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n Abstract: In the past 30 years almost 
everything has changed in terms of the 
historic building-related practices and the 
theoretical groundings that were once con-
sidered appropriate. According to the earli-
er practice, the professional dilemmas were 
dealt with by the centrally managed author-
ities, with the guidance of the knowledgea-
ble, experienced senior colleagues. The only 
operating office at the time (the National 
Inspectorate for Historic Building Conser-
vation, henceforth OMF) was the one decid-
ing in issues regarding conservation, done 
with some ministry control, but going over 
the heads of almost all local architectural 
authorities, and generally carried out the 
works that mostly lasted for years without 
any building permits.

The theoretical basis for the practice 
adopted after the war was given by the fa-
mous colleagues working in Hungary from 
the end of the 19th century, in accordance 
with the guidelines of the international 
charters. Moreover, in some cases certain 
Hungarian examples had even preceded 
them. By the time the Venice Charter was 
adopted, a new generation had already con-
tributed with many a successful example 
to supporting the short and laconic defini-
tions of the charter with practical examples. 
These historic buildings displayed in the 
“pure style” of the time, in a sound manner 
even in the international context, what was 
expected of them in the new technical, in-
ternational architectural trends in line with 
the spirituality of the charters.

By the end of the ‘80s a lot was ques-
tioned also on an international level in the 
practice of historic building conservation, 
mostly due to the postmodern trends. In our 
country a whole series of debates lingered 
on, concerning the steps to be taken in his-
toric building conservation, ending in 1986 
with the short bulleted “catechism” of the 
OMF.

The new generation treated certain is-
sues from a new perspective in the ‘90s. By 
the turn of the century the former principles 
had almost completely changed and the 
pursuit of deadlines, political commission, 

1 Architect, Government Office for Pest County, 
Budapest, Hungary.

n Kivonat: Az utóbbi 30 évben igen sokat változott szinte minden, ami 
hozzájárult az egykor helyesnek vélt műemléki gyakorlathoz és elméleti 
megalapozottságához. A korábbi gyakorlat szerint a szakmai dilemmákat 
a központilag irányított hivatalok a régi, nagy tudású, tapasztalt kollégák 
iránymutatásával kezelték. Az akkor működő egyetlen hivatal (Országos 
Műemlékvédelmi Felügyelőség, a továbbiakban OMF) némi minisztériu-
mi kontrollal, szinte minden más helyi építési hatóság feje fölött döntött 
helyreállítási kérdésekben, és általában építési engedély nélkül folytatta 
a sokszor évekig tartó kivitelezési munkákat.

A XIX. század végétől Magyarországon működő neves kollégák adták 
meg a háború utáni gyakorlat elvi alapjait, s ez összecsengett a nem-
zetközi karták által kidolgozott irányelvekkel, sőt némely esetben szinte 
azokat is megelőzték egyes magyar példák. A velencei karta idejére már 
egy újabb generáció is számos jól sikerült példával járult hozzá a karta 
rövid és lakonikus meghatározásainak gyakorlati példákkal való alátá-
masztásához. Ezek az emlékek a maguk korában „stílustisztán” mutat-
ták be, akár nemzetközi összehasonlításban is helytállóan, hogy a kar-
ták szellemiségének megfelelően, mit is vártak el tőlük egy új technicista, 
internacionális építészeti áramlat keretei között.

A 80-as évek közepére nemzetközi szinten is sok minden megkérdője-
leződött a műemléki gyakorlatban, elsősorban a posztmodern áramlatok 
hatására. Itthon elnyúló vitasorozat indult a műemlék-helyreállítás to-
vábbi mikéntjéről, amelynek lezárásaként 1986-ban megjelent az OMF 
pontokba szedett kiskátéja.

Az újabb építészgeneráció már új szemlélettel kezelt bizonyos kérdése-
ket a 90-es években. Az ezredfordulóra már szinte teljesen megváltoztak 
a korábbi elvi alapok, és a határidőre, politikai megrendelésre, állami 
reprezentációra törekvés vált egyeduralkodóvá. Háttérbe szorultak a ve-
lencei karta axiomatikus előírásai, és a 2004-es évfordulón már számos 
jele mutatkozott nemzetközi téren is egy új áramlatnak. A turisztikai 
attrakció iránti igény váltotta fel a történeti adatokon nyugvó hiteles ki-
egészítéseket.

Ehhez az utóbbi három évtizedhez kapcsolódik a hivatalban eltöltött 
felügyelői és vezetői munkásságom, amiből néhány példával mutatom be 
a hitelesség és rekonstrukció sokszor számos dilemmával terhes kérdését. 
Noha az országszerte az utóbbi évtizedekben felépült turisztikai látvá-
nyosságok előkészítésében csak néhány esetben vettem részt, de a kisebb 
kérdések is folyamatosan próbára teszik a szakembert, és sokszor csak 
gyötrelmes döntések sorozata révén képes az építtetői és politikai igény 
ellenében, hosszabb távon is értékálló hiteles döntések meghozatalára.

1 Építész, Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Magyarország. 
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and state representations became almighty. 
The axiomatic provisions of the Venice 
Charter were overshadowed, and many 
signs of a new trend also became visible in-
ternationally by the 2004 anniversary. The 
appetite for tourist attractions replaced the 
authentic completions based on historical 
data.

My work as a supervisor and manager 
with the Office has to do with the aforemen-
tioned three decades, from which I shall 
take some examples to depict the many di-
lemmas of authenticity and reconstruction. 
Although I have participated only in a few 
preparations of the tourist attractions built 
all over the country in the last decades, 
the small issues also constantly put the 
specialist to the test, and only by a series 
of agonising decisions can he/she take long-
term value-certain and authentic decisions 
against the developers’ or the political re-
quirements.

n Keywords: historic building conserva-
tion, reconstruction, authenticity, profes-
sional experience

n Baron Gyula FORSTER already noted 
in an article written in 1907 that “it is not 
easy to determine the right ratio between 
preservation and conservation” (FORSTER 
1907).

Between 1986 and 2016 almost every-
thing that contributed to the historic build-
ing conservation practices and their the-
oretical groundings that were formerly 
thought to be correct, has changed a great 
deal. The centrally managed offices and 
the experienced, knowledgeable senior 
colleagues tried to resolve the earlier di-
lemmas, and, relying on their age and ex-
perience, they wished to set the direction 
they deemed right for the entire profession, 
and especially for the younger colleagues, 
sometimes almost unquestionably as the 
only right way. It could not have been oth-
erwise, as the only authority (the OMF), 
with some ministry control, carried out 
building works going over the head of any 
other local building authority, carrying out, 
thus, conservation works on churches, cas-
tle ruins, manor houses, vernacular and ur-
ban dwellings, conserving mural paintings 
and preserving ruins and statues.2

The well-known Hungarian anteced-
ents (SCHULEK, STEINDL, then MÖLLER, 
later LUX, GOSZTONYI, and GERŐ) had 
set the basic principles of Hungarian prac-
tice, which was in line with the guidelines 
of the international charters, some of these 
being even forerun by some Hungarian ex-
amples.3

2 There is a vast literature regarding this age, 
based on which one can trace properly the 
designed and the actually completed works 
in the issues of the Műemlékvédelem journal 
and the volumes of Magyar Műemlékvédelem 
annals, as well as in the work of László 
CSÁSZÁR (1983).

3 The articles written in foreign languages also, 
by HORLER, DERCSÉNYI, ENTZ, MERÉNYI 
among others, and the publication of László 
GERŐ (1958), as well as the volume edited by 
István BARDOLY and Andrea HARIS (1996).

n Kulcsszavak: műemlékvédelem, rekonstrukció, hitelesség, szakmai 
tapasztalat

n Már báró FORSTER Gyula 1907-ben írott cikkében megjegyezte, hogy 
„nem könnyű a fenntartás és helyreállítás helyes arányát meghatároz-
ni” (FORSTER 1907).

1986–2016 között igen sokat változott szinte minden, ami hozzájárult 
az egykor helyesnek vélt műemléki gyakorlathoz és elméleti megalapo-
zottságához. A korábbi dilemmákat a központilag irányított hivatalok 
és a régi, nagy tudású tapasztalt kollégák próbálták eloszlatni, olykor 
– szinte megfellebbezhetetlen módon – egyetlen helyes útként a saját 
koruk és tapasztalatuk alapján helyesnek vélt irányt a szakma egésze, 
főként a fiatalabb kollégák számára akarták rögzíteni. Nem is nagyon 
lehetett volna másként, hisz az egyetlen hivatal (OMF) némi miniszté-
riumi kontrollal, de szinte minden más helyi építési hatóság feje fölött 
építkezett, s hozott rendbe templomokat, várromokat, kastélyokat, népi 
és városi lakóházakat, restaurált falképet, konzervált romot és szobrot.2

A jól ismert magyarországi előzmények (SCHULEK, STEINDL, majd 
MÖLLER, később LUX, GOSZTONYI és GERŐ) adták meg a magyar gya-
korlat elvi alapjait, s ez összecsengett a nemzetközi karták által kidolgo-
zott irányelvekkel, sőt némely esetben szinte azokat is megelőzték egyes 
magyar példák.3

A velencei karta idejére már egy újabb generáció is számos jól sike-
rült megoldással járult hozzá a karta rövid és lakonikus meghatározá-
sainak gyakorlati példákkal való alátámasztásához.4 Ezek az emlékek a 
maguk korában „stílustisztán” mutatták be, akár nemzetközi összeha-
sonlításban is helytállóan, hogy a karták szellemiségének megfelelően 
mit is vártak el tőlük egy új technicista, internacionális építészeti áram-
lat keretei között.5

A 80-as évek közepére a helyreállítások korábbi felfogása megkér-
dőjeleződött, elsősorban a posztmodern áramlatok hatására. Magyar-
országon is elnyúló vitasorozat indult a műemlék-helyreállítás további 
mikéntjéről, elsősorban a töredékesen fennmaradt, hiányzó építészeti 
részletekkel bíró emlékek kiegészítése kapcsán. Az OMF 1986-ban köz-
readott, pontokba szedett kiskátéja, máig az egyetlen hivatalos, közpon-
ti irányelv volt, noha soha nem előírásként, csak miheztartásként volt 
ajánlatos kezelni (HORLER 1984).

Az újabb építészgeneráció talán egy nemzedéknyi kihagyással már 
új szemlélettel kezelt bizonyos kérdéseket a 90-es években. Egyes mun-
kákon még érződött a nagy elődök anyagban és formában az eredeti-
től megkülönböztetni akaró szándéka, de egyre több esetben már csak 
a korábbi anyagokkal és vélhetően hiteles vagy csak annak beállított 
formákkal találkoztunk. Az ezredfordulóra már szinte teljesen felbo-
rultak a korábbi elvi alapok és a határidőre, politikai megrendelésre, 
állami reprezentációra törekvés vált egyeduralkodóvá. Háttérbe szorul-
tak a velencei karta axiomatikus előírásai, és a 2004-es évfordulón már 
számos jele mutatkozott nemzetközi téren is egy új áramlatnak, ahol a 

2 A korszakra vonatkozóan bőséges szakirodalom áll rendelkezésre, ami alapján jól nyo-
mon követhetők az egykor tervezett és megvalósult emlékek, a Műemlékvédelem fo-
lyóirat egyes számaiban és a Magyar Műemlékvédelem Évkönyv köteteiben, továbbá 
CSÁSZÁR László művében (1983).

3 Többek között HORLER, DERCSÉNYI, ENTZ, MERÉNYI összegző cikkei idegen nyelven 
is, továbbá GERŐ László műve (1958), valamint a BARDOLY István és HARIS Andrea 
által szerkesztett kötet (1996).

4 Lásd FERENCZY Károly, ERDEI Ferenc, SEDLMAYR János, KOPPÁNY Tibor, HORLER 
Miklós osztályvezetése alatt készült munkáit.

5 ICOMOS magyar tagozatának kiadványai, Budapest, 1967, 1972, 1977, illetve HORLER 
Miklós tanulmánya (1971).
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By the time the Venice Charter ap-
peared, a new generation had already 
contributed with many a successful solu-
tion in supporting the short and laconic 
definitions of the charter with concrete 
examples.4 These historic buildings dis-
played in the “pure style” of the time, in 
a sound manner even in the international 
context, what was expected of them in the 
new technical, international architectural 
trends in line with the spirituality of the 
charters.5

By the mid-’80s, a lot was questioned 
in the field of historic building conserva-
tion, mostly due to the postmodern trends. 
A whole series of debates lingered on con-
cerning the next steps to be taken in his-
toric building conservation in Hungary, 
too, especially related to the completion of 
fragmentary historic buildings and of miss-
ing architectural elements. The short bul-
leted “catechism” published by the OMF in 
1986 was and still is the only central offi-
cial guideline, recommended to be used as 
a rough guide and not as a rule (HORLER 
1984).

Probably one generation out, the fol-
lowing new generation of architects al-
ready handled certain issues from a novel 
perspective in the ‘90s. Certain works still 
displayed the great predecessors’ inten-
tions aimed at making a distinction from 
the original both in terms of materials and 
shape, but there were many cases in which 
one could only encounter earlier mate-
rials and presumably authentic shapes, 
or shapes that were said to be authentic. 
By the turn of the millennium, the former 
principles had almost completely changed, 
and the pursuit of deadlines, political com-
mission, and state representation became 
almighty. The axiomatic provisions of the 
Venice Charter were overshadowed, and 
many signs of a new trend also became vis-
ible internationally by the 2004 anniver-
sary, when a more integral historical state 
was demanded by tourism and cultural 
management on behalf of the general pub-
lic. The perspective of favouring tourist at-
tractions to the detriment of modern ruin 
conservation and specialist publications 
has become a national programme today. 
The egregious reconstruction fever of (espe-
cially) castle ruins, along with the “we don’t 
want to walk among knee-high ruins any 
more” slogan, as well as solutions meant to 
improve the country image, created in rush 
for billions and from nothing, often over-
ride even the theoretically well-grounded 
conceptions of the outstanding profession-
als that occasionally visit some of the sites 
(CORRADO 2001; MEZŐS 2002).

My story has been connected with this 
line of ideas for three decades now. I would 
like to present a few edifying cases, where 
in many instances the absence of only a 
small element of a bigger whole disturbed 

4 See the works carried out under the guidance 
of Károly FERENCZY, Ferenc ERDEI, János 
SEDLMAYR, Tibor KOPPÁNY, and Miklós 
HORLER.

5 The Hungarian ICOMOS publications, Buda-
pest, 1967, 1972, 1977, respectively the publi-
cation of Miklós HORLER (1971).

köznép nevében a teljesebb történeti állapotot követelték turisztikai és 
kulturális menedzsmenti berkekben. A turisztikai attrakciót a korszerű 
romkonzerválásnál és a szakmai publikációknál előbbre tartó szemlé-
let mára már országos programmá vált. A „nem akarunk többé térdig 
érő romokban járni” felkiáltással, főként a várromok minden eddigi el-
képzelést felülmúló újjáépítési láza még az olykor az egyes munkáknál 
felbukkanó kiváló szakemberek elméletileg megalapozott elképzeléseit 
is felülírják a rohamtempóban, sokszor a semmiből, milliárdokért felé-
pítendő, az országimázst javító megoldások (CORRADO 2001; MEZŐS 
2002).

Ebbe a vonulatba kapcsolódik személyes történetem immár három 
évtizede. Ebből az időszakból szeretnék bemutatni néhány tanulságos 
esetet, ami olykor csak egy kis eleme egy nagy egésznek, de ha hiánya 
az egész látványt zavarja vagy csorbítja, hosszas dilemma után mégis 
csak a kiegészítés mellett döntünk. Legyen az egy hiányzó falkép rész-
lete, vagy egy korábban csúnyán elrontott párkány újrahúzása, eset-
leg egy elpusztult ablakforma, vagy a többszöri átalakítást követően a 
helyreállítandó ablaktípus analógiák alapján történő rekonstrukciója.6 
Ezekre még talán senki se mondaná, hogy nem hitelesek, hiszen leg-
jobb szakmai felkészültséggel, az emlék és a hasonló példák alapos 
ismeretében tettünk javaslatot, sokszor egy-egy megmaradt töredék 
feltárása, vagy ábrázolás nyomán határoztuk meg a helyreállítandó 
állapotot.

A probléma sokszor ott kezdődött, amikor az emlék egyben haszná-
lati tárgy is, lakják és egyéb közhasznú funkcióval bír, s így a régebben 
vagy újabban elvesztett korábbi állapot újbóli felidézéséhez nemcsak 
funkcionális, hanem érzelmi-esztétikai okok is hozzájárulnak (elpusz-
tult toronysisak, tetőforma, portikusz stb.). Ezek a kisebb hiányok még 
mindig az emészthető kategóriába tartoznak, hiszen a meglévő épít-
ménynek csak egy kis töredékét érintik. A kiegészítés, amit odagondol-
nánk – főként, ha azt alapos előkészítés és kutatás előzi meg – az emlé-
ket használó közösség számára értékelhető pluszként örökíti tovább az 
emlék által sugárzott történelmi múlt üzenetét.

Természetesen az attrakció igényével fellépők és a sokszor félreve-
zetett közvélemény számára már csak egy ugrás a képlet megfordítása, 
és néhány szakmai ambíciótól is fűtött szakember megnyerésével a ko-
rábban csak papíron létező elméleti rekonstrukciós rajzokat a modern 
technika segítségével virtuális látványtervekké, 3D-s modellekké, a 
laikusok számára is emészthető rekonstrukciós rajzokká varázsolják. 
Ezekhez már csak országos és helyi politikai ambíciók, fejlesztési le-
hetőségek, uniós pénzforrások kellenek, illetve néhány ábrázolástól 
eltekintve, esetleg egyes részletek szerencsés módon való kiásásával 
szerzett részinformációk birtokában épülnek fel, általában mai anya-
gokból és technikával, az eredetinek beállított tömegrekonstrukciók. 
Ezek színvonala sok esetben meg sem közelíti a XIX. századi histori-
záló rekonstrukciók szakmai színvonalát, vagy esetleg ugyan mívesen 
kialakított, s akár réginek is hihető, de semmilyen hiteles adaton nem 
nyugvó részletmegoldásokat tükröz, s olyan tudathasadásos tér- és tö-
megformák jönnek létre, amiknek káros hatását leginkább csak évtize-
dek múlva fogjuk megérteni.

6 A számtalan idevágó példa felsorolására nincs lehetőség, de megemlíthető a budajenői 
Szent Péter-Pál-templom Szent Benedek-kápolnájában feltárt barokk díszítőfestés ki-
egészítésének többszöri zsűrizése közbeni dilemmákkal terhes döntési folyamata, vagy 
a telki római katolikus templom hajóján a vakolat alól kibontott egykori párkányprofil 
töredékeinek értelmezése és végül a párkány végleges formájának meghatározása. Az 
ablakkérdés messzire vezetne, de tanulságos volt a gödöllői Grassalkovich-kastély ba-
rokk ablakainak rekonstrukciós terve.
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or impaired the whole sight, thus we de-
cided to complete it after a longer thinking 
time. This element could be the missing 
detail of a mural painting or the recon-
struction of a ruined moulding, perhaps 
a destroyed window shape, or even the 
analogy-based reconstruction of a certain 
window type, that was rehabilitated after 
series transformations.6 Nobody would 
consider them unauthentic, as we gave 
our professional recommendation with the 
best know-how, after a thorough research 
of the historic buildings and the similar 
examples, determining in many cases the 
state in which the building should be re-
habilitated based on the discovery of a re-
maining fragment or a representation.

The problems arose in many cases 
when the building was also used, meaning 
that it was inhabited and had other pub-
lic functions, and thus the re-evocation of 
the former state lost in the more distant or 
recent past was not only functional, but it 
also had emotional and aesthetic grounds 
(a ruined steeple, roof shape, portico, etc.). 
These smaller shortcomings are still in the 
digestible category, as they involve only a 
smaller part of the existing construction. 
The completion that would almost come 
as natural, especially if preceded by thor-
ough preparation and research, renders the 
message of the historical past reflected by 
the building as a valuable addition for its 
public use.

For those in need for attractions and 
the often misled public there is obviously 
only one step to reaching a reversed formu-
la, and by gaining a few specialists heated 
by professional ambitions, these can magi-
cally transform the theoretical reconstruc-
tion drawings formerly existing only on 
paper into virtual design plans, 3D models, 
and reconstruction drawings digestible by 
the lay with the help of modern technolo-
gy. Only national and local political ambi-
tions, development opportunities, and EU 
funds are needed, and the so-called orig-
inal mass reconstruction of the ruins can 
be carried out with modern techniques and 
materials, having available partial infor-
mation from a few representations or some 
fragments dug out successfully. Their pro-
fessional quality does not even come close 
to the professional standard of the 19th cen-
tury historicising reconstructions, or they 
reflect some partial solutions that are not 
based on any genuine data, although they 
are minutely and nicely put in shape and 
could be taken for old, which gives rise to 
schizophrenic space and volume shapes 

6 There is no place for the countless examples, 
but we can mention the difficult decision-
making process during the assessment of the 
completion works on the Baroque murals 
in the Saint Benedict Chapel found in Saint 
Peter and Paul’s Church in Budajenő, or the 
analysis carried out on the former moulding 
discovered under the rendering of the nave 
in the Roman-catholic church in Telk and 
the eventual determination of the final form 
of the said moulding. The issue regarding 
the windows could go a great length, but the 
reconstruction design of the baroque windows 
of the Grassalkovich Manor House in Gödöllő 
was instructive.

Miután bekerültem az OMF-be, még 1986 őszén tartották az I. olasz–
magyar műemlékvédelmi konferenciát (KLANICZAY 1987).7 Az olasz 
nyelvi tudásomnak köszönhetően, a konferenciát követő [Magyaror-
szágon szervezett – szerk. megjegyz.] kirándulásra én kísérhettem el 
az olasz professzorokat.8 Ekkor többek között eljutottunk Feldebrőre is, 
ami akkortájt lett kész, és az OMF egyik etalonpéldájává vált. Az ola-
szok nem voltak annyira elragadtatva ettől, hiszen a barokk belsőben 
megjelenített középkori boltozati részlet – valljuk be – meglehetősen 
idegen látványelem. Persze tudjuk, hogy ennél jóval merészebb átala-
kítási variációk is voltak korábban. Az úton ismertettem az olasz ven-
dégeknek azt az ún. kiskátét, amit az előző évben, hosszas vita után 
adott ki az OMF vezetősége a szakmai miheztartás végett. Ezt hallva ők 
nagyon értetlenkedtek azon, hogy a magyar szakemberek az építészeti 
kreativitást helyezték előtérbe, amit a műemlékek helyreállítási terve-
zésének egyik mozgatórugójának tekintettek, s ami méltán beleillett a 
magyar műemlékvédelmi gyakorlat akkor uralkodó és számos példában 
megnyilvánuló tendenciájába.9 Az olasz professzorok már akkor óva in-
tettek minden olyan beavatkozástól, ami az emlék konzerválásával kap-
csolatos lépéseken túlmegy. Ez nekem elég jó lecke volt, ehhez próbál-
tam tartani magamat az elkövetkezendő, főként Pest megyében töltött 
évtizedekben, noha akkor még nem sejtettem, hogy a később eluralkodó 
építészeti kreativitás a hamis történelmi kép utáni vágyakozás nyomán 
még a XIX. századi mestereket is megpróbálja túlszárnyalni.

Első élményem talán a hévízgyörki középkori eredetű Szent Márton- 
templom helyreállítása (1. és 2. képek), háború utáni szinte teljesen rom-
má vált állapotának felélesztése volt. A XIII–XV. századi templomot a 
barokk időkben kétszer is javították, átalakították, és 1945-ig még temp-
lomként használták, majd a háború után csak 1986-ban kezdtek hozzá a 
romok kiegészítéséhez a megelőző régészeti feltárás után. A fiatal építé-
szekből álló lelkes csapat, HOLNAPY Dénes építész, később premontrei 

7 A konferencia előadásai magyar és olasz nyelvű kiadványban jelentek meg. A néhány 
napos konferenciát sajnos további nem követte az akkori átszervezések miatt, pedig a 
felkért szakemberek már az előadásukat is megírták, ami kéziratban maradt.

8 Közöttük volt többek között Gennaro TAMPONE, Gaetano MIARELLI MARIANI, 
Arnaldo BRUSCHI professzor.

9 Természetesen az olaszok azért nagyra értékelték a magyar eredményeket hosszú időn 
keresztül, amit bizonyít Giovanni CARBONARA több írása is (1978, 1997).

n  1-2. kép: A helyreállított hévízgyörki Szent Márton-templom
n  Photo 1-2. The Saint Nicholas’ church in Hévízgyörk, after conservation

1. 2.
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whose harmful influence will be under-
stood only after some decades.

After I started working with the OMF, 
the 1st Italian-Hungarian conference on his-
toric buildings was held in the autumn of 
1986 (KLANICZAY 1987).7 As I was quite 
proficient in Italian, I was appointed to 
accompany the Italian professors on the 
study field trip [organised in Hungary – ed. 
note] of the conference.8 On that occasion, 
we also went to Feldebrő, which had re-
cently been completed, becoming one of 
the outstanding examples of the OMF. The 
Italians were not that ecstatic about it, as 
the mediaeval vault fragment in the Ba-
roque interior was quite a strange sight, to 
be honest. We do know, however, that there 
had been even more risqué transformation 
variations earlier. On our way, I present-
ed  to the Italian guests the so-called short 
catechism, which had been published a 
year earlier, following a long debate, by the 
OMF management as a guideline. Hearing 
it, they were quite puzzled that the Hun-
garian specialists brought into prominence 
architectural creativity, which they con-
sidered an actuator of historic building 
conservation design, and which rightly 
fitted into the currently valid trend of the 
Hungarian historic building conservation 
practices that were so manifest in many 
examples.9 The Italian professors warned 
us back then of all interventions that went 
beyond the steps necessary for the preser-
vation of historic buildings. It was quite a 
good lesson for me, and I tried to observe 
it in the following decades spent mostly in 
Pest County, although I did not even sus-
pect that the architectural creativity that 
would later become dominant due to the 
aspirations towards a fake historical image 
would even try to outsoar the 19th century 
masters.

My first experience was probably the 
conservation work performed on Saint 
Nicholas’ mediaeval church in Hévízgyörk 
(Photos 1 and 2), meant to revive it from 
its almost ruinous state after the war. The 
church dating back to the 13th-15th centu-
ries was repaired and transformed twice 
during the Baroque period, and was still 
used as a church until 1945. Then, after 
the war, the completion of the ruins started 
only in 1986, after the preliminary archae-
ological excavations. Through the enthusi-
astic team of young architects, led by archi-
tect Dénes HOLNAPY, who later became a 
Premonstratensian monk, and the effective 
support granted by Frigyes PÁLOS, provost 
of Hatvan, the church regained its “orig-
inal” state, as we say, in two years, and 
served the faithful again. The overall image 

7 The proceedings were published in Hungarian 
and Italian. The conference organised over 
several days was not followed by any other 
because of the reorganisation, although the 
appointed experts had already written their 
presentations that remained manuscripts.

8 Professors Gennaro TAMPONE, Gaetano MIA-
RELLI MARIANI, and Arnaldo BRUSCHI, 
among others.

9 The Italians of course had regarded the Hun-
garian solutions highly for a long time, proven 
by several articles by Giovanni CARBONARA 
(1978, 1997).

rendtag vezetésével és PÁLOS Frigyes hatvani prépost hathatós támo-
gatásával, két év alatt – ahogy általában mondani szoktuk – a templom 
visszanyerte „eredeti” állapotát és újra a hívőket szolgálta. Az összkép 
akkor nagyon meggyőző volt és úgy érzem, hogy ma is elfogadható. A 
gondos tervezés során az amúgy is szinte teljesen elpusztult egykori ba-
rokk kiegészítések nélkül, a középkori részletek visszaadásával készült 
a helyreállítás, ami máig megőrizte korabeli hangulatát, noha már egy 
újabb felújítás is szükségessé vált negyed évszázad után. Véleményem 
szerint a hiányzó részek pótlása, a nyílászárók kialakítása, az új fedés 
elkészítése a legszigorúbb rostán is megállják a helyüket és a hitelesség 
kritériumainak is megfelelnek, noha valljuk be őszintén, hogy itt azért 
részben rekonstrukcióról beszélhetünk. Tehát a kérdés nem kerülhető 
meg, és szakmai pályám elejétől fogva e körül keringtem, a szabad vagy 
nem szabad, a hiteles és hamis között. Nyilván lakni, élni kell, és ebben 
az esetben rendelkezésre álltak azok a dokumentumok és a kutatások 
eredményei, amik alapján itt el lehetett fogadni a végeredményt azzal 
a szerény hozzátétellel, ami a szakemberek tudása alapján a templom 
teljessé tételéhez még kellett. A gondos munka eredményeként elmond-
ható, hogy ami az egészben új, az műszakilag szükséges volt és esztéti-
kailag nem zavaró, sőt hihető is (HOLNAPY 1989; Egy kis mustra 2013).

Hasonló példaként említeném meg a háborúban szintén megsérült 
és a háború után évtizedekig fokozatosan romló állapotban lévő pusz-
tazámori remeteséget (4. kép). A különleges építményre már a hetvenes 
években születtek tervek, de több próbálkozás után csak a 90-es évek-
ben nyílt lehetőség az akkorra már tényleg rommá vált (3. kép) együttes 
helyreállítására. A korábbi felmérések felhasználásával készült tervek 
és a gondos kivitelezés ISTVÁNFI Gyula professzor tehetségét dicséri, 
aki tervezőként elejétől fogva részt vett a munkában. Az épület elpusz-
tult szerkezeti részeit és tömegét rekonstruálni kellett, amihez a koráb-
bi dokumentumok és a feltárt részletek hiteles támpontot biztosítottak. 
Mindaz, ami viszont a használhatósághoz még kellett (berendezés, 
liturgikus tárgyak stb.), nyilván újratervezendő volt. A kiváló társmű-
vészek bevonásával készült alkotás így már valamennyi új, hozzáadott 
értékkel vált magas művészi színvonalúvá. Csak örülhetünk, hogy vala-
kinek sikerül 30 évnyi várakozás után ilyen színvonalon gazdagítani az 
értékes történelmi emlékek sorát és valóban helyreállítani egy részben 
elpusztult, s mondjuk ki bátran, hogy méltánytalanul kevéssé ismert és 
talán országosan is ritka együttest (ISTVÁNFI 1998).

n  3. kép: A romos pusztazámori remeteség
n  Photo 3. The ruins of the hermitage of Pusztazámor
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was truly convincing, and I feel that it is 
also acceptable today. By careful planning, 
the conservation work was carried out by 
returning the medieval parts without the 
completely destroyed old Baroque comple-
tions, which has kept the spirit of the age, 
although another conservation was needed 
a quarter of a century later. My opinion is 
that the replacement of the missing parts, 
the shaping of the openings, and the new 
roofing can pull through even the tough-
est criticism and also meet the authenticity 
criteria, although we must admit that here 
we can partially talk about reconstruction. 
So, the questions related to whether it is al-
lowed or not, is it authentic or fake, cannot 
be avoided, and I have circled them from 
the very beginning of my career. Obviously, 
we must live somewhere, and in this case 
we possess the documents and researches 
based on which one can accept this out-
come with the humble addition that was 
needed based on the specialists’ knowl-
edge, which was required to complete the 
church. As a result of the thorough work, 
one can say that the novelties in the struc-
ture were technically necessary, are not 
aesthetically disturbing, and what is more, 
they are plausible (HOLNAPY 1989; Egy 
kis mustra 2013).

As a similar example, I would like to 
mention the hermitage of Pusztazámor 
(Photo 4) that was also damaged and was 
constantly decaying for decades after the 
war. Designs for the outstanding construc-
tion had already been drafted in the ‘70s, 
but after several attempts, only in the ‘90s 
was it possible to rehabilitate the ensemble 
that had truly become a ruin by then (Pho-
to 3). The designs drafted using the earlier 
researches and the careful implementation 
praise the skills and talent of Professor 
Gyula ISTVÁNFI, who participated in the 
works as a designer from the beginning. 
The destroyed structural elements and vol-
ume of the building, for which the earlier 
documents and excavated parts were an 
authentic evidence, had to be reconstruct-
ed. However, what was needed for usabili-
ty (furniture, liturgical objects, etc.), had to 
be redesigned. The construction, complet-
ed with the help of remarkable artist peers, 
reached an outstanding artistic standard 
with all the new added values. We can but 
be happy that someone managed to enrich 
the range of valuable historic buildings at 
such a standard after 30 years of waiting, 
and rehabilitate this nationally rare and, 
let us be frank, unfairly forgotten, partially 
ruined architectural site (ISTVÁNFI 1998).

At the end of the ‘80s duty had called 
me to Vác. It was the time when residential 
buildings were being erected in the histor-
ic centre with a tremendous investment 
fever, built on the site of the demolished 
houses in Széchenyi Street. The archae-
ological excavations carried out earlier 
revealed important medieval traces. The 
excavations revealed medieval dwellings 
and a fantastically well preserved medie-
val basement (Photo 5), as well as a great 
many artefacts.  Unfortunately, the wall re-
mains of the houses were sacrificed when 

A 80-as évek végén sok munka Váchoz kötött. Akkortájt még jelen-
tős beruházási lázzal a belváros közepén, a főtér szomszédságában ha-
talmas lakásépítés folyt, korábban lebontott házak helyén a Széchenyi 
utcában. Az elvégzett megelőző régészeti kutatás jelentős középkori ma-
radványokat tárt fel. A feltárások rengeteg tárgyi lelet mellett középkori 
lakóházakat és egy rendkívül jó állapotú középkori pincét is felfedtek 
(5. kép). A lakóházak falmaradványai sajnos a mélygarázs építésekor ál-
dozatul estek, mivel az alapozási síkok nem egyeztek, de a pince meg-
tartásáért harcba szálltunk. A tervezők megértették a feladatban rejlő 
rendkívüli lehetőséget és TÓTH Dezső vezetőtervező irányításával, 
valamint MIKLÓS Zsuzsa régésszel sikerült olyan programot és mó-
dosított tervet kidolgozni, amivel a beruházási vállalatot és a megyei, 
illetve a tanácsi vezetést meggyőzve a pince megtartása, bemutatása, 
sőt egy kis helytörténeti múzeum kialakítása is lehetővé vált. A feladat 
nehézsége abban volt, hogy a pince boltozata az új épület egyik utcai 
homlokzati sarokpillére alá esett, és ennek a statikai megoldása okozta 
legnagyobb problémát, amit végül egy bravúros keretgerenda beépíté-
sével lehetett megoldani. A középkori pince bejárati fele az épületbe 
került, míg a hátsó része az út alatt volt. A belső térbe került boltozott 
tér – noha szépen volt falazva – kívülről hamis érzetet keltett, mert ko-
rábban ez földben volt, de most a kiállítótér részévé vált a homlokfallal 
együtt, amiből csak a kőkeretes gótikus ajtónyílás látszott a korábbi év-
századokban. Ezt a helyzetet kellett oly módon kezelni, hogy az egykori 
állapot hiteles érzetét keltsük, amit végül úgy oldottunk meg, hogy a 
pincét takaró egykori földtömeg virtuális megjelenítését egy függőleges 
metszetsíkkal képeztük ki. A kiállítótérhez képest mélyebb szinten lévő 
pince előtti sávot is lemélyítettük, s ennek burkolati raszterjét a homlok-
fal előtt egy hasonló osztású fémhálóval követtük, amiben meghagytuk 
a középkori ablak és a lépcsővel megközelíthető ajtó kontúrját. A föld 
metszetét jelentő háló mögött a megmaradt pince kontúrja érzékelhető. 
Ezzel az áttetsző, úgymond virtuális nézettel úgy érzem sikerült hite-
lesen visszaadni, vagy legalább láttatni azt az állapotot, ami egykor a 
középkori pincét oly sok évszázadon át a város szerves részévé tette (6. 
kép). A kialakított kis múzeumban az utca egykori német városrészének 
leleteit állították ki (KLANICZAY 1991).

A váci barokk nagypréposti palota helyreállítása (7. és 8. képek) 
mintegy 12 éven át tartott. A korábban kisajátított épület lakóház volt 

n  4. kép: A helyreállított pusztazámori remeteség
n  Photo 4. The hermitage of Pusztazámor, after conservation
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the underground car park was built, as 
the foundation levels did not match, but 
we fought for maintaining the basement. 
The designers understood the inherent 
outstanding possibilities, and under the 
coordination of senior designer Dezső 
TÓTH and archaeologist Zsuzsa MIKLÓS, 
we managed to draft a programme and an 
altered layout, by which we convinced the 
investor as well as the county and local 
government to preserve the cellar and dis-
play it, and what is more, it was possible 
to create a small local history museum. 
The task was difficult because the vault of 
the basement was beneath one of the new 
building’s street elevation corner-pillars, 
and the biggest problem was to solve this 
issue structurally, which was eventually 
achieved by building in a frame beam. The 
access side of the medieval basement got 
into the building and the back under the 
road. The vaulted space got into the inner 
space, and although it displayed a nice 
masonry, it gave a false sensation from the 
exterior, as it had been in the ground ear-
lier, but then it became part of the exhibi-
tion room together with the face wall, from 
which only the stone framed Gothic door-
way was visible in the earlier centuries. 
We had to deal with this situation in such 
a way as to render the authentic sensation 
of the original state, which we eventually 
solved by creating the virtual visualisation 
of the earth mass covering the basement as 
a vertical section plane. We deepened the 
area in front of the basement, which was 
below the level of the exhibition room, and 
we followed its cladding raster in front of 
the face wall with a similarly patterned 
metal mesh, in which we left out the out-
line of the medieval window and the door 
accessible via the stairs. Behind the mesh 
representing the ground-level section, one 
can notice the outline of the basement. By 
this transparent, so to say virtual perspec-
tive, I believe we managed to genuinely 
render, or at least exhibit the state which 
made the medieval basement the integral 
part of the city for many centuries (Photo 
6). The small museum exhibits the arte-
facts of the former German quarter (KLAN-
ICZAY 1991).

The conservation of the Baroque Great 
Provost Palace in Vác (Photos 7 and 8) last-
ed for 12 years. The previously expropriat-
ed building became a residential building 
starting from the 1950s, and at the end of 
the ‘80s they wanted to turn it into the Vác 
unit of the county museum. The works 
were performed in several stages, as the 
relocation of the many residents was not 
an easy job at that time either. Luckily, the 
building was preserved almost entirely 
and reflected the transformations carried 
out in earlier centuries very well. But the 
designed transformation into a museum 
could have brought major changes. The 
multi-storey building featuring a closed 
street front wing and two shorter wings 
on the courtyard side was completed by 
a ground-floor wing stretching along the 
yard. The designed transformation would 
have meant the demolition of the inner 

az 50-es évektől, de a 80-as évek végén a megyei múzeum váci egysé-
gét akarták benne kialakítani. A munka több lépcsőben folyt, hiszen 
a számos lakó elhelyezése abban az időben sem volt könnyű feladat. 
Az épület szinte egészben megmaradt és jól tükrözte a korábbi évszá-
zadok változásait is. A múzeum tervezett kialakítása viszont jelentős 
változást hozott volna. Az utca felé zártsorú, az udvar felé két rövidebb 
beforduló szárnnyal rendelkező emeletes épületet az udvarban hosz-
szan elnyúló földszintes szárnyak egészítették ki. A tervezett átépítés 
a belső termek egybenyitásán túl, új vasbeton zárófödémet és az ud-
varban körbe emeletes új bővítést javasolt volna. Ez persze jelentősen 
megváltoztatta volna nemcsak az épület közlekedési rendjét, hanem a 
szinte egyedüliként fennmaradt egyházi épület egykori struktúráját is. 
A főrangú városi házak működési modelljének egyik mintapéldája ve-
szett volna el. Szerencsére a lassan induló beruházás során először csak 
a tető és zárófödém felújítására került sor, ahol a barokk fedélszék meg-
őrzésén túl sikerült az eredeti csapos gerendafödémet is megmenteni a 
vasbeton födém már elfogadott tervének elvetésével. Kiderült ugyanis, 

n  5. kép: A váci középkori pince feltárása
n  Photo 5. The revealed preserved medieval basement in Vác

n  6. kép: A helyreállított váci középkori pince
n  Photo 6. The medieval basement in Vác, after conservation
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walls, as well as a new reinforced concrete 
slab, and the construction of a new storey 
around the courtyard. Not only would it 
have obviously changed the access direc-
tions in the building, but it would have 
also altered the former structure of this 
almost uniquely preserved ecclesiastical 
building. It would have led to the disap-
pearance of an example of the functioning 
model of noble urban dwellings. Fortunate-
ly, during the slow investment process, the 
roof and the roof slab were rehabilitated 
first, in which, beyond the preservation of 
the Baroque roof, we also managed to save 
the original slab of adjoining beams by 
rejecting the already approved reinforced 
concrete slab. As it turned out, the paint-
ing conservation works revealed a remark-
able mural painting (Photo 9), which was 
discovered in several layers on the ceiling 
as well, and the only possible way to pre-
serve this was by keeping the original slab. 
The roof slab was eventually rehabilitated 
under the restorers’ supervision, and after 
having removed the decayed parts, they 
replaced and glued the missing elements 
individually in the required size, conserv-
ing thus the slab. Later the entire building 
returned to the Bishopric of Vác, and for-
tunately they did not intend to change its 
basic function. They wanted to use it as the 
museum of the diocese without performing 
any expansion works. It was probably the 
best solution that led to a unique outcome 
in the ‘90s. I would highlight that the yard 
elevation that had been transformed sev-
eral times in the 18th century, featuring 
open loggias in the past, regained the main 
elements of its earlier state thanks to the 
fragments discovered during the research, 
which are the best feature of the building 
today. The interior was fully rehabilitated 
thanks to the careful analysis and conser-
vation of the best preserved and most pre-
sentable layer of the multi-layer Baroque, 
Neoclassical, and Rococo murals discov-
ered on the second floor, which strength-
ens even more the authenticity of the re-
habilitated interior alongside with the ad-
ditional works carried out in the stairway 
(KLANICZAY 2005; SOMORJAY 2005).

The Royal Waiting Hall of Gödöllő 
(Photo 10) was presumably built in 1884 
in Neo-renaissance style on the site of a 
former pavilion, featuring a wooden struc-
ture being designed by the engineering 
office of the Hungarian National Railway 
Company (MÁV). The royal waiting rooms 
already existing at the two railway stations 
in Budapest served as models for the wait-
ing hall. Being seriously damaged in World 
War II, the waiting hall in Gödöllő was 
turned into a passenger traffic building at 
the beginning of the ‘60s. Its roof had burnt 
down, and the original arched roof struc-
ture was not rebuilt. Its interior was simpli-
fied, significantly altered, receiving a new 
reinforced concrete slab featuring a mod-
ernist drop ceiling of concrete reinforced 
with Rabitz wire mesh. The Hungarian Na-
tional Railway Company and the local Gov-
ernment of Gödöllő took advantage of the 
call for applications published by the Nor-

hogy a festőrestaurátori kutatások a teljes emeleti szinten jelentős díszí-
tőfestést tártak fel (9. kép), ami a mennyezeten is több rétegben került 
elő, s ennek egyedüli megmentése az eredeti födém megtartásával volt 
lehetséges. A zárófödémet végül restaurátorok irányításával gerendán-
ként hozták rendbe, és a beteg részek eltávolítása után a hiányzó mé-
retnek megfelelő elemeket egyenként pótolva, ragasztva restaurálták a 
födémet. Ezt követően az egész épület visszakerült a váci egyházmegyé-
hez, és szerencsére a funkciót alapvetően nem akarták megváltoztatni. 
Egyházmegyei múzeum céljára kívánták hasznosítani, de úgy, hogy az 
épületen semmilyen új bővítés ne történjen. Ez volt a legjobb megoldás, 
ami a 90-es években egyedülálló eredményt hozott. Kiemelném, hogy 
a már a XVIII. században is többször átalakított udvari homlokzat, ami 
korábban részben nyitott loggiákkal rendelkezett, a kutatások során újra 
előkerült töredékek alapján visszanyerte a korábbi állapot legfontosabb 
részeit, ami ma az épület ékessége is egyben. Természetesen az emeleten 
feltárt többrétegű, barokk-rokokó-klasszicista díszítőfestésből a legjobb 
megtartású és leginkább bemutatható réteg gondos elemzésével a teljes 
belső helyreállítása megtörtént, ami a kiegészített lépcsőházzal csak to-
vább erősíti a rekonstruált belső téregyüttes hitelességét (KLANICZAY 
2005; SOMORJAY 2005).

n  7–8. kép: A helyreállított váci nagypréposti palota
n  Photo 7-8. The Great Provost Palace in Vác, after conservation

7.

8.
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wegian Fund, which made the complete 
rehabilitation and the function shift pos-
sible. The works took place at quite a fast 
pace in 2011. The archive photos that had 
not been known in the design phase, but 
were discovered later, made the complete 
exterior rehabilitation possible.10 Upon de-
molishing the former reinforced concrete 
structures, the imprints of the old elements 
were successfully found, and based on the 
discovered model surfaces, the originally 
rich architecture of the building was re-
gained by the authentic reconstruction of 
all the elements. A compromise was made 
upon the interior rehabilitation, as the re-
inforced concrete slab built in earlier could 
not be torn down for financial reasons, 
as well as stability issues. The reinforced 
concrete slab had been built lower than 
the original height, but by the demolition 
of the drop ceiling of concrete reinforced 
with Rabitz wire mesh, the size of the inner 
space was significantly improved. Howev-
er, only one photograph was available of 
the interior, based on which the exact po-
sition and size of the original interior cor-
nice could be determined. Nevertheless, 
the cornice running under the new drop 
ceiling was carried out in a smaller size. 
But all the exterior and interior doors and 
windows were successfully reconstructed 
in an authentic manner, with the help of 
some designs of the Keleti Railway Sta-
tion’s waiting hall that were kept in the ar-
chives, as well as the old type plans made 
by MÁV. The rehabilitation of the cast iron 
platform roofs was helped, besides the ar-
chive photographs, by the existing or novel 
analogies, as well as the impressions of the 
old grips revealed in the walls. The layout 
was restored with the help of the surveys 
carried out in the ‘60s and the foundation 
of the former partitions discovered under 
the floor level. The biggest challenge was 
the reconstruction of the roof structure. In 
order to recreate the original as faithfully 
as possible, they had to insist on the no-
ble aspect rendered by natural slate, and 
the incredibly minute ornamental tinwork 
elements shaped to the finest details. The 
attic above the projections that emphasised 
the central part of the main view, adorned 
in the past with precious reliefs, had to 
be rebuilt. According to the original idea, 
only the coats-of-arms in the central fields 
would have been redone, as there were in-
sufficient documents at the time about the 
former ornaments on the sides, but based 
on the photographs discovered during the 
works, the elegant festoon decorations on 
the sides were recreated, at least on the 
more visible side facing the railway (HA-
JÓS 2013; DOBOSYNÉ ANTAL& NAGY 
2016; Egy kis mustra 2011).

The former, highly valuable coffered 
ceiling in the Calvinist Church of Tök, al-
most unique in Pest County, had to be torn 
down at the beginning of the 20th century 
because of a fire, and the hardly a dozen 

10 The drawings were made under the coordina-
tion of architect Tibor HAJÓS, and many pro-
fessionals took part in the preparations and 
the implementation works.

A gödöllői királyi váró (10. kép) egy korábbi favázas pavilon helyé-
re, feltehetően 1884-ben épült neoreneszánsz stílusban, a MÁV akkori 
mérnöki irodájának tervezésében. A váró előképei a két budapesti pá-
lyaudvaron kialakított királyi várók voltak. A gödöllői váró a II. világ-
háborúban súlyosan károsodott. A 60-as évek elején jelentős átalakítá-
sokkal utasforgalmi épületté alakították. Teteje leégett, az eredeti íves 
tetőszerkezet nem épült vissza. Belsejét leegyszerűsítették, jelentősen 
átalakították, új vasbeton födémet kapott, modernista betonrabic ál-
mennyezettel. A MÁV Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata a Norvég 
Alapból származó támogatásból az épület teljes helyreállítását és funk-
cióváltását megvalósította. A kivitelezés 2011-ben történt igen feszített 
ütemben. A tervezés idején még nem ismert, de időközben előkerült 
archív felvételek lehetővé tették a külső teljes helyreállítását.10 A ko-
rábbi vasbeton szerkezetek elbontásakor sikerült rögzíteni az egykori 
tagozatok lenyomatait, s a megtalált mintafelületek alapján az összes 
tagozat hiteles helyreállításával az épület eredeti gazdag architektú-
rája is visszaállításra került. A belső helyreállítása során kompromisz-
szumos megoldás született, mivel a korábban beépített vasbeton födé-
met a felmerülő költségek és állékonysági problémák miatt elbontani 
nem lehetett. A vasbeton födém az eredeti magasságnál lejjebb épült, 
de a betonrabic álmennyezet elbontása révén jelentősen sikerült a bel-
ső tér méretein javítani. A belsőről viszont csak egyetlen felvétel állt 
rendelkezésre, ami alapján rekonstruálható lett volna az eredeti belső 
párkányzat pontos helye és mérete. Ehhez képest csökkentett mérettel 
készült el az új álmennyezet alatt futó zárópárkány. Teljes mértékben 
sikerült viszont a külső és belső nyílászárók hiteles rekonstrukciója 
a Keleti pályaudvarban épült váró néhány megmaradt archív tervlap-
jának és a MÁV egykori típusterveinek segítségével. Az öntöttvas pe-
rontetők helyreállítását az archív felvételeken kívül a még létező vagy 
újabban készült analógiák és a falazatokban feltárt korábbi befogások 
lenyomatai segítették. Az alaprajz helyreállítását a 60-as évekből fenn-
maradt felmérési rajzok és a padlószint alatti egykori válaszfalak ala-
pozása tette lehetővé. A legnagyobb kihívást a tetőzet rekonstrukciója 
jelentette. Az eredeti megjelenés legjobb visszadása érdekében ragasz-

10 A tervek HAJÓS Tibor építész vezetésével készültek és számos szakember vett részt az 
előkészítésben és a kivitelezési munkában.

n  9. kép: A feltárt díszítőfestés a váci nagypréposti palotában
n  Photo 9. The revealed mural painting of the Great Provost Palace in Vác
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painted panels were transferred to the Mu-
seum of Applied Arts, later embellishing 
Bartók’s memorial house. As the parish did 
not get the originals back, it requested the 
permission to have some copies of the pan-
els repainted alongside with the many other 
missing panels that would feature similar 
patterns, in order to have the original ceil-
ing reconstructed. The years-long painting 
and emplacement works were completed a 
few years ago, but I can remember that the 
designed colours and patterns of the newly 
painted panels gave a lot of headache to the 
specialists, so that the new elements that 
would accompany the true copies would 
not be highly toned, that is to say, the copies 
of the existing panels would dominate. The 
original placement of the remaining panels 
was unknown, however it is understandable 
that they were placed above the communion 
table in the new arrangement, as they were 
the more genuine pieces. There was also a 
similarly interesting issue that regarded a 
bigger piece of a painted parapet that had 
belonged to a cut up pew, which would have 
made sense only if completed. Along with 
the conservation of the remaining piece, the 
pattern could be reconstructed due to the 
somewhat symmetrical particularities of the 
two-part layout adorned with flowers, birds, 
and a fruit basket. But there were serious 
professional consultations as to the extent 
of the tone and formal completeness, and 
what is more, it also arose that the missing 
motifs should appear only as fragmented 
indications, but later the more concrete and 
complete appearance won, as the entire pan-
el could be interpreted only in this manner, 
and the logic of the motif required it.

kodni kellett a természetes pala nemes felületet biztosító látványához 
és a hihetetlen aprólékos díszműbádogos-munkák legapróbb részlete-
kig való kidolgozásához. A fő nézetek közepét hangsúlyozó rizalitok 
feletti attikát újjá kellett építeni, amelyeket egykor igényes dombormű-
vek díszítettek. Az eredeti elképzelés szerint csak a középső mezőkben 
elhelyezkedő címerek készültek volna újjá, mivel akkor még nem volt 
elegendő dokumentum a szélső mezőkben található egykori díszítések-
ről, de a munkák során előkerült felvételek alapján legalább a jobban 
látható vasút felőli oldalon sikerült elérni a szélső mezők elegáns füzér-
díszének rekonstrukcióját (HAJÓS 2013; DOBOSYNÉ ANTAL& NAGY 
2016; Egy kis mustra 2011).

Tökön a református templomban az egykori értékes – és Pest megyé-
ben szinte egyedülálló – kazettás mennyezetet egy tűzeset miatt a XX. 
század elején elbontották, és a megmaradt alig egy tucat festett táblát 
az Iparművészeti Múzeumban helyezték el, majd később ezzel díszí-
tették a Bartók-emlékházat. Az egyházközség, miután az eredetieket 
nem kaphatta vissza, kérelmezte, hogy a táblákat másolatban megfest-
hessék, és a többi hiányzó, jelentős számú táblát hasonló motívumok-
kal megfestve, az egykori famennyezet rekonstrukcióját kívánta elvé-
gezni. Az évekig tartó festési és elhelyezési munka néhány éve már 
befejeződött, de emlékszem, hogy az újonnan festett táblák tervezett 
szín- és formavilágának megítélése nem kevés szakmai fejtörést oko-
zott a szakértőknek, hogy a hiteles másolatok mellett az új elemek ne 
kapjanak erősebb hangsúlyt, vagyis a meglévő táblák másolata domi-
náljon. A megmaradt táblák pontos helyét nem lehetett megállapítani, 
de érthető módon, azok kerültek az Úr asztala fölé az új elrendezésben, 
hiszen azok voltak a leghitelesebb darabok. Hasonlóan érdekes kérdés 
volt ugyanitt egy elvágott festett padelőlap nagyobbik darabja, aminek 
csak kiegészítve volt létjogosultsága. A meglévő rész restaurálása mel-
lett az egykori virágmintás, madarakkal és gyümölcskosárral díszített, 
két mezőre osztott elrendezés bizonyos szimmetrikus sajátosságait ki-
használva a motívum rekonstruálható volt. Viszont komoly szakmai 

n  10. kép: A helyreállított gödöllői királyi váró
n  11. kép: A helyreállított üllői római katolikus templom
n  12. kép: A helyreállított bagi templomtorony
n  Photo 10. The Royal Waiting Hall of Gödöllő, after conservation
n  Photo 11.The Roman-catholic church in Üllő, after conservation
n  Photo 12.The tower of the Bag’s church, after conservation

10. 11. 12.
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I would like to illustrate by a few exam-
ples the professional issues related to eccle-
siastical  historic buildings, more precisely 
church towers, which are already known 
but still arising in many cases today, as 
they are again on the agenda because of the 
need for rehabilitation and reconstruction 
of the former, later ruined or altered spires 
or the towers.

Many churches were destroyed in the 
country during World War II, but mostly dur-
ing the battles around Budapest (BOTTYÁN 
1950). The Roman Catholic church in Üllő 
(Photo 11) was a half ruin after World War II, 
its tower partially collapsed, but it was rebuilt 
in the ‘50s, as they had a picture of its original 
condition at hand. During the latest conserva-
tion we were able to verify the rehabilitated 
parts at a close range, which proved a better 
craftsmanship than the final results that we 
encounter as the outcome of multiple un-
professional, so-called repair works of many 
existing buildings (Egy kis mustra 2015). The 
bombed tower in Bag was also reconstructed, 
featuring significant simplifications and, as 
discovered later, a slight increase in height 
and the alteration of the elevation’s original 
proportions (Photo 12). It regained its former 
architectural details, as well as the arch above 
the clock, only after the major conservation 
works carried out a few years ago. Thus, the 
architectural details at least remind us of 
the original state. It was however impossi-
ble to restore the original height of the tower 
because of earlier interventions with rein-
forced concrete. Nevertheless, it can be said 
that the earlier bleak aspect, which could be 
criticised from many points of view, became 
more genuine thanks to the professional de-
sign and careful implementation, but still it 
is not authentic from a strictly professional 
point of view. But more importantly, it gave 
back its general look to the local community, 
and being familiar with the whole process, I 
can state that they could not have done more 
from the professional point of view (Egy kis 
mustra 2012).11 There were also other similar 
examples countrywide, such as the example 
in Hajdúbagos (Hajdú-Bihar Co.), where the 
tower of the Calvinist church was shelled in 
1944 and the partial state of conservation was 
preserved until 1970, when they finally had 
the possibility to complete the works on the 
tower and the spire. We are also aware of the 
need to rebuild one of the towers of the Greek 
Catholic church on the bank of the Danube in 
Pest, shelled during the war, which was im-
portant not only from the point of view of the 
church, as it had been built with twin towers, 
but the building completed by Miklós YBL 
was also an essential element of the overall 
urban scenery. Based on the representations 
of the time, the two towers were identical, 
and thus the issue of authenticity could not 
have been questioned during the reconstruc-
tion of the missing tower. The tower proper 
has already been completed, but only the 
structure of the extremely rich, multi-levelled 
ornamental tinwork roof has been complet-
ed so far for lack of financial resources. The 
reconstruction of the mighty onion dome of 

11 Designer: architect Mátyás ÁGÓ.

egyeztetések voltak, hogy az egyes részletek erőssége, formai teljessége 
meddig menjen, sőt felmerült, hogy a hiányzó motívumok csak folt-
szerűen jelenjenek meg, de végül a konkrétabb és teljesebb megjelenés 
győzött, hiszen csak így volt az egész tábla értelmezhető, és a motívum 
logikája is ezt kívánta.

Néhány példával illusztrálva szeretném bemutatni az egyházi temp-
lomtornyokkal kapcsolatban azt a nem csak szakmai kérdést, ami az 
egykori, de később elpusztult vagy megváltozott sisakok, olykor torony-
testek visszaállítása, rekonstrukciós igénye miatt egyre inkább napiren-
den van.

Sok templom sérült meg a II. világháborúban országszerte, de külö-
nösen a Budapest környéki harcok alatt (BOTTYÁN 1950). Üllő római 
katolikus temploma (11. kép) a II. világháború után félig romokban 
volt, tornya részben leomlott, de már az 50-es években visszaépítet-
ték, amihez a korábbi állapot képe még rendelkezésre állt. A legutób-
bi felújításkor közelről is megvizsgálhattuk az akkor helyreállított 
részleteket, amelyek sokkal jobb mesterre vallanak, mint egyes álló 
épületeknél a többszöri szakszerűtlen, úgymond „eltatarozás” ered-
ményeként ránk maradt végeredmény (Egy kis mustra 2015). Bagon is 
visszaépítették a lebombázott tornyot, ami jelentős egyszerűsítésekkel 
– és mint utóbb kiderült – kicsit megnövelt magassággal, valamint az 
eredeti homlokzati arányok megváltoztatásával történt meg (12. kép). 
Csak az utóbbi években folyt nagyarányú helyreállítás során kaphatta 
vissza részben az egykori tagozatait, valamint az óra ívét. Így legalább 
az építészeti részletképzés a korábbi állapotra utal. A torony erede-
ti magasságát visszaállítani a korábbi vasbeton erősítések miatt már 
nem volt lehetőség. Ezzel együtt elmondható, hogy a korábbi sivár és 
sok szempontból kifogásolható állapot a hozzáértő tervezés és gondos 
kivitelezés eredményeként hihetőbb lett, noha szigorúan vett szakmai 
szemszögből nézve nem hiteles. De, ami a legfontosabb, hogy a temp-
lomot használó helyi közösség számára visszahozta a korábbi meg-
szokott látványt és ismerve az egész folyamatot elmondhatom, hogy 
ennél többet szakmailag sem lehetett tenni (Egy kis mustra 2012).11 
De az országban máshol is volt hasonló példa, mint Hajdúbagoson 
(Hajdú-Bihar megye), ahol a református templom tornyát még 1944-
ben érte találat, és a részleges állagvédelem egészen 1970-ig fennállt, 
amikor végre lehetőség volt a torony és a sisak teljes kiegészítésére. 
Ismert a pesti Duna-parton található görögkatolikus templom háború-
ban elpusztult egyik tornyának visszaállítási igénye is, ami nemcsak a 
templom szempontjából fontos, mivelhogy kéttornyú formában épült, 
de a városképnek is jellegzetes eleme volt az YBL Mikós által befejezett 
alkotás. A korabeli ábrázolások alapján a két torony teljesen egyforma 
volt, s így hitelességi kérdés nem merülhet fel a hiányzó torony felépí-
tése kapcsán. A toronytest már vissza is épült, de a rendkívül gazdag 
kialakítású, többszintes díszműbádogos remekműből csak a szerke-
zeti váz épült meg eddig anyagiak hiányában. Hitelesnek mondható a 
százhalombattai görögkeleti szerb ortodox templom tekintélyes kiülé-
sű hagymasisakjának visszaállítása, a háborúban megsérült torony-
ra épített egyszerű gúlaforma helyett, ugyanis a rendelkezésre álló 
fényképen kívül még előkerült az egykori császárfa is több darabban, 
amin az egykori csapolások helyei a magassági méretek meghatározá-
sát segítették. Így a megfelelő szerkesztési szabályok alapján a formai 
kialakítás lehetővé vált. A munka során a torony elpusztult tagozatai 
is visszakerültek, ami az egykori állapot teljesebb képével gazdagítja 
az együttest. A nagy munka érdekessége volt, hogy a sisak elemeit elő-

11 Tervező: ÁGÓ Mátyás építész.
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the Serbian Orthodox church in Százhalom-
batta can be considered genuine, instead of 
the simple pyramidal helm that had been 
built on the tower damaged during the war, 
as besides the available images, an old crown-
post in several pieces was also discovered, on 
which the positions of the old joints helped in 
determining the height measurements. Thus, 
based on the appropriate design rules, the 
shaping became possible. During the works, 
the damaged parts of the tower were discov-
ered enriching the whole construction with 
a fuller picture of its former state. An inter-
esting aspect of the works was that the ele-
ments of the spire were assembled first on the 
ground at the building site in Gödöllő, and af-
ter a successful trial, the were dismantled and 
transported on the site to be mounted in their 
final position (POMOZI 1999).12

Existing spires have also been complete-
ly or partially replaced on occasion. I cannot 
state that the best professionally acceptable 
solutions are adopted every time, because the 
highly expensive and time consuming works 
depend on the community supporting the 
church. The investors’ comprehensible ex-
pectations give rise to disputes in many cases, 
as the centuries old wooden joints and formal 
solutions, if they are technically sustainable, 
are great proofs of previous craftsmanship. 
The fight for the preservable elements re-
quires vast experience from of the inspectors 
on the one hand, while on the other hand, 
only highly skilled carpenters know how to 
save the existing structure with the appropri-
ate new completions. Unfortunately, we have 
noticed many times that the elements pro-
posed for conservation at the very beginning 
gradually disappear, partly because the ben-
eficiaries are afraid to keep the old elements 
inside, and partly because of unprofessional 
carpentry works that render difficult the join-
ing of the old and new timber elements, thus 
more time is needed. The contractors would 
rather built a new structure from scratch and 
go to great lengths to prove that the old timber 
is significantly decayed. The reconstruction 
of the tall, multi-levelled onion dome of the 
church in Vácrátó was an edifying case, dur-
ing which the survey was carried out element 
by element, and we were on site almost all 
the way, so that more structural elements and 
parts could be preserved. However, the con-
tractor was interested in using as much tim-
ber as possible and had the timber elements 
checked constantly, in an attempt to prove 
that they were rotten or extremely damaged, 
thus replacing everything but the lower frame 
and the crown post, even the slightly dam-
aged circular formwork of the dome arches.13 
The works lasting for almost three months 
were completed by the first snowfall in 2009, 
and the remade cross was placed on the spire 
by Christmas. Upon dismantling the spire’s 
timber structure, we discovered the traces of 
earlier transformations that we had not been 
aware of, which were rectified upon the re-
structuring works, but I realised the role of the 
mortises on the horizontal frame too late, and 

12 The rehabilitation was led by István POMOZI.
13 Because I felt pity for the wonderfully assem-

bled formworks, I keep two of them at home at 
present in my basement.

ször a földön, a gödöllői építési telepen rakták össze, és a sikeres próba 
után szétszedve szállították a helyszínre, ahol már a végleges helyén 
állították fel (POMOZI 1999).12

A meglévő toronysisakok teljes vagy részleges cseréjére is alkalman-
ként sor kerül. Nem állítom, hogy mindig a szakmailag leginkább el-
fogadható megoldás történik, hiszen a jelentős költségű és időigényes 
munka függ a templomot fenntartó közösségtől. Az építtetői oldalról 
érthető elvárás sokszor szakmai vitákat szül, hiszen az évszázados fakö-
tések és formai megoldások – amennyiben műszakilag tarthatók – nagy-
szerű bizonyítékai az egykori mesterségbeli tudásnak. A megtartható 
elemekért való küzdelem nagy tapasztalatot igényel egyrészt a felügye-
let részéről, másrészt csak jól felkészült ácsok tudják a régi szerkezetet 
a megfelelő kiegészítéssel megmenteni. Sokszor tapasztaljuk, hogy a 
munka kezdetén még megtartásra javasolt elemek is szép lassan eltűn-
nek, egyrészt mert a megrendelők félnek a régi elemeket benntartani, 
másrészt a pontatlan ácsmunka miatt a régi és új faanyag összedolgo-
zása nehézkes, több időbe kerül. A vállalkozó jobb szeret teljesen újat 
készíteni, s ezért mindent megtesz, hogy bebizonyítsa a régi faanyag 
jelentős károsodását. Tanulságos volt a vácrátóti templom magas, több-
szörösen lépcsőző hagymasisakjának újjáépítése, ahol ugyan elemen-
kénti felmérés segítette a munkát, hogy minél több szerkezeti részlet 
és elem megmaradjon. A kivitelező viszont abban volt érdekelt, hogy 
minél több fát használjon fel, és folyamatosan vizsgáltatta a faelemeket, 
bizonyítandó korhadt vagy túlzottan károsodott voltát, s így a végére az 
alsó keretálláson és a császárfán kívül mindent kicseréltek, sőt még a 
hagymaívek egyébként alig károsodott ramonádjait is.13 A közel három 
hónapig tartó munka épp az első hóesésre fejeződött be 2009-ben, s az 
újra elkészített keresztet karácsonyra helyezték fel a sisakra. A sisak fa-
szerkezetének szétszedésekor több korábban nem látható átalakítás nyo-
mát is felfedeztük, amit az újraszerkesztéskor nagyrészt kijavítottunk, 
de az egyik vízszintes keretálláson talált csaplyukak okára sajnos későn 
jöttem rá, és közben a régi méretek alapján már az ácsok leszabták az új 
anyagot, s így a későbbi átalakítást ezen a ponton nem tudtuk kijavíta-
ni, de ez az eredeti méretekben nem okozott eltérést. Ettől eltekintve az 
újjáépített sisak hiteles munkának bizonyult.14

Amennyiben a toronysisak újjáépítése mellett kell dönteni a faanyag 
állapota miatt, úgy gyakran a teljes sisak leemelését szorgalmazzák, 
mert akkor általában állványozási költség nélkül oldható meg a fela-
dat.15 Azonban sokszor ilyenkor nem gondolnak a toronytesthez és el-
sősorban a párkányhoz való csatlakozásra, s mivel ehhez nem férnek 
hozzá a sisak daruval történő leemelésénél, ezért számos későbbi prob-
léma forrása lehet ez a kivitelezési gyakorlat. Gyakran a sisak faszerke-
zetének talpgerendái nincsenek vízszintben, a párkányok hullámosak, 
az óraív nem szabályos, és ezért a mérnöki módon újjáalkotott szerkezet 

12 A helyreállítás tervezője POMOZI István.
13 Mivel a gyönyörűen összeácsolt ramonádokból kettőt jelenleg otthon őrzök a pincémben 

mementó gyanánt.
14 A templomtorony és a homlokzatok felújítási terveit JELENIK Katalin építész készítette, 

de sajnálatos halála miatt a kivitelezés alatti művezetés és a részletrajzok készítése rám 
maradt. A munka négy hónapja alatt szinte hetente a helyszínen kellett lenni a torony-
sisak szétszedésétől kezdve, a párkányok feltárásáig, azok pontos rögzítéséig. A torony-
sisak részletes felmérése, az egyes tagozati lépcsők és díszműbádogos részletek rajza is 
elkészült, továbbá az összes hiányzó homlokzati tagozat elhelyezését és újrakészítését 
egyenként kellett ellenőrizni.

15 Az utóbbi években ÓCSAI Sándor ács-bádogosmester több toronysisak leemelését és 
cseréjét végezte el a korábbi forma megtartásával Pest megyében: ráckevei római kato-
likus templom 2006-ban, bugyi-i református templom 2008-ban, tinnyei római katoli-
kus templom 2010-ben, gyömrői református templom 2012-ben, albertirsai evangélikus 
templom 2015-ben.
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meanwhile the carpenters had already cut the 
new material to measure, thus the subsequent 
transformations could not be rectified from 
here on, but it did not deviate from the origi-
nal measurements. Apart from this, the newly 
reconstructed spire proved to be an authentic 
work.14

If a decision is made to reconstruct the 
spire because of the state of the timber, peo-
ple often push to remove the entire spire, be-
cause in this case the works can be carried 
out without additional scaffolding costs.15 
But in many such cases they do not think 
about the manner in which it is joined to 
the tower and the cornice, and as the area 
is not accessible when the spire is removed 
by crane, this can cause several implementa-
tion-related problems later. Often the lower 
plates of the spire’s timber structure are not 
perfectly levelled, the cornices are wavy, the 
clock’s arch is irregular, and that is why the 
newly engineered structure simply does not 
fit into its place or hardly fits into its place, 
and the problems it causes requires further 
masonry works. It may occur that the formal 
shaping of the cornice was simplified earli-
er and thus the drip edges of the meanwhile 
renewed roofing become shorter, too. If it is 
not paid attention to, then in the case of a 
missing professional solution, the mistake 
will be recreated, which would later prevent 
the genuine rehabilitation of the cornice. We 
were able to thoroughly analyse the arched 
spire shape in Tinnye only after having re-
moved it. Unfortunately, most of the timber 
had to be replaced, but formally it could be 
reconstructed authentically. The completed 
spire was repositioned without scaffolding, 
with the help of a crane, when it turned out 
that the new tower was adjusted to the size 
of the formerly improperly repaired cornice 
and arch of the clock, and what was more, 
the surface was not levelled either because of 
the uneven settling of the tower. Thus, dur-
ing the works on the elevations done years 
later, it was tremendously painstaking to ac-
ceptably repair the elements, to bring com-
pletions to the height differences, i.e. as the 
specialists say, to bring the cornice together. 
Nevertheless, the outcome after many years 
of decay and desolation was much better for 

14 The conservation drawings of the church tower 
and the elevations were made by architect 
Katalin JELENIK, but because of her unfortunate 
death, the coordination of the implementation 
works and the preparation of the detailed 
drawings became my duty. During the four 
months the works lasted for, I had to be on site 
almost every week, from the dismantlement of 
the spire and the uncovering of the cornices to 
the exact determination of their position. The 
detailed analysis on the spire, the drawings of 
the steps in the elements and the details of the 
ornamental tinworks were completed, then I had 
to check the position of each elevation element 
and the reconstructions thereof.

15 In the past years carpenter and tinsmith 
Sándor ÓCSAI carried out around Pest County 
the unroofing and replacement of several 
spires by preserving their earlier shape: the 
Roman-catholic Church in Ráckeve 2006, the 
Calvinist Church in Bugyi 2008, the Roman-
catholic Church in Tinnye 2010, the Calvinist 
Church in Gyömrő 2012, and the Lutheran 
Church in Albertirsa 2015.

egyszerűen nem, vagy csak erőszakoltan megy a helyére, és a keletkező 
problémák a későbbi kőművesmunkára maradnak. Előfordul még, hogy 
a párkány formai kialakítását már korábban leszegényítették, és az idő-
közben megújított toronyfedés vízorrképzése így röviddé válik. Ameny-
nyiben erre nem figyelnek, akkor a szakszerű megoldás hiányában a 
hibás részeket újrakészítik, ami később a párkány hiteles helyreállítását 
akadályozza meg. Tinnyén a nyomott, íves sisakforma részletes vizsgá-
latát a leemelés után tudtuk csak elvégezni. Sajnos a faanyag túlnyomó 
részét cserélni kellett, de formailag hitelesen újrakészíthető volt. A kész 
sisakot állványozás nélkül, daruval helyezték vissza, ekkor derült ki, 
hogy a régebben rosszul kijavított párkány és óraív méretéhez igazo-
dott az új torony, sőt a fogadószint sem volt vízszintes a torony egyenet-
len süllyedése miatt. Így az évekkel későbbi homlokzati munkák során 
rettenetes kínlódás volt a tagozatok elfogadható kijavítása, a magassági 
eltérések pótlása, vagyis – ahogy szakberkekben mondják – a zárópár-
kány összecsalása. Mégis a végeredmény, az évtizedek óta elárvult és 
elhanyagolt állapot után, nagyságrendileg jobb lett mindenki számára 
és szakmai szempontból is vállalható (Egy kis mustra 2014).16

Különösen nehéz feladat az egykori, akár 100–200 évvel ezelőtt el-
pusztult toronysisakok kérdése. Számos esetet ismerünk, amikor csak az 
emlékekben maradt fenn, vagy néhány korabeli metszet, illetve – már a 
XIX. század végén – néha képeslap áll rendelkezésre az egykori torony 
kinézetéről. Több esetben vihar, tűzvész, esetleg földrengés, vagy csak a 
fizikai avulás az oka a toronysisak pusztulásának, és általában pénzhi-
ány miatt épült újjá egyszerűbb formában. Számolni kell azzal az esettel, 
hogy a helyi közösség újból az egykori szebb formát szeretné látni, ami 
a használatban lévő, épnek mondott emlékek összképét jelentősen meg-
változtató lépéshez vezet, és nehéz dilemma elé állítja a döntéshozókat. 
A kérdés megválaszolására még nem született országos összesítés. A dön-
tés is többféle a tapasztalatok alapján. Egyes esetekre jellemző, hogy az 
újjáépítési elképzelés mellé nem sikerült megfelelő színvonalú javaslatot 
készíteni, s így – a helyi közösség legnagyobb sajnálatára – az adatok hiá-
nyában a kellően megalapozott hiteles megoldást nem lehetett kidolgozni 
és az újjáépítést el kellett vetni. Ilyen volt a Bugyin található római kato-
likus templomnak az esete 2000-ben, ahol az egyszerű gúla formájú sisak 
helyett a korabeli képeslap bélyeg nagyságú képe alapján szerették volna 
a hagymasisakot visszaállítani, de mivel ezen kívül semmilyen adattal 
nem rendelkeztek az egykori sisakról, így a kérést nem lehetett elfogad-
ni. Még külön szerencse, mert az egyébként újjáépítendő gúlasisak olyan 
csapnivaló minőségben készült, hogy vélhetően a bonyolultabb sisak épí-
tése is kudarcba fulladt volna. Viszont ismert olyan eset is, mint a ma 
már Dabas részét képező Sárin található római katolikus templom, ahol 
talán már a 70-es években lecserélték a korábbi hegyes gúlasisakot egy 
gömbformával gazdagított sisakra, de a végeredmény mai szemmel sajnos 
nagyon lehangoló, hiszen sem formailag, sem pedig részletképzésében 
nem mondható a templomhoz illő kialakításúnak.17 Jobban sikerült, leg-
alábbis vonalvezetésében a galgahévízi római katolikus templom új hagy-
masisakja 2013-ban, ahol a korábbi, még 1972-ben készült gúlasisakot a 
faanyag tönkremenetele miatt amúgy is el kellett bontani, s helyette a 

16 Tervező: PÁVA Mária építész. Azért hozzátartozik, hogy sajnos a kőművesek az előírt 
szemle előtt végezték el a vakolatok leverését és egyeztetés nélkül kezdték el a párkányok 
kihúzását. Már csak igen határozott fellépéssel lehetett bármit elérni, újrakészíttetni 
a sablonokat, ha szükséges volt, és a torony minden oldalán megtalálni a lehetséges 
legjobb megoldást a sisak méretéből adódó kényszerűség miatt.

17 A sisakcsere tényleges okát még nem sikerült kideríteni, de feltételezhető, hogy itt 
is a háborúban elpusztult igényesebb sisak helyetti ideiglenes megoldást gondolták 
igényesebb formájúra változtatni – kevés sikerrel.
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everyone and can be professionally assumed 
(Egy kis mustra 2014).16

The issue of the old spires destroyed 100-
200 years ago is a highly difficult task. We 
know many cases in which only memories 
have preserved the image of the old tower, 
perhaps a few period sketches or some post-
cards dating back to the end of the 19th centu-
ry. In many cases these spires were damaged 
by storms, fires, earthquakes, or merely phys-
ical decay, and they were reconstructed in a 
more simple form mostly because of the lack 
of financing. One has to take into account 
that the local community would like to rec-
reate the former, more beautiful shape, which 
would lead to a step significantly altering the 
general aspect of the so-to-say intact historic 
building in use, and faces the decision-mak-
ers with a dilemma. There are no nationally 
centralised data that would answer this ques-
tion, and the decisions are manifold based on 
the experiences. It might be typical for some 
cases, that no proper quality recommen-
dations and designs exist for the envisaged 
reconstruction and thus, unfortunately for 
the community, a well-founded authentic 
solution cannot be elaborated because of the 
lack of data, and the reconstruction has to be 
dismissed. Such was the case of the Roman 
Catholic Church in Bugyi in 2000, where they 
wanted to reconstruct the old onion dome in-
stead of the simple pyramidal spire based on 
a stamp-sized the picture on an old postcard, 
but because there were no additional data on 
the former spire, the commission could not 
have been accepted. And it was mere luck, 
because the pyramidal spire that was planned 
to be reconstructed was of such poor quality 
that the construction of a new, more complex 
spire might have failed, too. But we know of 
other cases as well, such as the Roman Catho-
lic Church of Sári, where the pointy pyrami-
dal spire was replaced by one enriched with a 
spherical shape in the ‘70s, the outcome being 
unfortunately quite depressing for the mod-
ern taste, because it cannot be considered as 
matching the church neither in shape nor in 
terms of partial design.17 The new onion dome 
of the Roman Catholic Church in Galgahévíz 
reconstructed in 2013 looked better, at least in 
terms of design, as the pyramidal spire built 
in 1972 had to be demolished because the 
timber had rotted, and instead of it the com-
munity wanted to see the Baroque shape that 
had existed before the war, and the archival 
images were a starting point thereof (Egy kis 
mustra 2013).18

16 Designer: architect Mária PÁVA. It is to be point-
ed out in this case that unfortunately the masons 
removed the rendering before the required in-
spection, and started forming the cornices with-
out prior consultation. We had to be very deter-
mined in order to obtain any results, to remake 
the profiles, where necessary, and to find the best 
solution on each side of the tower because of the 
limitations due to the size of the spire.

17 We did not manage to find out the true reason 
for the replacement of the spire, but presumably 
it was because they wanted to change the 
temporary spire built instead of the more lavish 
one bombed in the war with a higher quality 
spire, with little success.

18 The designer of the pyramidal spire completed 
in 1972 was architect Tamás DRAGONITS, the 
spire was designed by architect Ágnes PATAY 
and structural engineer András SNABL.

közösség a háború előtti barokk formavilágú állapotot kívánta ismét lát-
ni, s ehhez az archív felvételek adtak támpontot (Egy kis mustra 2013).18

Máshonnan is vannak információk a korábbi egyszerű formájú sisa-
kok helyett barokk formavilágot tükröző toronysisakok újabb kiépítésé-
ről, de ezek hitelességére nincsenek elegendő adatok. Például Bujákon 
(Nógrád megye) a Szent Márton-plébániatemplom gúla formájú sisakját 
2013-ban cserélték barokkos vonalvezetésűre. Továbbá a tiszainokai 
református templom is új sisakot kapott 2014-ben, mivel a háborúban 
elpusztult sisak helyett csak egy ideiglenes sisak került annak idején.

Jelentős szakmai ellenállásba ütközött a váci Fehérek templomán, a 
XIX. század eleji tűzvész óta fennálló lapos gúlasisak gazdag hagymasi-
sakkal való helyettesítésének igénye 1999-ben. Ez az elképzelés egyrészt 
a templomhoz tartozó történeti állapot megbontásával és a közel 200 
éves tetőforma elpusztításával járt volna, s másrészt egy néhány mm-
es korabeli metszetre alapozva javasolta a fennálló forma – legkevésbé 
sem hitelesnek mondható – új elemmel való helyettesítését. S noha Vác 
városa tudvalevőleg igen gazdag barokk építészete esetleg meg is kíván-
ta volna az igényes kialakítást, de az akár emlékezetből is születhetett 
metszeten kívül semmilyen adat nem támasztotta alá az elképzelést. A 
műemléki tervtanács két tervező javaslatait bírálta el és a legkiérleltebb 
megoldást is élénk vita után végül elutasította, ahol az alapos terv a 
tűzvészre utaló – a sisak alsó részén vörösrézből lángnyelveket idéző 
– eltérő anyaghasználatban rejlő gondolatiságot fogalmazott meg, s egy-
ben hangsúlyozta, hogy a tendencia veszélyes precedenst teremthet, és 
a 200 éves forma újraalkotása nem lehet a XX. század végének építészeti 
felfogása. SEDLMAYR János egy későbbi írásában (1999) megjegyezte, 
hogy ezek a kísérletek soha nem lehetnek hitelesek.

A legutóbbi még terv formájában lévő hasonló elképzelés, a piliscsa-
bai római katolikus templom meglévő gúlasisakjának egy gazdagabb és 
vélhetően a korábbi formájához hasonlító új hagymasisakkal való he-
lyettesítése. A korábbi hagymasisak 1865-ben pusztult el, és fennma-
radt az akkori plébános rajzvázlata, ami a korábbi forma megadásával 
próbálta a remélt eredeti állapot visszaállításához a szükséges pénzügyi 
hátteret a püspökségtől megkapni. Sajnos már akkor sem volt mindenre 
fedezet, s így egyszerű gúla épült, amit a XX. században többször is mó-
dosítottak és mára rendkívül rossz állapotba került. Mégis, talán ez az 
új torony megépülhet a közeljövőben, ami a XIX. századi vázlat szerinti 
formát veszi alapul, de a fedés anyaga és fedési rajzolata határozottan 
mai lesz. Azt nem állíthatjuk, hogy hitelesek tudnánk lenni, de roppant 
alapos tervezői hozzáállással az építész rendkívüli technikai bravúrral 
igazolta, hogy a templom jellegéből és a korabeli szerkesztési módokból 
szinte csak az elképzelt verzió építhető meg.19 A részletes kutatás ellené-
re sem sikerült perdöntő bizonyítékot találni a templom tervezőjére, bár 
valószínűsíthető az Esztergomban is sokat foglalkoztatott építész szer-
zősége, de már Esztergomban is más sisak készült, és egyetlen templom 
esetében sem sikerült bebizonyítani a templom formájától függő, akár 
rajzon vagy a valóságban megépült sisakok kizárólagosságát (OPRA & 
GAYLHOFFER-KOVÁCS 2016; DERCSÉNYI 1958, 646–647). Általában 
a legritkább esetben épült meg az a sisak, ami a kevés fennmaradt temp-
lomterven egyáltalán látható. Úgy tűnik, hogy az építőmesterek és ácsok 
a legkevésbé sem dolgoztak össze, s nyilván a templom felépülése után 
később kivitelezett sisakok már nagyjából az éppen ott dolgozó ácsmes-
ter szakmai tudásának termékei. Az átépítés indokai között még nyomós 
érv volt, hogy a jelenlegi toronysisak formai és szerkezeti vizsgálata az 
ép, korabeli elemek minimális voltát bizonyította be, s nem utolsósor-

18 Az 1972-ben készült gúlasisak tervezője DRAGONITS Tamás építész volt, a sisakot 
PATAY Ágnes építész és SNABL András statikus tervezte.

19 Az új toronysisak terveit HORVÁTH Róbert Ervin építész készítette.
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There is other information as well about 
the reconstruction of the spires in Baroque 
style instead of previous, simpler shaped 
spires, buy there is not sufficient data about 
their authenticity. For example, in Buják 
(Nógrád County), the pyramidal spire of the 
Saint Martin’s Parish Church was replaced 
in 2013 by a Baroque-shaped spire. Further-
more, the Calvinist Church in Tiszainoka 
received a new spire in 2014, as the one 
bombed during the war was replaced with 
only a temporary roof.

There was a significant professional re-
luctance with regards to the need to replace 
the flat pyramidal spire of the White Friars’ 
Church in Vác, in place since the fire that 
had burst out at the beginning of the 19th 
century, by a lush onion dome in 1999. This 
conception would have meant partly the de-
struction of the historic state of the church 
and the nearly 200-years-old roof structure, 
and it would have suggested the replace-
ment of the existing shape with a new 
element based on a period print of a few 
millimetres, which could have been hardly 
called authentic. And although the highly 
rich Baroque architecture in Vác would 
have required such a transformation, there 
were no real data supporting this ambitious 
conception but the aforementioned print 
that could have been drawn by memory. 
The historic building committee assessed 
the proposals submitted by two designers, 
but, following a heated debate, eventually 
rejected even the solution with the highest 
scoring, as the thorough design suggested a 
concept lying in the use of different materi-
als, namely the flame-like copper elements 
on the lower part of the spire alluding to 
the fire, and it also emphasised that this 
trend would have created a precedent, as 
the recreation of a 200-year-old shape can-
not follow the architectural trends and con-
cepts valid at the end of the 20th century. In 
a later article by János SEDLMAYR (1999), 
he noted that such attempts can never be 
authentic.

The latest similar conception, still on 
paper, is the replacement of the pyrami-
dal spire of the Roman Catholic Church in 
Piliscsaba with a richer onion dome, pre-
sumably resembling the earlier state. The 
old onion dome was destroyed in 1865, and 
what was left was a sketch drawn by the par-
ish priest of the time, who tried to raise the 
necessary financial support required for the 
restoration of the envisaged original state 
from the archbishopric, based on the sketch 
reflecting the old condition of the church. 
Unfortunately, there were no financial re-
sources for everything at that time either, 
and that was why a simpler pyramidal roof 
was built, which was altered several times 
during the 20th century and is in an extreme-
ly poor condition today. This new tower 
might get rebuilt in the near future, which 
will rely on the 19th century sketch, but the 
roofing material and design will be modern. 
We do not state that we could be authentic, 
but with an outstandingly thorough design-
er approach, the architect’s high technical 
competence proved that, given the features 
of the church and the structural approaches 

ban a helyi egyházi, lakossági és egyházmegyei óhaj is egy szebb és 
igényesebb toronysisak építését kívánja.

Így talán ebben a szinte egyedüli esetben mintegy másfél éven át tar-
tó előkészítés, szakmai egyeztetés, és nem utolsósorban a feladattal való 
részleges azonosulásom nyomán lehetőség lesz a jelenleg tönkrement, 
a hatalmas templom méreteihez és formavilágához nagyon szerény ki-
alakítású közel 150 éves gúlasisak elbontására, és egy barokk sisak for-
máját követő új sisakkal való helyettesítésére, amit talán ez a kiváló 
templom megérdemel és teljesebb látványt óhajtó közössége elvár.20

A konzerválás és a kiegészítés más típusainak részletes ismerteté-
sétől el kell tekintenem, de gondolataim zárásaként remélem, sikerült 
rávilágítani a bemutatott és kevéssé ismert példák alapján, hogy még a 
legkisebb hiányzó részek pótlása is olykor jelentős meggondolásra kész-
teti a felelős szakembert. Látható, hogy az egyes esetek oly mértékben 
különböznek, hogy csak a kérdés összes vonzatát mérlegelve lehet meg-
hozni az éppen elfogadható döntést, ami néha hosszabb távon is tartós-
nak, illetve hitelesnek és ritkán elismerésre méltónak is bizonyul.21
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of the time, only the designed version can be 
built.19 In spite of the thorough research, we 
did not manage to find any sound proof re-
garding the architect of the church, however 
it is highly likely that it was an architect who 
had been very active in Esztergom, too, but 
the church in Esztergom that might have been 
adapted to this location received a different 
spire, and we could not prove, in any case, the 
exclusiveness of a spire conditioned by the 
shape a church, whether built or only existing 
on paper (OPRA & GAYLHOFFER-KOVÁCS 
2016; DERCSÉNYI 1958, 646-647). In gener-
al, only rarely were those spires built that are 
featured on the few surviving church designs. 
It seems that the master builders and the car-
penters did not work together at all, and obvi-
ously the spires built after the completion of 
the church were mostly the product of the car-
penters’ skills working on site. Another strong 
argument in favour of reconstruction was that 
the formal and structural inspections carried 
out on the existing spires proved the existence 
of very few undamaged old elements, and last 
but not least, the local religious community 
and the archbishopric wishes for a nicer, more 
spectacular spire.

Thus, in this probably unique case, after 
preparations and professional consultation 
lasting for one and a half years, and last but 
not least my partial involvement with the 
task, it will be possible to have the ruined 
150-year-old pyramidal spire demolished, as 
it is modest and austere as compared to the 
size and shape of the huge church, and have it 
replaced with a new spire similar to the origi-
nal Baroque one that this outstanding church 
would deserve and the community wishing 
for a more complete scenery expect.20

I have to overlook the other types of con-
servation works, but as a conclusion of my 
ideas, I hope that based on the less known 
presented examples, I have managed to cast 
a light on the fact that the replacement of the 
smallest missing pieces compel the expert to 
consider the issue thoroughly. It is visible that 
the individual cases differ from each other to 
such an extent that one has to consider all the 
implications of the problem in order to adopt 
the most appropriate decision that would 
prove sustainable, authentic, and rarely even 
creditable in the long run.

19 The designs of the new spire were made by 
architect Róbert Ervin HORVÁTH.

20 In the period between the conference and 
the publication of this article, the Diocese 
of Piliscsaba initiated a review of the pre-
vious decision, claiming that it will only 
receive the financial support of the Dio-
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ded in the design and approved as such, 
the spire’s new covering will be made of 
the undoubtedly more durable, traditio-
nal copper sheet. Seeing our reservations, 
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ones) so that the original concept would 
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cation is under way, in spite of all our pro-
fessional contrariety.
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