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Fekete Szilárd A Deák tér 1. sz. múzeumépület 
helyreállítása 

A Zsilip utcai óvoda óvodásaként egyszer biztosan, a Deák téri iskola iskolásaként talán 
háromszor is, kötelezően végigjártam a múzeum Deák téri épületét. Vitrinekben ruhák, 
kardok, az üvegház utánozhatatlan csillogó fényei, poros, nehéz múzeumszag, nyikor-
gó parketta, múzeumi posztópapucs. És csönd. Pisszegni sem szabad. A kert varázslatos 
volt és különleges, mert az tilos volt, senki nem használta. Persze beszöktünk, ugráltunk 
a kerti pavilon pincéjének földdel borított boltozatdombján, jó hangja volt, dübörgött.  
A kerítésen akkora rések voltak, hogy nem mászva, futva ugrottunk ki rajta, amikor az 
akkori gondnok messziről morcolánkodott és úgy tett, mintha fülön akarna csípni.

Tizenhat éves koromig a majdnem szemközti házban laktunk. Egy kis szünet, aztán 
1991 májusában – már fiatal felnőttként –, megint a múzeumkertben találtam magam. 
A szökőkút szanaszét heverő köveit mértük, pontosan, hogy papírkartonra rajzolva ösz-
szeállítsuk a kút valaha volt kontúrját, az alaplemez geometriájának meghatározásához. 
A kövek a helyükre kerültek, máig is ott vannak, a vízgépészet azonban nem készült el 
– talán most.

A következő találkozás 2004 januárjában, az üvegház restaurálási dokumentációja 
ürügyén volt. Belsejében fa gyámolítás tartotta, mert az acél tartószerkezete korrodált el 
először. A szakszerű bontást követően az épületelemek raktárba kerültek.

2006 nyarán a teljes épületegyüttesre „Programterv” készült. Az akkori tulajdo-
nos igyekezett meghatározni a villa, a kert, a kerti pavilon és a cselédház távoli jövőjét. 
Folytatásként, már csak a villa épületére készült „Építési engedélyezési terv”. Elsősorban 
épületszerkezeti felújítást tartalmazva, kiegészülve egy pince béli vizesblokkal, a látogatók 
számára. A „Kiviteli terv” sajnos már „Tendertervvé” soványodott, csak a legszükségesebb 
szerkezeti megerősítéseket tartalmazta. Ennek alapján készült el a földszint feletti födém. 
Az eredeti födémek általában fából – nagyobb fesztáv esetén acéllal kombinálva – 
készültek. Ezek cseréje, illetve megerősítése 2006–2007-ben megtörtént (1-2. kép).

A fedélszék keleti része furcsa mód a raktári berendezés részévé vált gerendázattal 
került megtámasztásra. Erre azért volt szükség, mert a gerendavégek korhadása miatt azo-
kat kicserélték. Nyomatékbíró toldás hiányában belső mezőben kellett támaszt keresni, 
így a földszint feletti födém hordta a tető súlyát. 2006–2007-ben a tető terhe ideiglenesen 
kiváltásra került (3. kép). Ahol lehetett, a földszinti falakra, de elsősorban a pincefödém-
re került feltámasztásra a tetőszerkezet, így békésen át lehetett építeni a földszint feletti 
födémet.

Aztán vártunk tíz évet. Az épület „lakatlan”, pontosabban: a nyestek tanyája lett.  
A régi/új tulajdonos, Sopron városa 2016-ban, a „Modern Városok Program” lehetősé-
geivel élve, felkarolta a félbemaradt munkát és 2018 májusában elkezdődött az írásom 
készítése idején még tartó felújítás.
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A funkció továbbra is múzeumi. Ez egyértelmű, hiszen ez a Deák téri múzeum-
épület minden régi soproninak „A MÚZEUM” –, pedig a kérdés egy kicsit árnyaltabb. 
Megszoktuk, hogy a vidéki kúriák, kastélyok jó része „elme, gyógy és intézet”, (mára 
talán csak volt) idősotthon, közgyűjteményi, vagy közművelődési intézmény. Esetükben 
könnyű belátni, hogy a nem egészségügyi, nem közösségi funkcióra készült terek, 
épületszerkezetek nem, vagy csak erősen korlátozottan alkalmasak a gyógyászat, az 
ápolás, a művelődés funkcióját kiszolgálni.

Ha feltesszük a kérdést: mi ma a múzeum, bizonyos, hogy nem egy nagypolgári villa 
alaprajza, környezete, belmagassága, ajtói és ablakai által meghatározott tér kerül bele a 
válaszba. Mert ma az elvárt, korszerű múzeum fogalmilag a kiállítóhelyi, a kutatóhelyi, a 

1. kép. Új vasbeton födém

2. kép. A pincefödémek boltozottak, illetve poroszsüveg boltozattal készültek, ezek állapota jó, 
itt nem készült megerősítés.
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műkincsraktári és a közönség számára aktív, tematikus tanulást jelentő funkciók együtte-
se. Ami egyben korszerű, energiatakarékos, biztonságos épületszerkezetekből álló variá-
bilis tér, könnyen átrendezhető kiállítótér, precíz légtechnikával, komoly épületvillamos-
sággal, bonyolult gyengeáramú hálózatokkal felszerelve. A polgári nyaraló bizony nem 
ilyen…

Ugyanakkor, ha a védett örökség épületeinek sorsát vizsgálom, óhatatlanul felme-
rül, mit kezdjen a mai társadalom, a városi közösség, például egy leánynevelő intézetből 
átalakított Ruhagyárral, a Szt. Imre Kollégiummal, a kaszárnyával a Kurucdombon, vagy 
a sor végén, egy komplett Belvárossal? Mit kezdjünk egyáltalán egy műemlékkel. Renge-
teg korlát, rengeteg kompromisszum. „A műtárgynak az a legjobb, ha használják.” Ez az 
épületekre is igaz. Tehát, ha a műemléknek értelmes funkciót találunk, fennmaradásához 
ezzel járulunk hozzá a lehető legjobban. A kor igényei és a műemlék adta lehetőségek 
közötti kompromisszum megtalálása a legnehezebb.

Mit kell hát tenni és mit lehet tenni az egykori Lenck-villával, a későbbi városi „Kul-
túrpalotával”, hogy mai múzeum lehessen? Nyilván a falak, a tető, az ablakok, a burkola-
tok, a kilincsek és az épületszobrász díszítések megmaradnak. A felsorolás természetesen 
így esetleges, de a házról részletes „Értékleltár” készült, felsorolva mindazt, amiért az épü-
let a védett örökség része. Ezek mindegyikének megőrzése fontos.

A tervezett kiállítási funkció – most már csak kiállítási, mert a kutatói munkahe-
lyek nem itt kapnak helyet –, alkalmazkodik az épület alaprajzi rendszeréhez, tehát a je-
lenleg tervezett kiállítást a meglévő térrendszerhez kell szabni. A több mint száz évvel 
ezelőtti épülettechnikát lehet korszerűsíteni, de nem a végtelenségig. A szerkezetek te-
herbírásának növelése, a tönkrement, elhasználódott épületszerkezetek javítása, cseréje, 
a hőtechnika, a tűzvédelem, az épületvillamosság, a szellőzéstechnika, az akadálymentes 

3. kép. A keleti szárny tetőszerkezetének ideiglenes alátámasztása. A dúcolat a pincefödémre 
viszi a tető terhét.
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bejárás, mind a jelenlegi felújítás feladata. Mindezt úgy, hogy az Értékleltár minden da-
rabja megmaradjon (értelmes funkciójában, nem díszletként), és a villa térélménye to-
vábbra is egyértelmű legyen.

Tehát, mit lehet tenni, hogy a műemlék műemlék maradjon, a múlt hű emléke, ami a 
mát szolgálja és nem válik az átalakítást követően, a jövőben, a ma emlékévé?

Alapozás

Jónak tűnik, de a kapcsolódó épületszerkezetek miatt (mivel a szellőzés vezetékei az ala-
pozási sík alá kerülnek), néhány helyen injektálással talajszilárdítás készül. A padlószi-
getelés alatti vasbeton lemezt összekapcsoljuk a pincefalakkal, így az is részt vesz az alap 
teherviselésében.

Talajnedvesség elleni szigetelés

A padlóban jelenleg nincs szigetelés, a pincefalak függőleges, külső oldalán bitumenmáz 
szigetelés volt, ami egy korábbi felújítás során készült, de mára tönkrement. Mivel a pince 
is kiállítási tér lesz, így követelmény a teljes szárazság. A cél érdekében a pince padlózata 
mindenütt felbontásra kerül és a süllyesztett vasbeton lemezre a hagyományos, olvasztott 
technológiával bitumenes vastaglemez szigetelés kerül. A falak alatt, a teljes szerkezet el-
vágásával, ahol ez lehetetlen, injektálással készül vízszigetelés. Ám attól, hogy a szigetelés 
elkészül, még nem lesz száraz az épület. Ezért, a falakat aktívan kell szárítani (magukra 
hagyva két-három év lenne a teljes kiszáradás), ráadásul a falban tárolt só, amíg vizet kap, 
folyamatosan „dolgozik”. A tervek szerint a pincei szellőzőrendszer mielőbbi és azután 
folyamatos üzeme fogja a falak nedvességtartalmát elszállítani (4. kép).

A páralecsapódás okozta nedvesedést hőszigeteléssel és az előbb említett légcseré-
vel igyekszünk gátolni. Mivel a terepszint alatti épület nyáron is hűvös marad, a nyitott 
ablakon beáramló páradús nyári levegő a hideg falon és a padlón lecsapódó nedvességet 
produkál. Tehát, a pincefalaknak is olyan melegnek kell lenniük nyáron, mint a terepszint 
felettieknek. Ezért, a padlóban és az oldalfalakon 20-20 cm hőszigetelés készül, így a ta-
lajban tárolódó hideg nem kerül a padló- és falszerkezetekbe.1

A terepszint helyreállítása

Az elmúlt száz év kerti hulladékai a park terepszintjét 30–50 centiméterrel magasabbra 
emelték.2 Ezt nem korrigálták, amikor az épület köré az „új” járdát készítették, ezért a 
pince ablakait „bokáig” eltemették. A régi tok általában benn maradt, új tokösszekötő és 

1   Említésre érdemes az épület egyik érdekessége: A pincefalak eredetileg légréteggel készültek. A belső 
oldaltól 12-14 cm-re van egy 10 cm mély függőleges rés, a padló felett és a mennyezet alatt szellőzőrácsokkal 
ellátva. Feltehetően ettől a megoldástól várták a fal belső felületének felmelegedését és az imént említett 
páralecsapódás jelenségének megelőzését.
2   Ugyanez a feltöltődés miatti terepszint-emelkedés a kerítés mellett is látható, nem véletlenül dőlnek kifele 
egyes kerítésszakaszok.



373 Építészet és városi tér

szárny készült. Az ép ablakrácsok szintén megvannak, csak az alsó mintaköz a terepszint 
alá került (5. kép). Ezt a hibát korrigálandó, az épület megközelítőleg 5 méteres környeze-
tében, ahol nyilván értékes növényzet nem található, a kívánatos terepszint visszaállításra 
kerül.

Felmenő falak

A falszövetben káros repedés nem látható. A tégla minősége kiváló, nem véletlenül, hi-
szen a Lenck-családnak téglagyára is volt. Szerkezeti megerősítés nem készül.

Fedélszék

A fedélszék a keleti és nyugati oldalon és a középső, nyeregtetős szakaszon teljesen újra 
készül. A kibontott elemek egy részét – alapos konzerváló kezelést követően –, talán újra 
fel lehet használni. A nyugati oldalon a szaruzat kielégítő állapotú, a talpszelemen viszont 
cserére szorul. A talpszelemen szakaszos cseréjével, konzerváló kezeléssel a szaruzat 
anyagát meg lehet tartani, de teljes kibontással és újraépítéssel kell számolni. A nyugati 
oldal szakaszos cseréjét az ebédlő festett mennyezetének védelme is megköveteli, tehát 
itt építés közben sem lehet beázás. Az új szakaszokon is építés közbeni provizórikus tetőt 
kell készíteni, fóliával fedni.

A kishajlású tető hajlásszöge 5 fok. Az átalakítás során 7 fokos tető készül! Ez a te-
tőhajlás alkalmas a cinklemez kettős állókorcos fedés fogadására (kisebb hajlás esetén 
beázik). A középső rész magas tetőjén eredetileg természetes palafedés volt. Ma szürke 
négyzetpala. A tervezett héjazat kettős állókorcos, natúr cinkfedés. A tető hajlásszöge 21 
fok, a palafedés 30 fokot igényelne (kisebb hajlás esetén beázik), tehát pala nem kerül-

4. kép. Készülő légcsatorna aknák a konyha padlója alatt
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het vissza. Általánosságban megállapítható, hogy az eredeti fedés anyaga és a választott 
tetőhajlásszöge nem illettek egymáshoz. Nem véletlen, hogy az épület első javítása a tető 
átalakítása volt, elsősorban a víz elvezetésének módján kellett változtatni (6. kép).

Az átrium üvegtetője feltehetően nem eredeti, valamelyik javítás során egy egyszerű, 
ragacsolt üvegtető került beépítésre, amely mára több helyütt beázik. Helyére egy korsze-
rű, hőhídmentes alumíniumszerkezetet kell építeni, árnyékolóval. Az első emeleti födém 
magasságában lévő vízszintes belső üvegtető szegecselt acélszerkezete nyilván megmarad.

5. kép. A baloldali rács alja a járda betonjában volt, a jobboldali aljából viszont arasznyit le kellett vágni, 
mert az nyitható maradt.

6. kép. A fedélszéket fogadó koszorú már elkészült.
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Padlóburkolatok

A jelenlegi padlók bontásra kerülnek. Kivéve a lépcsők, a bejárat és földszinti kerengő 
márvány mozaiklap burkolata. Ezeket finom csiszolással kell felújítani. A pincebeli kony-
ha egyedi burkolata, a vasalt aljzat és szigetelések készítése miatt bontásra és visszaépítés-
re kerül. A földszinten az eredeti parketták kerülnek újrafelhasználásra.

Homlokzat

Az épület fennállása óta ez a harmadik alkalom, hogy teljesen új lesz a külső vakolata. A 
25 évvel ezelőtti homlokzat-megújítás hagyományos szilikát-technikán alapuló eljárással 
készült. Sajnos, mára az épület a felújítás előttinél is rosszabb képet mutat. A homlokzat 
vakolása a legkorszerűbb technológiával, a színezés a természetes kőhöz hasonlító színek-
kel történik. A szobrok, kővázák, faragványok restaurálás után kerülnek vissza a helyükre.

Nyílászárók

A meglévő ablakok, ajtók, asztalos remekművek. Nagyon karcsú szelvényekből, nagyon 
jó anyagból készültek. Az eredeti árnyékolás a két ablak közti falamella volt. Mára csak 
nyomai voltak felfedezhetőek. Helyette vászonroló készül. A sötétítés spalettával történt 
és történik, a meglévő szerkezet mesteri fatokjaival együtt helyreállításra kerül. A bejá-
rati ajtó csodálatos épségben maradt ránk. Tisztítás, illesztés, elektromos szerelvények 
beépítése után keményolaj felületkezeléssel megtartandó. A belső ajtók és üveg-fa tér-
elhatárolások nagy része fellelhető. A raktárból, pincéből, depóból előkerült szárnyak az 
értékleltár készítésekor kiválogatásra és vélt helyükre kerültek.

Üvegház

Helyreállítására 2004-ben tervdokumentáció készült. A bontás, tehát az életveszély elhá-
rítása megtörtént. Az elemek raktárban pihennek, állapotuk kétséges. A kőkáva már 15 
éve várja az öntöttvas szerkezetet, reméljük, most elkészül. (7. kép)

Kert

Régebbi rajzok és faállomány-felmérések felhasználásával igyekeztünk rekonstruálni a 
korábbi sétaút-hálózatot. A faállomány műszeres vizsgálata elkészült. Mivel a kert ma is 
nyitott, a koros fák lehulló ágai komoly veszélyt jelentenek, így valószínű szükség lesz 
egy ápoló ritkítás elvégzésére. A betelepült invazív fajokat ki kell irtani (bálványfa, akác, 
stb.). A régi fotókból megállapítható, hogy a bejárat előtti kertrész francia-, a hátsó rész 
angolkertként volt kialakítva. Ezt kívánjuk visszaállítani.

A kerítés lábazata elfogadható állapotú, tisztítás, csiszolás, hidrofobizálás az elvég-
zendő munka. A fém elemek díszei mozognak, egy részük elveszett, ezeket újraöntéssel 
pótolni kell.
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Kerti pavilon

Az építmény elpusztult. Rekonstrukciójához fotó és rajz áll rendelkezésre. A főépület épí-
tésekor készült helyszínrajz egy hétszögletű(!) pavilont ábrázol, amely illeszkedik a jelen-
legi domb alatti pincére. A fotók és a rajz egy jóval kisebb, más pozícióban lévő pavilont 
ábrázolnak. A villa építésének korában az utóbbi hitelessége a valószínűbb, feltehetően a 
hétszögletű már korábban is állt, mint ahogy Sopronban szokás volt, a külső várfal, vagy 
kerítésfal részeként, (pl.: az Esernyős ház). Ezt elbontották, és nem pontosan a helyére 
készült el az új pavilon. Az építménynek a múzeumi programban nincs szerepe, helyreál-
lítását egyelőre nem tervezzük (8. kép).

7. kép. Az üvegház, bontás előtt, 2004-ben



377 Építészet és városi tér

Szökőkút

A szökőkút 1991-ben részlegesen helyreállításra került. A kőmunkák elkészültek, a veze-
tékezés megtörtént, ám a gépészet akkor nem készült el. A vízgépészet és a vízköpő figura 
rekonstruálásával reméljük, újra működni fog.

A jelenlegi felújítás tervezői stábja

Bihari Sarolta belsőépítész
Bella Ervin gépészmérnök
Szalmási Vilmos villamosmérnök
Böröcz István tűzvédelmi szakértő
Horváth József és ifj. Orosz József építőmérnökök
Fekete Szilárd építész

8. kép. Sterbenz Károly rajza a kerti pavilonról, 1945-ből


