
Amikor a Magyar Iparművészeti Főiskola 1971-ben 
egyetemi rangot kapott, az idő tájt koptattuk az intézmény 
padjait. Építészprofesszoraink inkább építészeti, mint 
belsőépítészeti képzést honosítottak meg a Zugligeti úti 
intézményben, nem is eredménytelenül, de tudták, hogy 
egy épület élhetővé tételéhez, funkcionális és esztétikai 
működőképességéhez szükség van sokféle szakipari munkát  
és alkalomadtán iparművészeti közreműködést összehan-
goló tervezőtársra is. Így aztán építész-tervezőművész okle-
véllel és titulussal leginkább belsőépítészként keresgél hettük 
helyünket a munka világában.

– Hogyan indult a te pályád?
– Az Iparművészeti Főiskola számomra egy „átnevelő 

tábor” volt. Imádtam odajárni, a legszebb éveim voltak, 
és életre szóló barátságok köttettek, de én már kész 
elképzelésekkel mentem oda. Az életpályám már akkor 
eldőlt, amikor barokk kastélyhomlokzatokat és rokokó 
ornamenseket rajzoltam az iskolai padomra. A főiskolán 
megpróbáltak leszoktatni a finomabb ábrázolásmódról: 
rajzórán baltával faragott arcokat és óriástomporú 
modelleket kellett rajzolni. A szakmai képzésünk 
azonban jó volt, mert megismertetett minket az építészet 
mérnöki háttértudományaival. Legtöbbet Vámossy 
Ferenctől tanultam, nagyon szerettem bútortörténeti 
és építészettörténeti óráit, ahol le is kellett rajzolni, 
amiről tanultunk. Azonban nagyon úgy látszott, 
hogy egész életemben kortárs épületeket kell majd 
terveznem. Mégis ott erősödött meg bennem az akarat, 
hogy történeti stílusokban dolgozzak. Zenetörténeti 
órán ugyanis Földes Imre tanár úr említette, hogy a 
Zeneakadémián a zeneszerzés tanszakon a hallgatóknak 
régi mesterek stílusában is kell zenedarabot írniuk. 
Ha nekik lehet, akkor nekem is, gondoltam. Persze a 
gyakorlati megvalósításra még éveket kellett várnom.

– És hogyan sikerült megvalósítani ifjúkori álmaidat?
– Diploma után a KERTI-ben – a Kereskedelmi 

Tervező Irodában – helyezkedtem el, ahol gyakorlatilag 
műszaki rajzoló voltam. Minden fiatal önálló 
munkára vágyik, mégis beépített szekrények százait 
kellett megrajzolni, mígnem egy szép napon eljött 
az áttörés. A Gundel étterem rekonstrukciójához, az 
elpusztult stukkómennyezet helyett kellett valamit 
tervezni. Gyorsan felvázoltam három verziót történeti 
stílusokban. Tetszettek a rajzaim a HungarHotelsnek, 

Kiállítások – műhelyek

Értékőrzés múltban 
és jelenben

BESZÉLGETÉS BALIGA KORNÉL BELSŐÉPÍTÉSSZEL

és megtervezhettem három mennyezetet, amelyek ma is 
láthatók. Két és fél év után felmondtam, és szabadúszó 
lettem – mind a mai napig az vagyok. 

– Ekkortájt néztél be a Mafilm Lumumba, ma Róna 
utcai III–IV-es műtermébe, de a látványtól már fordultál 
is ki onnan. A kulisszák álságos anyaghasználata, 
mulandósága elriasztott attól, hogy filmdíszlettervezőként 
kollégák legyünk.

– Én nem tudtam volna elviselni, hogy a művem 
csak a filmvásznon éljen tovább… Elmondhatom, hogy 
csupán két munkámat bontották le negyven év alatt. 
Szabadúszásom első éveiben a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum felújításában kaptam szerepet. Világítótesteket 
terveztünk Zobor Lászlóval, majd önállóan a 
közönségforgalmi terek berendezésein dolgoztam. 
Műemléki környezetben próbáltam az adott kor 

szellemének megfelelően, a történelmi formák modern 
átiratában tárgyakat létrehozni. Ez nekem sem sikerült. 
Vagy abszolút minimalista stílusú, vagy a korabeli 
stílust hűen tükröző környezetben lehet harmonikusan 
illeszkedő kiegészítéseket alkotni.

– Láttál erre példákat máshol?
– Akkoriban sokat utaztam. Manfred Rapf bécsi 

építész jóvoltából bejártam egész Európát. Évek óta 
levelezésben álltunk egymással, és ő – átérezve egy 
fiatal, vasfüggöny mögötti építész vágyait – hivatalos 
meghívóleveleket küldött, ennek köszönhetően 
kaphattam útlevelet. Bécsi és párizsi mintára 
üzletportálokat terveztem Cegléd városközpontjába, 
azok makettjeit a Műcsarnokban, illetve a Fényes 
Adolf Teremben kiállították, a tervek vándortárlatként 
beutazták a szocialista fővárosok jelentős részét.
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– Mikor jött el az a pillanat, amikor rátaláltál a saját 
utadra?

– A nagy lehetőség 1982-ben jött el. Megbízást 
kaptam a pécsi régi Pannónia Nagyszálló, akkor már 
Palatinus Szálloda belső tereinek történeti stílusban 
való megformálására. Egy belül csontig lecsupaszított 
épületben autentikus megformálású szecessziós ente-
riőröket tervezhettem. A hat évig tartó tervezési és 
kivitelezési folyamat eredményeképpen megszületett 
első nagy önálló művem. Szecessziót mondtam, de ez 
nem valaminek a másolata lett, hanem alapelemeiből épí-
tettem fel a stílust, ahogy Lechner Ödön is tette. A pécsi 
román, gót, barokk és török emlékekre támaszkodva 
létrehoztam egy új formavilágot, megfűszerezve az „art 
nouveau” és a bécsi szecesszió szellemével. Ott verődött 
össze egy szobrászokból, festőkből, rézművesekből álló 
fiatal csapat, amelynek tagjaival máig együtt dolgozom. 

Ez a másfél évtized életem legtermékenyebb korszaka 
volt, egymást követték a különböző történelmi 
stílusokban megtervezett épületek és enteriőrök. Ezek 
mind önálló alkotások és nem rekonstrukciók, bár akadt 
azért az is köztük. A különbség az, hogy rekonstrukció 
esetén egy elpusztult vagy erősen megrongálódott 
épületet az eredeti tervező szellemében, régi tervek, 
fotók, fragmentumok és analógiák alapján újraalkotunk. 
Az önálló alkotás pedig az, amikor történeti stílusban – 
ragaszkodva annak legapróbb részleteihez – új művet 
hozunk létre. És e kettőnek átmenetei is léteznek.

Legkedvesebb munkáim ebből a korból a budapesti 
Royal Nagyszállodának Szántó Tibor építésszel közö-
sen tervezett portáljai, a budai Vár Fortuna udvarának 
nemrég elbontott neogót pavilonja, a Váci utcai „Ypsilanti” 
– ma Humanic cipőbolt – portáljai, az Astoria Szálloda 
portáljai, és persze a Gundel étterem újabb felújítása. E 

második felvonásban kiteljesíthettem a korábbit. Termek 
sorát hoztuk létre francia rokokó és XVI. Lajos-stílusban. 
Idetartozik még a budapesti Osztrák Nagykövetség 
rezidenciája, amit kívánságra angol klasszicista stílusban 
tervezhettem át. A korszak végén, már az ezredforduló 

táján készültek a budapesti Hegedűs-villa, a zebegényi 
Dőry-kastély és egy tokaji borház különféle stílusokban 
tartott belső terei és külső megjelenése. Zebegényhez 
a parkot, a kerti építményeket, sőt a Dunára vezető 
tereplépcsőt is megtervezhettem.

BALIGA Kornél: A pécsi Palatinus Szálloda díszlépcsőháza (részlet) | Kornél BALIGA: Gala staircase in the Palatinus Hotel, Pécs (detail)
1982–1988

Fotó: Baliga Kornél

BALIGA Kornél: A pécsi Palatinus Szálloda Zsolnay éttermének 
mennyezete (részlet)
Kornél BALIGA: Ceiling of the Zsolnay Restaurant in the Palatinus Hotel, 
Pécs (detail)
1982–1988
Fotó: Baliga Kornél

BALIGA Kornél: A fertődi Esterházy-kastély Albert Kázmér szász-tescheni 
herceg szobája (részlet)
Kornél BALIGA: Prince Albert Casimir of Saxony and Teschen’s room in the 
Esterházy Palace, Fertőd (detail)
2001–2013
Fotó: Baliga Kornél
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– Jelenleg a Magyar Belsőépítész Egyesület, a MABE 
vezetőségi tagja, gyűléseinek házigazdája is vagy, kevés 
szabadidődben pedig szakmai utakat vezetsz francia és 
német nyelvterületen.

– Az újabb szerepvállalásom az egyesületben négy 
évre tekinthet vissza. Szakmám gyakorlása közben kissé 
elszakadtam a belsőépítész-társadalomtól, de amikor 
megtudtam, hogy az egyesületnek nincs összejövetelekre 
alkalmas helye, felajánlottam otthonomat erre a célra. A 
szülői házat negyven éven át bővítgettem, alakítgattam, 
és a mag, a régi lakás már nem szolgált alvásra. A tavalyi 
év során pedig át is építtettem, hogy kényelmes és méltó 
helyet biztosítsak a belsőépítész-összejöveteleknek. 

Az Építész Továbbképző szakmai útjai közül 
franciaországi kastélyok és délnémet kolostorok 

ismertetését vállaltam. Ezek a folyamatosan bővülő 
programok nekem gyönyörűséget okoznak már a 
felkészülés időszakában is, és összekovácsolják az 
építésztársadalmat.

– Sok-sok megbízatásod közül említenél néhány 
nagyobbat?

– Az utóbbi bő másfél évtized a rekonstrukciók 
jegyében telik. Talán ez a legnehezebb feladat 
nemcsak a források felkutatása és feldolgozása miatt, 
hanem az önálló alkotói szándéknak is hátrébb kell 
lépnie. Gyermekkorom meghatározó élménye volt, 
hogy a háborús pusztításokat politikai szándékból 
elkövetett rombolások tetőzték be. És a gazdátlanság, a 
nemtörődömség is sok kárt okozott. Feltett szándékom 

A másik nagy csomag ebből az időből a műemléki 
helyreállítási munkáim. Ezeket parafrázisoknak 
is nevezem – utalva a zenei indíttatásra –, ahol a 
fennmaradtak szigorú restaurálásának kiegészítéseként 
az elpusztult és nem dokumentált részeket az 
eredeti mester stílusában, analógiákra támaszkodva 
újraalkottam. Kedvenceim ezek közül a Várkert Kioszk 
belső terei, a Zala Megyei Bíróság épülete, az Europa 
Nostra-díjjal elismert városligeti Körhinta, és a Sándor-
palota történeti stílusban újraépített enteriőrjei.

– Az értékőrzést nem csak a rajzasztalnál gyakoroltad.
– Mélyen eltemetve a bennem élő visszahúzódó, félénk 

kisfiút, társadalmi szerepet is vállaltam. Egyszerűen muszáj 
tennem valamit identitásunk megőrzése és életünk szebbé 

tétele érdekében. 1983-ban beléptem a Budapesti Város-
védő – akkori nevén Városszépítő – Egyesületbe. Kezdet-
ben létrehoztam az úgynevezett portál-csoportot, mely a 
régi nívós üzletportálok felkutatására, dokumentálására 
alakult. Ezzel rögtön a vezetőség tagja lettem. A megszűnő 
csoportból több új is kisarjadzott, és én az elnökségben 
találtam magam. E minőségemben tagja lettem a Fővárosi 
Tervtanácsnak. Közel 25 éven keresztül védtem az épített 
örökségünket a gyakori bontási szándéktól, és biztattam 
a városképbe harmonikusan illeszkedő kortárs épületek 
alkotóit. A vaskalapomat rendre otthon hagytam…  
A Városvédő Egyesületnek 15 éve alelnöke vagyok. Nem 
városvédőként, hanem szakmai eredményeim alapján a 
kétezres évek közepétől a Központi Tervtanács a tagjai 
közé emelt, s dolgoztam ott megszűnéséig.
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– Jelenleg a Magyar Belsőépítész Egyesület, a MABE 
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tétele érdekében. 1983-ban beléptem a Budapesti Város-
védő – akkori nevén Városszépítő – Egyesületbe. Kezdet-
ben létrehoztam az úgynevezett portál-csoportot, mely a 
régi nívós üzletportálok felkutatására, dokumentálására 
alakult. Ezzel rögtön a vezetőség tagja lettem. A megszűnő 
csoportból több új is kisarjadzott, és én az elnökségben 
találtam magam. E minőségemben tagja lettem a Fővárosi 
Tervtanácsnak. Közel 25 éven keresztül védtem az épített 
örökségünket a gyakori bontási szándéktól, és biztattam 
a városképbe harmonikusan illeszkedő kortárs épületek 
alkotóit. A vaskalapomat rendre otthon hagytam…  
A Városvédő Egyesületnek 15 éve alelnöke vagyok. Nem 
városvédőként, hanem szakmai eredményeim alapján a 
kétezres évek közepétől a Központi Tervtanács a tagjai 
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volt mindig is e károk orvoslása. Tizenkét évet áldoztam 
a fertődi Esterházy-kastély belső rekonstruálására, s ez a 
munka csak részben járt sikerrel. Eredményesebb a másik 
ifjúkori szerelem, a gödöllői Grassalkovich-kastély belső 
helyreállítása, melynek első ütemében külső segítőként, 
második nagy ütemében már megbízott tervezőként 
is részt vehettem. Valódi boldogság volt a Pesti Hírlap 
egykori palotájának homlokzati rekonstrukciója Gelesz 
András építész alkotótársaként, s közben a szakmai 
kapcsolat igaz barátsággá is nemesült. A kivitelezés 
pedig olyan professzionális felkészültségről tanúskodik, 
ami páratlan a pályámon. Az Eiffel Palace csak a pécsi 
szállodamunkámhoz mérhető. A Rumbach Sebestyén 
utcai zsinagóga megmentéséért – bő évtizede Kőnig 
Tamással együtt – folytatott harmincéves küzdelem 
lassan meghozza gyümölcsét. Otto Wagner méltán 
világhírű épülete hamarosan teljes pompájában kel 
új életre. A volt Állami Balett Intézet Andrássy úti 
palotájának tervei a Bánáti + Hartvig Építész Irodában 
készülnek. Ugyancsak közös munkánk a parlamenthez 
tartozó Balassi Bálint utcai épület rekonstrukciója, ez 
esetben az elpusztult homlokzatrészeket terveztem.

Külön fejezetbe tartozna a Budavári Palota rekon-
strukciója. A Várkert Bazár helyreállításán Potzner 
Ferenccel húsz évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni. Az 
északi (Lépcső-) pavilon közös művünk, melyben a 
belső kialakítást terveztem. A Sándor-palotán is együtt 
dolgoztunk, és most szerepet kaptam a Lovarda és a 
Főőrség újraépítésében. Az architektúra és a külső-
belső ornamentális díszítések tervezésében veszek 
részt. Társadalmi vitát kavart, hogy szabad-e, kell-e 
eltüntetett épületeket újraépíteni. A háborús sérülések 
nem indokolták volna a lebontásukat, az egyértelműen 
politikai döntés volt. A helyükön csak üres telkek 
ásítoztak. A régi mellett új funkciókat is kapó épületek 
fontos kulturális és idegenforgalmi szerepet fognak 
betölteni. A Hauszmann-tervek szigorú követése az 
elpusztított épületek lehető leghűbb megjelenítését 
biztosítja, és az újraépítettek méltó helyet foglalnak 
majd el a palotaegyüttesben és a városképben.  

A magyar buszgyártás
aranykora

Értékőrzés

FINTA LÁSZLÓ (1934–2018) TERVEZŐI MUNKÁSSÁGA

Finta László munkássága egybeesik az Ikarus-gyár 
történetének azzal a felívelő korszakával, amikor a 
vállalatot továbbfejlesztették, a kézműipari előállításról 
a nagyüzemi sorozatgyártásra tértek át. KGST-döntés 
nyomán elkezdődött a gyár kiépítése, nagy beruházások 
történtek, új egységek létesültek Budapesten, szerszám-
üzem, egyedi és kísérleti üzem épült.

Ezzel párhuzamosan megindult a műszaki fejlesztés 
egy új, korszerű busztípus megvalósítására – magas 
szintű mérnöki szellemi háttér bevonásával –, 
amibe Finta László a tehetségének és műszaki felké-
szültségének köszönhetően formatervezőként sikeresen 
beilleszkedett. 
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