics Mihály utcai barokk épületének 1967. évi modernizálása. A Deák téri kivitelezést 
Gryllus Vilmos építész, a gyülekezet felügyelője irányította. A fehér falú múzeum padlóját süttői mészkőlappal 
borították, az egyszerű, fakeretes üvegezett tárlókban az Evangélikusság a magyar kultúrában című állandó kiállítás 
tárgyait helyezte el Fabiny Tibor és Péter Márta művészettörténész.

Az ezredforduló idején a közel harmincéves múzeum átalakítása minden szempontból indokolttá vált: az 
állandó kiállítás ennyi idő alatt vizuálisan elavult, megkopott, ideiglenes kiállításokra, rendezvények szervezésére 
sem volt elegendő hely.

A 2014-ben bezárt múzeum 2016 novemberében befejeződött átalakítását és bővítését hosszas előkészítés, meg 
nem valósult tervváltozatok előzték meg. Cél volt a kiállítótér alatti pince hozzákapcsolása a múzeumhoz, amely 
kisebb, raktározási célra használt térrészektől eltekintve kihasználatlan volt. Alapkérdés volt, hogy melyik szint 
szolgálja az állandó kiállítást, a földszint vagy a pince. A pinceszinten műszaki problémákkal is számolni kellett a 
szigeteletlen falak nedvessége miatt. Ugyanígy alapkérdés volt a pince megközelítése: a korábbi, elbontott lépcső 
helye természetes pozíciónak tűnt, de a mai igények (és előírások) lift  beépítését is kötelezővé tették, amelynek 
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nem volt adekvát történeti helye. Ugyanígy kérdés volt a bejárat pozíciója, amely a Havassy Pál-féle megoldásban 
az egykori előudvar felől éppen azon a ponton vezette be a látogatót a kiállítótérbe, ahol korábban az imaterem 
bejárata is lehetett. A múzeumba lépve fel lehetett idézni a korabeli imaterem térhatását. A mosdók elhelyezése 
szintén kihívás egy olyan boltozatos, történeti térben, ahol korábban ilyen kis alapterületű helyiségcsoport nem volt.

A korábbi tervváltozatok kidolgozásában magam is közreműködtem, a végleges terveket (kiviteli terv szin-
tig) Ágoston István belsőépítész készítette, majd a fő kérdésekben hozott döntésekkel szembeni bizonytalanság 
miatt (Prőhle Gergely országos felügyelő javaslatára) Potzner Ferenc és fi a, Potzner Ádám vették át a tervezést. 
Irányításukkal az alapkérdésekre adott válaszok (lépcső, bejárat, vizescsoport, homlokzati megjelenés) alapvetően 
változtak. Továbbra is maradt az a döntés, hogy az állandó kiállítás helye a földszint legyen, az időszaki kiállítás és 
az előadások, rendezvények kerüljenek a pincébe. Az oda vezető lépcsőt azonban nem a korábbi háromkarú lépcső 
(kézenfekvőnek tűnő) helyén javasolták, hanem Hild klasszicista lépcsőjét vezették tovább – szellemes módon – 
lefelé, praktikusan kihasználva a lépcső alatti alacsony belmagasságú zugot. Így a pincelépcső is nagyvonalú lett, 
és lift  építésére is maradt hely. A múzeumi bejárat azonban átkerült az ellentétes, az apszisok felőli oldalra, mert 
ebben a térrészben lehetett elhelyezni a ruhatári szekrényeket és a mosdókat, illetve így lehetett megoldani azt, 
hogy a szomszédos Huszár Gál könyvesbolt és a múzeum előtere összeköthető legyen. Az új térrendszerrel szem-
beni kritika az volt, hogy amíg a múzeum korábbi elrendezése láthatóvá tette és hűen őrizte az egykori imaterem 
formáját és feltárulását, a jelen megoldás felborította azt. Ellenben sikerült egy több feladatot is ellátó, komplex, 
jól használható téregyüttest létrehozni. A bevezetőben felvetett dilemmában, hogy az új térrendszer a hely emlé-
kezetét vagy az emlékezet helyét szolgálja-e elsősorban, a mérleg az utóbbi javára billent. Potzner Ferenc atyai és 
szakmai gondoskodása mellett a kiviteli tervek és a teljes belsőépítészet igényessége a fi atal építész, Potzner Ádám 
munkáját dicséri. Az összkép jó hangulatú, korszerű, a részletmegoldások végiggondoltak, egységesek. A digitális 
és interaktív információforrások mellett a kiállítási tárgyakhoz szabott egyedi tárlók sem „egyszerűek”, némelyiket 
ki lehet nyitni, a fi ókokban újabb látnivalók rejlenek. A kiállítandó anyag mennyisége és a hely szűkössége kénysze-
rítette ki a digitális technikát és a mozgatható bútorokat is. Kifejezetten e kiállítás számára készült például Sándy 
Gyula meg nem valósult ideális protestáns templomtervének mozgatható makettje, amelyben egy forgószínpadhoz 
hasonló berendezéssel az úrasztala, a szószék és a keresztelőmedence pozíciójának változtatásával az evangélikus 
templombelső reformátussá (és vissza) könnyen átalakítható.

Fontos adalék a múzeum homlokzati megjelenése. Az egykor sokablakos földszinti homlokzat az üzletté alakítás 
során vegyesen és rendszertelenül ajtóval és ablakkal tagolttá vált, amit a korábbi múzeumi tér adottságként kezelt, 
és nem rendezett. A most született megoldás az épület klasszicista rendjéhez igazodva egységesítette a nyílásmérete-
ket, és az idézetekkel díszített fémtáblákkal nem csupán dekoratívvá, hanem tartalmassá is varázsolta a forgalmas 
belvárosnak ezt a rövid szakaszát.

Masznyik Csaba építészmérnök, címzetes egyetemi docens. Korábban a Műegyetem Építészet-
történeti Tanszékének, majd Lakóépülettervezési Tanszékének oktatója volt. Elsősorban műemléki 
épületek rekonstrukciója a szakterülete. Az építészeti tervezés gyakorlatával párhuzamosan épí-
tészetelmélettel is foglalkozik, az új evangélikus templomokról készített inventárium (Luther Kiadó, 
2008) mai templomokról szóló fejezetének szerzője. Emellett rendszeresen publikál kritikákat, 
méltatásokat új épületekről szakmai folyóiratokban.




