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l. sZaBÓ TüNDE És lőrINcZ FErENc 
EMlÉKÉrE

KAPOSVÁRI BESZÉLGETÉSEK

Április 25-én vettünk búcsút a kaposvári Keleti temetőben 
a 13-án elhunyt Lőrincz Ferenctől. A ravatalozóban búcsú-
beszédet mondott a házának tervezése kapcsán Francival 
jó barátságot kötött Glatz Ferenc, akivel a klímaváltozás 
által az építészekre háruló feladatok közös megoldásán 
sokat töprengtek. A város nevében Szita Károly polgár-
mester, az építészek nevében Makovecz Imre emlékezett: 
Ferenc, valaki beszél hozzád, aki emlékezik, olyannak beszél, 
aki már nem emlékezik. Nem emlékezik, hanem a saját 
múltjában jár mint jelenben.

Ezt a beszédet azok hallják, akiknek nem szól a beszéd, 
és te nem hallod, pedig hozzád beszélek.

Kegyetlen, visszavonhatatlan tény, hogy Tünde is, te is, 
Ferenc, nem vagytok már itt, ahogy Kampis fia, felesége, Pi
roska is régen elmentek, holott közös korunkból, közös meg
próbáltatásokból, közös életünkből mentetek el, s most itt kell 
állnom arra ítélve, hogy nem egymástól búcsúztok, hanem 
egy idegen beszél, a „fővárosból”.

A szerves építészet valójában ürügy volt, hogy átléphessünk 
egy megszentelt élet régiójába, melyet csak a pénz és a hiúság 
tett nehezen járhatóvá. Azért alakult a Kós Károly Egyesülés, 
hogy könnyebb legyen ebbe a régióba belépni, hogy legyenek 
társaink, hogy hihessük, épül a nemzetközi hatalommal szem
ben a második, az illegitim, a mi Magyarországunk. Ennek 
a csoportléleknek lettél elemi, tehetséges tagja. És én csakis így 
gondolok rád és csakis ezzel a szívvel búcsúzom tőled.

A bánat beköltözik a sírodba. Vígaszt várok tőled, mint 
baráttól, noha tudom, hogy nem gondolhatsz ránk. A Meg
váltó erejében bízva áldást küldök utánad, békét, nyugalmat, 
megbocsátást a tévedéseidért, gyengeségeidért és a hűtlenségért, 
hogy nem bírtad tovább, hogy elmentél.

Május 28-án és 29-én Kaposvárott beszélgettem ifjabb 
Lőrincz Ferenccel és feleségével L. Balogh Krisztinával, 
Kampis Miklóssal, Szigetvári Györggyel, Borbás Gáborral 
és Gáts Andrással, felidézve Franci és a 2004-ben elhunyt 
Tünde emlékét, azokat az éveket, amelyekben jelenlétük 
a város alakulásában, közéletében, Somogy megye építé-
szetében meghatározó volt. A kettejükre való közös em-

lékezésül igyekszem visszaadni e beszélgetések különféle 
jellegű információit, jegyzeteimből helyreállítva a beszél-
getőtársaimtól hallottakat.

Tünde Kunszentmártonban, Gyulán, 1950-től Kapos-
várott nőtt fel, egyetlen gyerekként a családban. Édesany-
ja, Lujzika óvónőként dolgozott, s amikor férje nem visel-
te el, hogy rendszeres munkaviszonyban legyen, visszama-
radt, hátrányos helyzetű és árva (maga is árván nőtt fel) 
gyermekek részére szervezett bábelőadásokat. Megalapítot-
ta a Pacsirta és a Feketerigó bábegyütteseket, melyekkel 
országos, majd nemzetközi sikereket ért el.  Előbb csinálta-
tott bábokkal utazott, aztán ő maga kezdett el bábkészítés-
sel foglalkozni, s végül mint a terménybábkészítés mester-
ségének újrafelfedezője és megújítója vált országszerte is-
mertté. A halála előtti évig, 2002-ig rendszeres szereplője 
volt az augusztus végi budavári Mesterségek Ünnepének. 
Tünde ebben az évben azért hagyta ott megyei főépítészi 
állását, hogy a férje  1979-ben bekövetkezett halála óta ve-
lük élő, gyermekkora óta súlyosan cukorbeteg anyját ellát-
hassa. Lujzika nem törődött az orvosi előírásokkal, be kellett 
tartatni vele a diétázás szabályait, a most már Arker Stúdió 
beli és kamarai munkái miatt folyton utazó lánya távollét-
ében lett rosszul, s a kómából nem ébredt fel többé. A halála 
előtti napon Krisztina átélhette, hogy amikor az eszméletén 
kívüli beteg kezét fogta, beszélt hozzá, az ágya fejénél álló 
monitoron kisimultak, szabályossá váltak a szívműködést 
jelző hullámok, amikor felállt az ágytól, újra összevissza 
ugrálni kezdtek. 

Tünde nem tudta feldolgozni, kiheverni édesanyja 
halálát. Kilenc hónappal utána halt meg, önmagát mun-
kával túlhajszolva, több, utazással töltött nap után dőlt le 
otthon pihenni, s elaludt végleg. Az Arker Stúdióban Fran-
ci is iszonyatos iramot diktálva vezette a céget, amely évi 
100–150 tervet bocsát ki, átalakításoktól rendezési tervekig, 
műemlékfelújításoktól lakótelepekig, vázlattervektől kivi-
teli tervekig vállalva mindent. A váratlan rosszulléte előt-
ti napokban beszélt Krisztinának arról, hogy ő már csak 
néhány évvel számol, ami tennivalója még maradt, abba 
belefér, s el is rendezett olyan dolgokat, amelyeket utólag 
a búcsúzás részének lehet tekinteni. Az ezt megelőző napon 
írta alá a városházán, hosszú időn át húzódó tárgyalásokat 
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követően az Ady Endre utca – Noszlopy Gáspár utca kör-
nyékének rendezésére szóló, a sétáló utca befejezését jelen-
tő tervezési megbízást. 

A rosszulléte és halála között eltelt 11 napban változó, 
majd egyre inkább a felépülésre utaló állapotától függően, 
napi 6-8 órát beszélt a kórházban a rá váró feladatokról, s 
mindarról, amit továbbadni fontosnak tartott. Módja volt 
arra, hogy számvetést készítsen, elképzeléseit továbbadja 
és hogy megtapasztalja tiszta fejjel a halál közelségét. Leg-
többször a belvárosi rekonstrukció kérdéseiről szólt, hiszen 
ez a téma harminc éve kísérte, azóta szívügye volt, s most 
látszott megérni a helyzet az elkezdett folymat befejezésé-
re. A főépítészi állást 1977-ben is azért vállalta el, hogy 
előkészíthesse a feladatot, a hatvanas években lepusztított 
főutca revitalizációját, aztán a tervezéssel megbízhassa a 
Somogytervet, ahová visszament a városházáról, hogy ma-
gát a munkát elvégezhesse. A megvalósítás során sokmin-
den maradt töredékes, a felújítás nem jutott túl a Kossuth 
téren, s nem engedték, hogy fasort ültessen, mert az ne-
hezítette volna a május elsejei felvonulások lebonyolítását 
az akkor Május 1. utcának nevezett főutcán. Ezért tette 
Franci annak idején a felvonulók képét a rekonstrukciós 
dokumentáció címlapjára, ahogy erre most a kórházban 
visszaemlékezett. A Kossuth tér rendezésére kiírt nemrégi 
pályázaton nem indult, csak vázlatokat készített hozzá, de 
ezek a vázlatok, és egy tíz éves dossziéból előbukkant ki-
viteli tervek a Latinca téri szökőkútra pontosan egybevág-
nak azokkal az asszociációkkal teli, sűrített és csak lassú 
munkával megfejthető magyarázatokkal, amelyeket adott 
a munkát folytató fiának és menyének. Elképzelése szerint 
Bors István négy évszakot szimbolizáló szobrai kerülnek 
négy kútépítmény közepére, a Noszlopy utcán végigveze-
tett vízfolyás csomópontjaira, s az ő gondolatainak minél 
pontosabb megvalósításához nyújtott segítséget a négy év-
szakhoz tartozó formák, színek, anyagok megjelölésével.

Utolsó éjjelén azt álmodta, hogy a Noszlopy utcán 
sétál, ahol összetalálkozik Tündével és Lujzikával, és ba-
rátaival, a közelmúltban meghalt művészházaspárral, Bors 
Istvánnal és Honti Mártával. Ezután mondta Krisztiná-
nak: Megkérdezted tegnap, hogy mit üzenek a többieknek 
az irodába. Nem tudtam azonnal válaszolni, de azóta gon-
dolkodtam rajta. Mondd meg nekik, hogy legyenek bát-
rak, higyjenek abban, amit meg kell csinálniuk, másképp 
nem sikerül. Én is bátor vagyok, és végig tudom csinálni, 
valakinek elől kell járnia. Az üzenet elérkezett a címzet-
tekhez, azt követte Franci halálhíre.

Apja, idősebb Lőrincz Ferenc Székelyszáldoboson szü-
letett, huszonvalahányéves korában települt át Magyaror-

szágra. Első felesége a második gyermekük szülésébe be-
lehalt. Második feleségétől két fia született, az első Franci 
1942-ben. Öccse a születésekor bekövetkezett agyvérzés 
miatt élete végéig ágyhoz volt kötve, ellátásra szorult, édes-
anyja ápolta. Az ő halála után került intézetbe, ahová ro-
konai rendszeresen jártak felolvasni neki. Mikor Franci 
egy, a szívével kapcsolatos betegség miatt egy évet kiha-
gyott az iskolából, s ezt az évet öccse mellett fekve kellett 
töltenie, ekkor mélyült el a köztük élő testvéri szeretet. Az 
erdő különösen vonzotta gyermekkorától kezdve. Kisfiú-
ként szülői tilalom ellenére lopózott ki az erdőbe, ahonnan 
egyszer egerészölyv fiókával tért haza. A madarat felnevel-
te, s az mindig elérepült, mikor jött haza az iskolából. Két 
évig tartott ez a boldog kapcsolat, mikor az egyik szomszéd 
lelőtte az ölyvet, mert tyúkjai a folyamatos rémülettől nem 
tojtak. Franci élete végéig az ágya felett tartotta a későbbi 
barátja, Ungvári Károly által festett képet, egy keresztre 
feszített sólymot. 

A kaposvári Közgazdasági Szakközépiskola után az 
erdő iránti szenvedélye miatt a soproni Erdészeti Főiskolára 
jelentkezett, de hamar rájött, hogy nem azzal találkozik, 
ami miatt az erdőt tiszteli, így azt otthagyva 1962-ben elhe-
lyezkedett a Somogytervben gépész rajzolóként, már két-
szeresen rossz káderlapot cipelve magával: apja a háború 
végén pilótaként került hadifogságba, ő maga pedig bünte-
tett előéletű volt, mert államellenes összeesküvésnek minősí-
tették Borvendég Deszkás Sándor indián csapatának közös 
erdei kalandozásait, akik a Fehér szarvas, a sziklás hegyek 
varázslója című ifjúsági kalandregény szereplőiként építet-
ték fel saját közösségüket, amelybe Franci is beletartozott. 

Tizenhat évesen tartóztatták le, fél év vizsgálati fogság 
után részesült társaival együtt amnesztiában; ez az emlék 
egész életét végigkísérte. 

A Kaposvárott történt megismerkedés után hamar, 
1964-ben összeházasodott Tündével. Tünde a Műegyetem 
elvégzése után került a Somogytervbe, Franci akkor már 
levelezőn végezte az egyetemet. A Somogyterv 1961-ben, 
amikor Szigetvári György odakerült igazgatónak, a helyi 
tatarozó vállalat 22 fős tervezőcsoportjából állt. Az 56-os 
munkástanácsi szereplése miatt vizsgálati fogságból egy 
pécsi kerülővel Kaposvárra kinevezett igazgató nagy ambí-
cióval látott neki a vállalat fejlesztésének, a Pécsi Tervező 
Vállalat siófoki részlegét becsatoltatta a Somogytervbe és 
néhány tervezési területet is visszahódított a pécsiektől. Így 
vált a legnagyobb létszáma idején 214 főt, köztük 120 terve-
zőt foglalkoztató, minden építési tervezési feladatot ellátó 
vállalat fő profiljává a műemlékvédelem, valamint az egye-
di tervek készítése a panel-, könnyűszerkezetes és magas-
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házépítési programot kötelezően teljesítő pécsiek jóvoltából. 
A műemlékes csoportot Tünde irányította. Mindjárt mun-
kába állásakor adódott a lehetőség, hogy egy megyei költ-
ségvetési keretben megmaradt 60 000 forintot megkaphat 
a Somogyterv, ha elvállalja a megye népi műemlékeinek 
felmérését. Így indult el februári fagyok közepette (Göncz 
Mihály később Szennára került házával), Hajnóczy Gyu-
la műemlékfelmérési útmutató leírása alapján a teljeskörűvé 
és mintaszerűvé vált megyei műemléki kataszter. 

Közvetlenül ezt követően vetődött fel a skanzen léte-
sítésének ötlete. Szennán a műemlék református templom 
egy dombon áll, háttal az utcának, II. József idejében nem 
engedték a faluhoz közelebb elhelyezni. Így viszont meg-
maradt körülötte az üres terület. Új rendezési tervet kellett 
hamarjában készíteni, ezt Kampis Miklós a maga városépí-
tési, városgazdálkodási szakmérnöki diplomájával vállal-
hatta. Javaslatára a más falvakban veszélyeztetett, s ide 
telepítendő házak is hátat fordítanak a falunak, viszont a 
templom köré rendeződnek, mint falu a falun belül. Tün-
dének innen kezdve éveken át a szennai, az első élő falu-
múzeum adott elfoglaltságot, ami mellett a műemléki 
szakmérnöki diplomát is megszerezte, s irányította megyei 
műemlékfelméréseket, amelynek teljes anyaga a Somogy-
tervből az ő főépítészi megbizatásával a Megyeházára ke-
rült, s most az önkormányzati levéltár két szekrényében 
rejtőzik. Közben folyt a somogyvári ásatás, ahol éppen a 
szennai skanzen létesítését látta konkurenciának a vezető 
régész, a csatát végül arra hivatkozva lehetett megnyerni, 
hogy a pusztulóban lévő emlékek mentése sürgősebb.

Az iroda növekedésével együtt nőtt az igény az országos 
megmérettetésre. Szigetvári ösztönözte a tervezőket a pályá-
zatokon való indulásra, több pénzt nem tudott adni, csak 
kedvet csinált a munkához. Nyolcvanadik születésnapján 
Franci megkérdezte: ezt hogy csináltad, hogy éhbérért dol-
goztattál minket és húsz évvel a nyugdíjazásod után ennyi-
en eljönnek köszönteni? Abban az időben csak fürödni 
jártunk haza, mondja Gáts András. A pályázatokból orszá-
gos sikerek születtek és Somogytól távoli megbízások (Ve-
lencei-tavi nyaralók, pannonhalmi településrendezési terv, 
hollókői öregek otthona). A Somogyterv az Országos Mű-
emléki Felügyelőség kihelyezett irodájává vált, velük szoros 
együttműködésben készültek sorra Tünde templomfelújí-
tási tervei. Tünde irányította az 1983-as müncheni nemzet-
közi virágkiállítás magyar pavilonjaként szolgáló csökölyi 
porta felállítását, ezzel két aranyérmet szerzett a kiállításon, 
s ezzel párhuzamosan született meg a szennai skanzen Eu
ropa Nostradíja. Minthogy nagyon rossz szemmel nézték 
a pártközpontban, hogy nyugat-európai díjat kapjon egy 

magyar létesítmény, Ábrahám Kálmán, építésügyi minisz-
ter magyarázatul kitalálta, hogy Európa keleti határa a 
Duna, ezért az attól nyugatra eső területre vonatkozó díj 
még elfogadható. Száznál több helyreállítási terve alapján 
kapta meg az Ybl-díjat, bár a templomfelújítás akkor még 
a klerikális propaganda témakörébe soroltatott.

1983-ban vált végre konkrét megbízássá, hogy Kapos-
vár belvárosát főforgalmú országútból sétálóutcává átala-
kítsák. A tanácselnök azzal támadt a terv ellen, hogy amíg 
a szegények földes utcán járnak, addig nem lehet pénzt 
költeni a főutcára. A helyi pártbizottság vezetői, ahogy az 
új városközpont létesítésekor megvédték a főutca házait a 
lebontástól, most is a tervezők mellé álltak. Pedig a küzde-
lemnek nehéz csatáit kellett megvívni, például a mai Cso-
konai Szálló emeletéről nyolc cigánycsaládot kellett átköl-
töztetni, ami azonnal etnikai kérdésként vetődött fel. A 
városrekonstrukciós munkát Franci irányította. (Mellékelt 
tanulmányrészlete hitelesen mutatja be, hogy az akkor 
még előkép nélküli folyamatot mindenre kiterjedő figye-
lemmel volt képes áttekinteni, nemcsak a létesítés, hanem 
a későbbi működés vonatkozásában is.) 12 munkatárssal 
készítette a terveket, amelyek nyomán a mai napig is folyik 
a környező tömbök átépítése, csak ingatlanfejlesztési szem-
pontok miatt a tömbbelsők tervezett feltárása marad el. A 
több mint húsz éve elvégzett munka eredményei az erede-
ti koncepció helyességét igazolják. A munkatársak egymás 
mellé rendeltségben dolgoztak, ez a munkamódszer jelle-
mezte Kenzo Tange és a japán metabolisták tevékenységét, 
Magyarországon még a Pécsi Ifjúsági Irodában volt ha-
sonló az együttműködés. Tünde készítette természetesen 
a városközpont  három kötetnyi műemléki felmérését.

A csapatmunka működési rendje az új köztemető 
tervezésekor alakult ki. Miközben Franci városi főépítész 
volt, egy Tündével közös sétán bukkant a temetők közel-
gő betelése miatt szükségessé váló új temetőnek alkalmas 
területre. Az észak-déli irányú, még beépítetlen donneri 
völgyet a rendezési terv módosításával erre a célra kijelölte, 
s elindult egy hároméves rendkívül feszített tempójú és az 
egész csapatot átlelkesítő munka. Kiindulásul szolgált az 
a gondolat, hogy a temető legalább ötven éven át fog fo-
lyamatosan épülni, ezért biztosítani kell, hogy a munkában 
minden korosztályból legyen részvevő, mindig legyen, aki 
tudni fogja figyelemmel kísérni az eredeti célkitűzések 
megvalósulását. A csapat tagjai egymás között felosztották 
a feladatokat, a tervezéshez több társterület kutatását el-
végezték, s erről előadásokat tartottak a többieknek. Min-
den csapattag betanulta az alapkoncepciót, ami a szerves 
kontinuitás fenntartásához volt nélkülözhetetlen. 
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Ez a koncepció az 1974 körül  elkezdődött antropozó-
fiai kurzus eredménye volt. Kampis Miklós előbb Franci-
nak, aztán a legszorgalmasabb tanítvánnyá váló Tündének, 
majd Dabóczy Józsefnek, Papcsik Jenőnek, s fokozatosan 
egyre szélesebb körnek tartott előadásokat Rudolf Steiner 
szemléletéről és tanairól. Vendégelőadók is érkeztek, Kál-
mán István, Makovecz Imre, Károly Sándor, Karátson 
Gábor, Halmy Miklós. Havonta volt egy-egy közös prog-
ram Csete György pécsi csapatával, Franci, aki mindig 
nagy becsben tartotta székely gyökereit, Csetéékkel együtt 
járt ekkor Erdélyben. Ezek a foglalkozások a Dél-Dunán-
túli Építész Stúdiónak nevezett szervezet keretében tör-
téntek, hivatalosan a MÉSZ helyi intézményéről volt szó, 
s hivatalos vezetője a nemrég elhunyt Erdélyi Zoltán volt. 
A Pécsi Ifjúsági Iroda elleni fellépés egyik első jeleként 
hangzott el, a már zajló tulipán-vita idején, hogy Kampis 
javaslatára, mikor a Stúdióba küldendő képviselő kijelö-
léséről volt szó, az a válasz érkezett: miért pont a Csete? 
Nincs itt más építész? A Stúdióban hangzott el Makovecz 
Imre nevezetes előadása, amely az 1978-ban Napló címen 
megjelent kiállítási katalógusának szövegét adta. 

Az önképzőköri továbbképzésnek egy másik ága a Ka-
posvár-Deseda városrész rendezési pályázatának révén 
alakult ki. Az elméleti munkarész megírására felkérték 
Liska Tibort, akivel aztán szoros kapcsolat alakult ki, rend-
szeresen járt előadni, hozta a barátait, Hankiss Elemért, 
Hoppál Mihályt, Hernádi Gyulát. Az előadásokat a rend-
őrség nagy figyelemmel kísérte, feltételként szabták, hogy 
az előadás teljes hanganyagát le kell adni. A magnószala-
got kézbesítővel egy ízben közölte az átvevő, hogy szerez-
zen még sok ilyen felvételt, mert ez nagyon érdekes. Egy 
alkalommal a Nádor szállóban ebédelt az előadásra készü-
lődő társaság, mikor Dévényi Sándor érkezett a hírrel, 
hogy betiltották a programot. Hernádi a telefonhoz ment, 
majd rövid beszélgetés után közölte a többiekkel, hogy a 
tilalmat feloldották. Hogy Aczél Györggyel beszélt, azt 
csak sejtették.

A temetőt, amelynek egész eszmei terve az ember és a 
kozmosz felépítését tükrözte, s amelynek megfelelően a 
szertartások rendjét, ruháit, sírjeleit is kidolgozták, amely 
felépítésével és működésével a magyarországi szerves épí-
tészet legteljesebb remekműve lehetett volna, a város elfe-
lejtette, az elkezdett földmunkákat félbehagyták, a terü-
letet átsorolták, s nincs is válasz arra, hogy az akkor sür-
getővé vált problémát hogyan oldják meg.

1986-ban Szigetvári György nyugdíjba ment, a siófoki 
iroda levált a Somogytervtől, az új igazgató megválasztása 
hatalmas csalódással járt, a pénzügyi nehézségek miatt már 

új utakat kereső építészek, tizenöten, ekkor alakították meg 
a Kapostervet kisszövetkezetként, amihez igen nagy utána-
járásra volt szükség. Tünde ekkor vállalta el a megyei főépí-
tészi állást, amelynek nagy tekintélyt szerzett, kiváló képes-
sége volt rá, hogy kikerülje a politikai csapdákat, hogy 
minden figyelmét a szakmai munkára fordítsa. Egy héten 
négy napot kis somogyi falvakban töltött, felkutatta a rej-
tett értékeket. Utódainak már folytonos harcot kell vívni-
uk a lobbizó vállalkozókkal, s többnyire tehetetlenek. A 
műemlékek javán túladtak, elherdálták, amit lehetett. 

A Kaposterv néhány évig remekül működött, aztán a 
rendszerváltás idején lazulni kezdtek a régi kapcsolatok, 
amelyek szép lassan tovább enyésztek. Egyre többen érez-
ték nyűgnek a közös tehervállalás kötöttségeit. 1992-ben 
Franci is megalapítja feleségével és fiaival az Arker Stúdió 
kft-t. Utolsó tizenöt évét az új iroda fejlesztése és működ-
tetése töltötte ki. Olyan műhelyt teremtett, amely a nagy 
tervezővállalatok erényeit vitte – és viszi – tovább, egyre 
több fiatalt gyűjtött maga köré, akiket a tervezési munkák 
kapcsán szakmára és emberi helytállásra tanított. A szakma 
lett az egyetlen nagy kihívás számára; figyelemmmel kí-
sérte a cég valamennyi munkáját, és folyamatosan foglalko-
zott a műszaki megújítással. 1998 óta kísérleteztek organi-
kus formák számítógápes kezelésével. 

Sajátos módon Franci és kollégái Kaposvárott alig ju-
tottak munkához. Főépítészi megbizatásai révén Franci 
elsősorban a Balaton-parti községekbe tervezett, s csak a 
legutóbbi években vált egyértelművé, hogy az Arker kapjon 
olyan megbízásokat Kaposvárott is, amelyek képességei 
szerint megilletik és amelyeket korábban csak a politikai-
gazdasági összefonódás szempontjai szerint osztottak szét. 

A vele évtizedeken át dolgozó munkatársai szerint Kam-
pistól a gondolkodást, Francitól a szakmát lehetett megta-
nulni. Folyton a terveken járt az agya, de nem logikusan 
és következetesen, hanem ösztönösen talált rá a jó megol-
dásokra. Gyakran éjjel nézett be az irodába, közös mula-
tozások után, az asztalokon heverő pauszokra felvázolta a 
javaslatait, amelyeket nyugodtan követni lehetett. Minde-
ne volt a munkája, ha az ihlet úgy kívánta, nem volt hét-
végéje, ünnepnapja, folyamatosan dolgozott. A munka és 
a család összefonódott, hiszen együtt dolgozott velük. Ki-
kapcsolódást a szőlőhegyen talált és a horgászbot mellett.

Szabad szellemű ember volt, és amiben hitt, abban nem 
ismert lehetetlent. Egész életében sietett, több lángon égett. Most 
dermesztő az űr, de egyértelműen mutatta élete során az utat, 
amerre menni kell, együtt jártunk Vele rajta, így tudjuk mer
re kell folytatni – Veled uram, de nélküled… – írta róla egy 
családtagja a halála utáni napokban.
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Lőrincz Ferenc 
SÉTÁLÓUTCA KIALAKÍTÁSA

KAPOSVÁRON 

(Somogyi Műszaki Szemle 1984, részletek)

Városépítészetünkben, környezetalakító építészeti tevékeny-
ségünkben és mindezzel szembeni elvárásokban, megítélés-
ben az elmúlt évtizedek szinte minden változatot felszínre 
hoztak. A múltunkat elfelejtő, mindenütt újat akaró be-
avatkozásoktól napjaink szinte „minden szép, ami régi, és 
minden rossz, ami új” szélsőséges, nosztalgikus szemléleté-
ig, valamennyi elgondolás és zászlóra tűzött dogma érvényt 
kapott. Ezek médiumaként valósultak meg környezetünk 
magunk építette formái, házai, utcái, terei, lakótelepei... S 
velük együtt nőtt hiányérzetünk.

Nem vitatom, érthető szükségszerűségként változott 
környezetünk, de elmaradt a szerves folytatás. Egyre több 
lett a „sokarcúság” s vele együtt az „arcnélküliség”. Kör-
nyezetünk összemosódott, uniformizálódott, újabb város-
részeink, városaink egymásra kezdtek hasonlítani, s legin-
kább önvesztésükre. Eközben pedig lassan felszínre került 
társadalmi és individuális szinten a minőség igénye. A 
történetiség, hagyománytisztelet s egy reálisabb gazdasági 
megfontoltság és cselekvés.

Úgy érzem, eljutottunk egy alapvető szemléletváltozá-
sig, amely biztosítéka lehet a komplex problémamegoldó 
gyakorlati munkánknak. Azoknak a településeknek, ame-
lyeknek az elmúlt évek „országformáló” átépítése megkí-
mélte központjukat, most lehetőségük nyílik hagyomá-
nyos városrészeik fizikai, erkölcsi értékét és jelentéstartalmát 
magasabb, mai szinten visszahelyezni eredeti jogaiba. (Ne-
vezhetjük ezt rehabilitációnak vagy revitalizációnak is.) 
Vigyázni kell azonban, hogy épített környezetünk érezhe-
tő konfliktusainak kritikájából kiindulva az eddigi „csak 
fejlesztés” szemléletét – amelyben pl. a szanálás nem gyógyí-
tást, hanem bontást, megszüntetést jelentett, vagyis nem 
eredeti fogalmát hordozta – ne az ellentéte, a „csak védelem” 
váltsa fel. Nem a konzerválás-bemutatás a cél, hanem a 
védelemfejlesztés olyan, egymással csakis együtt értelmez-
hető felfogása, amely a meglévő és értékes elemeket felhasz-
nálva, azokat a mai (és ez nagyon fontos) lehető legmaga-
sabb szinten és igényességgel továbbfejlesztve, „szerves 
folytatást” tűz ki célul.

Mi, akik a Somogytervnél most Kaposvár belvárosának 
rehabilitációján és ennek első lépéseként a Fő utca (Május 
1. u.) sétálóutcává alakításának tervein dolgozunk, e foly-
tatásnak szeretnénk utat nyitni.

Tudjuk, hogy a történeti városnövekedés és környezet-
formálódás saját és sokszor rejtett törvényei helyett most 
egy gondolati modellt kell alkotni, amelynek valósághű-
ségét csak a jövő bizonyíthatja. Ahhoz viszont, hogy ebben 
a munkában ne téveszthessünk, éppen gondolatilag min-
den utat be kell járnunk a múlt, jelenünk és a várható jövő 
valamennyi területén, s ugyanakkor nem nélkülözhetjük 
a legszélesebb társadalmi és szakmai véleményt sem.

Történeti áttekintés

A vár létéről az 1300-as évek végétől tudunk az okmányok-
ból. A Kapos ingoványára épített vár körül nem alakulha-
tott ki a város. A mai település ezért a városból kivezető 
utak csatlakozásánál, a Széchenyi vagy Kossuth téren fejlő-
dött ki az 1600-as évek végén. Az eddigi kutatások egyér-
telműen nem tisztázták, hogy a mai Széchenyi vagy Kos-
suth tér tekinthető-e a város első magjának. A város első 
építési területének azonosítási vitája mellett megállapítha-
tó, hogy a mai város kialakulása szempontjából a várból 
kiinduló és a Nagykanizsa–Szigetvár országos út nyomvo-
nalai játszottak fontos szerepet, amelyek a mai városszer-
kezetben is élnek. A kisvárosi léptékre utal az 1700-as évek 
azon fejlődési szakasza, amelyben a városközpont lényeg-
ében a Kossuth térből állt. Itt épült fel a templom, ven-
dégfogadó, iskola, később a község-, illetve városháza, itt 
volt a piac, sőt a templom körül a temető is.

A Május 1. utca kiépítésének folyamatát az Esterházy-
birtokközpont fő épületének elhelyezése nyitotta meg, 
majd a legjelentősebb közintézménnyel, a megyei tanáccsal 
folytatódott. Így bontakozott ki a Kossuth térből a Fő utca, 
fontos városközponti funkciót kapva. A dinamikusabb 
városfejlődés az 1873. évi gyékényes–budapesti vasútvonal 
megnyitásával indult meg. A kereskedelem fellendülése, a 
finánctőke koncentrációja a századfordulóig virágzó ke-
reskedelmi, pénzügyi, igazgatási centrumot hozott létre a 
kisvárosból. A mai Május 1. utca ekkor alakult ki és vált 
meghatározóvá. Az utcában sorra létesültek a bankok, üz-
letek, kávéházak, cukrászdák, vendégfogadók, melyek 
igazi korzóvá varázsolták. A technikai fejlődés mérsékel-
tebb időszakában a gyalogosok magukénak érezhették a 
korzót. A gépjárműforgalom növekedésével, a cél- és átme-
nő forgalom e helyre történt koncentrálódásával azonban 
a korzójelleg fokozatosan megszűnt, és a zajos, balesetve-
széleyes gépjárműforgalom vette át az utca életének irá-
nyítását. Ezen a helyzeten segített az észak-déli tehermen-
tesítő útvonal kiépítése, ami az átmenő forgalom átirányí-
tásával a kialakult feszültséget enyhítette, s egyben felve-
tette a belvárosi korzó visszaállításának gondolatát.
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A feladatok általános meghatározása

A városközpontban létrehozható gyalogosövezet egyik 
legfontosabb eleme tehát a Május 1. utca Kossuth tér és 
Dorottya Szálló közötti szakasza. E terület a hagyományos 
városközpont legjellemzőbb része, a központképző funk-
ciók – kereskedelem, vendéglátás, igazgatás – legkoncent-
ráltabb térsége. Az utóbbi évek városfejlesztési lépései 
éretté tették e rész sétálóutcává történő alakítását, mint a 
városközpont nagyobb kiterjedésű gyalogosövezetenének 
első ütemét.

Ez az igény egyrészt mint általános célkitűzés fogalma-
zódott meg eddig. A városrendezési tervek területfelhaszná-
lási, szerkezeti, morfológiai javaslatain túl azonban komp-
lex intézkedési, végrehajtási lépések – koordináltan, a cél 
érdekében összehangolva – a mai napig nem történtek. 
Ezzel szemben megindultak az akcióterületen belül azok 
a konkrét tevékenységek, amelyek tovább nem nélkülöz-
hetik a fő célkitűzés szellemében történő irányelvek tisz-
tázását és az ezek alapján történő összehangolt, ütemezett, 
folyamatos irányítást.

Az akcióterületen túl, azaz a Május 1. utca kisebb (ha-
táros tömbök) és nagyobb térségében (városközpont) is 
szükséges feltárni azokat az intézkedéseket, amelyeket az 

utca funkcióváltozása magával hoz, illetve amelyek vissza-
hatnak a megvalósítás folyamatára – mind gazdasági-mű-
szaki, mind igazgatási vonatkozásban. A végcél az, hogy a 
Május 1. utca e szakasza visszakapja korzójellegét, ismét a 
gyalogosoké legyen, és ehhez kell megteremteni az igazga-
tási, jogi, pénzügyi és műszaki feltételeket, magas szintű 
építészeti és városrendezési javaslatok keretében.

Városméretű összefüggések, úthálózati, forgalmi kapcsolatok

A Május 1. utca Kossuth tértől Dorottya Szállóig terjedő 
szakaszának gyalogosforgalmi célra történő kialakítása a 
városközpont egészén belül önállóan nem kezelhető feladat. 
A tervezés jelen szakaszában a Május 1. utca önálló akció-
területként való kezelését nehezíti, illetve teszi lehetetlenné 
az a tény, hogy az utca ilyen célú rehabilitációjával és annak 
összefüggéseivel az általános rendezési terv eddig nem fog-
lalkozott. A városközpontnak használható részletes rende-
zési terve tulajdonképpen nincs. A fentiek miatt a terv 
készítésének metodikai rendszere a konkrét akcióterületet 
térbelileg és funkcionálisan is a városméretű összefüggé-
sekből fokozatosan közelíthető lehet. E fokozatosságnak 
kell megjelennie a rehabilitációs előkészítés, tervezés és 
kivitelezés, valamint üzemeltetés területén is. (…) A Má-
jus 1. utca sétálóutcai szakaszának a járműforgalomból való 

A kaposvári sétálóutca a megyei tanács klasszicista műemléképületével; mögötte a Városi Múzeum épülete, 2007
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kiiktatása, valamint az ott lévő intézmények és valamennyi 
funkció kiszolgálása, az autóbuszforgalom, autóval való 
megközelítés új feltételekkel adekvát megoldása nem ra-
gadható ki a városközpont egészét érintő közlekedési és 
forgalmi szempontok átgondolása nélkül. (…)

Részletes rendezési tervszintű,
és tömbrekonstrukciós feladatok

Alaphelyzetként elfogadhatjuk azt a tényt, hogy a Május 
1. utcával mint a belváros „egyutcás”, mindent az utcáról 
való feltárásra szervezett, jellegzetesen lineáris elemével ál-
lunk szemben. A határoló tömbök zártak, nagy kiterjedé-
sűek (ez országos viszonylatban is sajátság Kaposvár ese-
tében). Amíg a fejlődés el nem vezetett az utcát terhelő 
valamennyi forgalom tarthatatlanságáig, addig ez természe-
tes, és a város szerkezetéből, egészéből következő, logikus 
állapot volt.

A megváltozott helyzetből adódóan, lehetséges mo-
dellként – analóg a történeti fejlődéssel – azt kell állítanunk, 
hogy gyalogos használatú zóna az utca felülete kell hogy 
legyen (szemben pl. Eger gyalogbelváros esetével), és a ki-
szolgáló forgalomnak, az utcával párhuzamosan vezetve, 
az északi és déli oldalon  kell új utat, tömbfeltárást biztosí-
tanunk. (…)

A hátsó kiszolgáló utak határozzák meg – nyilván mű-
szaki és gazdasági feltételeik függvényében – a sétálóutca 
egyes szakaszainak jellegét. Részletekbe menően kihatással 
bírnak az utca burkolatára, az ott elhelyezett utcabútorok-
ra, teljes gyalogos felületet lehetővé téve vagy kolátozott 
célforgalom (üzletek utcáról való feltöltése, hulladékszál-
lítás stb.) megtartását igényelve.

A lakásfelújítás, korszerűsítés elvei

A rehabilitációs átépítés maga után vonja, hogy az utca 
melletti térfalként megjelenő lakóházakban és telkekben 
nagyobb méretű beavatkozást eszközöljenek. A beavatko-
zás során jelentős számú lakás szűnik meg. A lakóterület-
be való beavatkozás alapvető szempontjai az alábbiak:

a.) lakáscsökkenés • Meg kell szüntetni, illetve felújítás 
alá nem kell vonni: valamennyi udvari lakást, továbbá 
mindazokat a lakásokat, amelyek a főépület elbontan-
dó udvari emeletes szárnyába esnek. • Meg kell szün-
teni funkcióváltozás miatt az épületek földszintjén és 
alagsorában lévő lakásokat. Az ezek megszüntetésekor 
felszabaduló területeket intézményterületnek kell 
felhasználni. • A rehabilitáció során csökkenteni kell 
a lakásszámot ott, ahol a teljes korszerűsítés ezt kíván-
ja (pl. az utólagosan leválasztott, komfort nélküli, 

funkcionálisan elfogadhatatlan lakások összevonása).
b.) lakáskorszerűsítés • A rehabilitáció során teljes korsze-

rűsítést kell végrehajtani mind műszaki, anyagi, mind 
komfort-, illetve használati érték, funkció vonatkozá-
sában is. A lakásnagyságnál törekedni kell a magasabb 
komfortfokozat létrehozására. Ily módon megszüntet-
hető a régi, erkölcsileg-anyagilag avulni hagyott laká-
sokkal szembeni előítélet. Az eddigi általánosodó el-
öregedési jelenséggel szemben a visszaköltöző, több-
gyermekes fiatal családok a városközpontban egészsé-
gesebb társadalmi összetétel létrejöttét teszik lehetővé.

c.) lakásnövekedés • Az a.) pontban tárgyalt lakásmeg-
szűnés következtében pénzügyileg kritikus helyzet 
állhat elő a teljes igényű rehabilitációs törekvésekben. 
Ezért szükségszerű a tetőterek felhasználásával új laká-
sok építése. A használati értéküket vesztett tetőterek 
felhasználása a fentieken túl is gazdaságos.

d.) a lakóterületek lehatárolása • A Május 1. utcai lakó-
házak jellegzetessége a középen vagy egyoldalt elhelye-
zett átmenő szárazkapualj, amelyből nyílik az emelet-
re vezető lépcső. A kapuk és kapualjak, sőt a lépcsőhá-
zak igényesen díszítettek, egytől-egyig (ahol még 
megmaradt) védhető, helyreállítható részei legyenek 
az épületnek. A lakó- és közterületek elhatárolásának 
és kapcsolatának általános szempontjaként az alábbi-
akat javasoljuk: • A kapualjak – a lépcsőházak vona-
láig – a gyalogosutca közhasználatú részei lehetnek. • 
A lépcsőházaktól – az ide hátrahozott kapuval lezárva 
– a lakóépülethez tartozó használatú legyen a kapualj. 
• Lakásokat csak az emeleten, illetve a tetőtérben szabad 
kialakítani. • Lakásokhoz tartozó udvart kell kialakí-
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tani a kapualjak saját használatú részein át megköze-
líthetően. Ezek az udvarok igényes kertészeti kialakí-
tásúak legyenek és tömör táglabástyával vagy beton-
fallal, zöld növényzettel legyenek elválasztva a környe-
ző – általában gazdasági jellegű – közterülettől. • A 
lakások gazdasági forgalma (hulladék eltávolítása, 
szállítás, gépkocsis megközelítés) a fentiekben leírt 
udvarokról legyen biztosítva, zárható kapukkal, köz-
használatú gazdasági zóna felé nyithatóan.
A területelőkészítési, igazgatási, beruházói kérdések 

szempontjából a fenti rehabilitáció sokrétű feladat. Elke-
rülhetetlen, hogy a rehabilitáció végrehajtását megelőzően 
a lakásokra vonatkozó ütemezett felújítási program készül-
jön, amely előre tisztázhatja valamennyi feltétel megvaló-
síthatóságát.

A sétálóutcában lévő intézmények helyzetével
és fejlesztésével kapcsolatos alapelvek 

A városközpontban az egyik legnagyobb gondot jelenti a 
közületek, kereskedelmi-szolgáltatási hálózatok megfelelő 
minőségű átorganizálása. Ezek során a következő feladatok 
merülnek fel:

a.) meglévő, nem az intenzív gyalogosutcába való közüle-
tek végleges elhelyezése más területre;

b.) kiköltöztetett közületek helyett új bérlők, illetve be-
ruházók kijelölése;

c.) a megmaradó közületek saját tevékenységének ma-
gasabb igényű átszervezése, ezzel adekvát környezet 
létrehozása (belsőépítészet, portál, reklám).

A közületek (üzlet, szolgáltatás, iroda, raktár, intézmény) 
ki- vagy áthelyezésével kapcsolatos intézkedéseket a rehabi-

litációs program megvalósításának kezdetén, a tervezés 
stádiumában pontosítani kell, és a végrehajtást a tanácsi 
szerveknek (ÉKV, TEF, igazgatási és tervosztályok) szigo-
rúan meg kell követelni. Ezt egyrészt a rendelet adta lehe-
tőségek pontos ismeretével és következetes, időben való 
érvényesítésével, másrészt az átmeneti közületi elhelyezés 
biztosításával kell végrehajtani.

Közületek építészeti kialakításával és környezetével 
kapcsolatos egyéb szempontok: Intézményeket csak a la-
kóépületek földszintjén vagy alagsorában (pl. hasznosít-
ható pince esetén) javasolunk elhelyezni. Kivételt képez 
az épület teljes egészében való közületi rendeltetése (pl. 
Dorottya-ház, a megyei tanács régi épülete). • A közületek 
személyforgalmú megközelítése a Május 1. utca felől tör-
ténjen. • Gazdasági bejáratok, árufeltöltés: az I. ütemben 
célforgalmi korlátozással a Május 1. u. felől, a II. ütemben 
időbeli korlátozással a Május 1. u. felől. Végleges kiépítés 
esetén hátsó szervízutakról, a lakóházakhoz tartozó udva-
rok között. • Az építési hatósági engedélyezés során köz-
forgalmú helyiségeknél külön meg kell követelni az igényes 
és az utcához, valamint épülethez harmonikusan illeszke-
dő portál és homlokzati kialakításon kívül az üzletek 
belső tereinek színvonalas kialakítását is.

A legnehezebb, de egyben kulcskérdés, a kereskedelem, 
a vendéglátás és szolgáltatás kérdése. Hiába lesz sétálóutca, 
ha nincs miért sétálni. Jellegzetességét, hírét az itt kapott 
élmények alapozzák meg. A tulajdonképpeni cél az, hogy 
mindenből, ami itt van, az csakis itt, a sétálóutcában legyen 
megtalálható, csakis itt és itt a legjobb minőségben. Ezek 
a funkciók nyilván nem lehetnek állandóak, éppen ez 
utóbbi lenne ellentmondás (mint ahogy a néhány, már jó 
ideje az utcába nem illő üzlet makacs egy helyben mara-
dása). (…)

Az utca felülete
(közlekedési, közhasználatú területek zónája)

(…) A teljes felület gyalogosforgalom céljára szolgálhat. 
Az utca térarányai (szélesség: 18–22 m, épületmagasság 
általában F+1, kb. 8 m) szükségessé teszik, hogy az útfelü-
letet ne hagyjuk teljesen üresen, vagyis a teret megosztó és 
ugyanakkor a két oldalt funkcionálisan is összekapcsoló 
sávot tartunk helyesnek. Úgy gondoljuk, hogy ellenkező 
esetben az utca két oldalának portálok melleti sávja szétesik 
kétfelé és mintegy járdaként működik. Javaslatunk szerint 
az utcát három sávra kell bontani: a két szélső, homlokza-
tok melleti sáv a mozgó gyalogossáv, üzletek forgalma, 

Új közműfedlapok a sétálóutcában
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kirakatok, lakásbejáratok, kapualjak stb.; • a középső az 
ún. pihenőzóna, ahol két fasor között, illetve mellett – lehe-
tőleg alacsony növésű fákkal – ücsörgésre, sétálgatásra, 
nézelődésre alkalmas, árnyékolt felületek vannak. Ide lehet 
kihelyezni az üzletek, vendéglők szabadtéri kiszolgáló he-
lyeit, sőt itt kellene állandó vagy időszakos magánárusító 
standoknak helyet adni, vásárt, piacot rendezni. Itt kell 
helyet biztosítani a padoknak, ivókutaknak, szobroknak, 
szökőkutaknak, vízmedencéknek az utca egy-egy fonto-
sabb pontján.

A végleges kialakítás, egyes helyek „helyértéke”, az oda 
elhelyezendő elemek csak a lakóházak földszintjén meg-
valósuló funkciók ismeretében határozhatók meg. Az utca 
gyalogos felületeihez kell csatolni a kapualjak egy részét, 
itt falra szerelhető kirakatokat helyezve el. (…)

Az utca burkolatát a funkcionális tagozódásnak meg-
felelően javasoljuk három részre bontani: kétoldalt és a 
kapuk alatt az intenzívebb közlekedésnek megfelelően si-
mább, öntött felületű vagy nagyméretű fagyálló kő-, műkő- 
(kerámia-) lapokból készült burkolat; • a középső részen, 
a fasorok között és két oldalán rusztikusabb, kisebb ele-
mekből álló kő- vagy klinkerburkolat. (…)

Kaposvár jellegzetes elemei voltak a kovácsolt- vagy 
öntöttvas korlátok, virágkosarak és lámpatartó oszlopok. 
Ennek megfelelően – a hagyományra támaszkodva – kell 
megtervezni a fák körüli védőkorlátokat, illetve a lámpa-
tartó oszlopokat, padokat és virágkosarakat. Célszerű olyan 
egyedi lámpaoszlopok készítése – nem típusoszlopok al-
kalmazása –, amelyek virágtartó kosarakkal vannak kom-
binálva. A középső sávban vízvételi helyek, kutak, padok, 
kerékpártartók, hulladéktárolók stb. helyezendők el. Anya-
gukat és formájukat a burkolatokkal és környezetükkel 
összhangban, komplexen kell kialakítani.

A közforgalmú felületekre jellemző és fő elem a kettős 
fasor. Az utca szélessége, téraránya, valamint az északi oldal 
nyáron rendkívüli nagy kontrasztja feltétlenül igényeli a 
zöldet. (…) A végleges kialakításig sem szabad üresnek, 
várakozónak, programnélkülinek tekinteni az utcát. Meg 
kell próbálkozni az utca felületének használatával. Utcai 
árusítást, fogyasztóhelyek kialakítását, vásárokat, rendez-
vényeket kell tartani. Fát és zöldfelületet kell modellként, 
kísérletként elhelyezni és meg kell találni a lakosság, a 
használók véleményének, javaslatainak olyan megismeré-
sét, amelyet valóban a köz érdekében lehet kamatoztatni.

Felszín alatti létesítmények 

Eljutottunk ahhoz a területhez, amelyet az összes informá-
ció birtokában lehet megbízhatóan meghatározni (kapa-

citás, hely, csatlakozási pontok stb.), de ugyanakkor éppen 
fizikai avultságuk miatt legelőször kell megvalósítani. Ide 
tartoznak az elektromos kommunális kábelek, a közvilágí-
tási hálózat és felépítménye, a távbeszélő-alépítmény, té-
véantenna-hálózat, gázellátás, fűtés, hőellátás, vízellátás, 
szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés. (…)

A városvédelem és környezetalakítás alapelvei és módszerei

Tárgyilagosabb és önzetlenebb, alázatosabb, az előzménye-
ket formájában és törvényeiben, történetiségében jobban 
megismerő szemlélettel kell közelítenünk munkánk tár-
gyához. Értem ezen a meglévő, a már elpusztult és csak 
emlékekben vagy levéltárban, dokumentációkban létező 
vagy általunk létrehozott valamennyi új elemét, épületét, 
részeit munkánknak. Nagyon fontosak a kutatások mint 
a fejlesztést megalapozó munkák. Ez a kutatás terjedjen 
ki várostörténeti, helytörténeti, építészeti, műemléki vo-
natkozásokra.

Kaposvár nem rendelkezik kiemelkedő jelentőségű 
műemlékekkel. A védelem elsősorban városképi, környe-
zeti jelentőségű. Szükségesnek tartjuk a kutatási anyagra 
támaszkodó vársképvédelmi javaslat kidolgozását, amely 
megfelelő biztonsággal és tartalommal szolgálhat az építé-
si hatóság részére a felújítások, korszerűsítések engedélye-
zése és ellenőrzése során.

Az épületek felújításánál a következő szempontokra 
kiemelten tekintettel kell lenni: • A felújítást csak a végle-
gesen megmaradó épületszárnyakban szabad elvégezni. • 
Teljes felújítás, korszerűsítés szükséges a megmaradó épü-
leteknél (funkcionális, építészeti és gépészeti vonatkozás-
ban is). • A homlokzati színezéseket az ütemezett felújítás 
sorrendjében az épület megmaradó egészén kell elvégezni, 
nemcsak az utcai homlokzatokon. • Az épületek homlok-
zatai, kapualjai, lépcsőházai, korlátai és egyéb épületdíszei, 
melyeknek védelmét a vizsgálati anyag javasolja, eredeti 
állapotukban állítandók helyre. • Ahol az eredeti kapu 
megvan, vagy megfelelő utalások vannak rá, ott eredeti 
állapotban állítandó helyre. Ahol nincs, ott magas színvo-
nalon, építészeti, képzőművészeti igényességgel kell újat 
építeni. • A tetőfedés mindenütt piros hódfarkú cserép 
legyen. • A portálok megfelelő fokozatossággal, a műszaki 
elavulás függvényében, illetve teljes átépítés, funkcióvál-
tozás esetén a felújítás során, átépítendők. Az új portálokat 
az épület tagozatainak szabadon hagyásával falpillérek közé 
helyezve javasoljuk kialakítani, lehetőleg fából készíteni. • 
Ahol a funkció kívánja – az északi oldalon – vissza kell 
állítani a jellegzetes mobil ponyvatetőket. • A tetőtérbeépí-
téseket, azok homlokzati kialakítását az épület alapvető 
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karakterének megtartásával-fejlesztésével kell meghatároz-
ni. • Mindez nemcsak a homlokzatokon, hanem a belsők-
ben is következetesen értendő (tehát pl. a lépcsőházban, 
folytatásánál; korlát, falfestmény védelme stb.).

Az egyes épületek felújítási terveinek elbírálásánál kü-
lön zsűrit kell az ÉKV-osztály részéről alkalmanként ös-
szehívni, éppen a részleteiben is jelentős feladat miatt. (Már 
működik is a városi főépítész jóvoltából.) Nem szabad 
megengedni, hogy az éppen létező építőipari felszereltség 
és kapacitás határozza meg a rehabilitáció színvonalát. 
Hogy ez ne csak tiltó és adminisztratív szabályozás legyen, 
előre fel kell mérni és ütemezni a felújítás műszaki-kivite-
lezői kapacitásigényét, organizációs tervet kell készíteni, 
majd ennek alapján időben ütemezni és biztosítani a ki-
vitelezői hátteret. A felújítás ütemezését úgy kell elvégezni, 
hogy az a tömbrekonstrukcióval összefüggésben valósuljon 
meg, és feltétlenül olyan térbeli sorrendben, hogy az utca 
egy-egy szakasza folyamatosan üzemeltethetővé váljon.

Információs rendszer, reklámok

A sétáló-gyalogosutca egyik fontos eleme az intformációk, 
reklámok rendszere. Bármilyen műszaki-építészeti körny-
zet biztosításának csak akkor van értelme, ha párosul egy 
intenzív kereskedelmi-vendéglátási-szolgáltatási környezet-
tel, amely mintegy fő funciója a gyalogosközpontnak. E 
funkció fizikailag megjelenik a belső terek minőségében, 
az épületeken át a külső térrel való kapcsolatában (portál, 
bejárat, kültéri előadóterek), a reklámokban, információk-
ban. Ez utóbbi lehet végleges és ideiglenes, egy-egy ese-
ményhez kapcsolva aktualitását.

Rögzített és végleges információk, reklámok kialakításá-
nál javasoljuk, hogy az épületet betakaró, zárt felületű 
táblák megszüntetésével az épülettestre, elsősorban portá-
lokra, bejáratokra függesztett önálló felirat vagy embléma 
kerüljön elhelyezésre. • A konzolosan kiálló homlokzat-
síkra merőleges sík vagy térbeli cégérek kerüljenek kiala-
kításra képzőművész-iparművész színvonalon tervezve. • 
Ahol lehet, ott épületre festett felirat készüljön. • Az ideigle-
nes – hosszabb vagy rövidebb ideig tartó – reklámoknál 
Európában már kialakult példákat alapul véve javasoljuk 
a színes műanyag, textilanyagú zászlók, transzparensek 
elhelyezését. Ezekre vonatkozóan (jellegre, méretre és hely-
re) javaslatot kell készíteni a struktúrájában egységes rend-
szer érdekében. • A hang- és fényreklámokról, éjszakai, 
nappali információkról is külön gondolkodni kell. • Az 
utcai közlekedés információrendszerét is ki kell alakítani. 

Részletek Szabó Tünde (�00�ban elnyert) mesterfokozati 
kérelméhez benyújtott, korábbi tervismertetéseiből

SZENNA, FALUMÚZEUM

Somogy megye több, sajátos tájegységre tagolódik, melyek 
közül a Kaposvártól délre húzódó, erdőben gazdag terület 
a Zselic. A Zselicségtől nyugatra fekvő terület Belső-So-
mogy, a Balaton déli partján Külső-Somogy terül el. A 
megye legdélibb része a Dráva mente. E tájegységek tele-
püléseit és népi építészeti emlékeit vizsgálva szembetűnő, 
sajátos jegyekkel találkozunk. A települések korábban 
erdőirtások helyén vagy patakmedrek mentén szétszórva 
helyezkedtek el. A korábban szabálytalan halmazfalukat 
csak a későbbi falurendezés alakította utcássá. Gyakori az 
egyutcás település az észak-dél irányú völgyekben. A hal-
maztelepüléseknél csak a kisebb melléképületek, ólak 

L. Szabó Tünde kezdeményezésére a nyolcvanas években a Zárda 
utca torkolatában helyezték el a kaposvár-toponári kastélykertből való, 
eredetileg 1770-ben, Festetics Kristóf által állíttatott, rokokó stílusú 
Szűz Mária fogadalmi oszlopot
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álltak a lakóház közelében, a pajták távolabb helyezkedtek 
el, szérűskertekben csoportosultak. A telkes, rendezett 
beépítésnél a lakóházak általában fésűs elrendezésben 
épültek, a melléképületek már a lakóház után vagy azzal 
szembe kerültek. Régebben híres volt az erdei makkoltató 
sertéstartás, amelyet később a belterjes gazdálkodás váltott 
fel. Jellemző volt a szőlőművelés. Minden somogyi tele-
püléshez tartozott szőlőhegy. A jellegzetes szőlőfajták 
mellett leggyakoribb gyümölcs a dió, szilva, alma, geszte-
nye volt. A szőlőhegyek jellegzetes épületei a pincék, 
présházak, amelyek a szőlőgazdálkodás mellett embernek, 
állatnak is szállást adtak.

Míg a szomszédos Zala megyében, a fában gazdag 
területeken az úgynevezett boronafalas építési mód volt a 
leggyakoribb, Somogyban a XIX. században a már keve-
sebb fát igénylő, favázas, talpas ház a jellegzetes építési 
forma. Legszebb példái a Zselicségben és Belső-Somogy-
ban maradtak meg. A leggyakrabban tölgyfából készült 
talpgerenda-koszorút közvetlenül a döngölt földre helyez-
ték, ez volt az alapozás. (Volt rá példa, hogy a házat ezeken 
a talpakon más helyre vontatták.) A sarkokra faoszlopok 
(szöglábak) kerültek, amelyeket felül koszorúgerendák 
kötöttek össze. A faoszlopokat faszegekkel rögzített támasz-
tófák (könyökök) kötötték össze talpakkal. Ezután kerül-
tek fel a födémgerendák, amelyek közül a mestergerenda 
sokszor díszesebb volt a többinél, esetleg ezen jelölték az 
építés idejét. Legvégül a tetőszerkezetet rakták fel, ez már 
készülhetett fenyőfából is.

A mai napig fennmaradt műemlék lakóházak három 
helyiségből állnak. A szoba-konyha-kamra vagy szoba-
konyha-szoba elrendezésű házakat egy oldalon vagy elöl 
és oldalt díszesen faragott oszlopokkal kísért pitar, tornác 
kíséri. A tetőhéjalás rozsszalmából készített zsúpfedés. A 
tetőformák között leggyakoribb a kontyolt vagy csonka-
kontyolt megoldás.

A korábbi típusok az úgynevezett füstöskonyhás lakó-
házak. Ezeknél minden helyiség a tornácról nyílik. A 
középső a konyha, benne a hagyományos, sárral tapasztott 
kemencével, katlanhellyel, sárpadkával. Az első vagy 

mindkét szoba szemeskályháit innen fűtötték. Így a szobák 
füstmentesek voltak, a füst a konyhából vagy a padlástér-
be távozott, vagy a konyhaajtó feletti füstnyíláson át a 
szabadba. A füstöskonyhákat később a szabad kéményes 
konyhák váltották fel, amikor a füst a húsfélék füstölésére 
alkalmas, nagyméretű, bolthajtásos, téglából készült ké-
ménykürtön át távozott.

A házak oromfala díszes, erre különösen a csonkakon-
tyolt épületeknél van lehetőség. Sok helyen találkozunk 
szépen faragott mestergerenda végekkel, többrétegű, szin-
te csipkeszerűen kialakított díszlécekkel, amelyek nemegy-
szer festettek is voltak. A házak fala korábban sárral tapasz-
tott sövényfonás volt, később a talp- és koszorúgerenda 
közé helyezett, függőleges karókat tapasztották be kívül-
belül sárgombócokkal – ez a fecskerakásos fal.

A Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény Somogy-
ban, az országban egyedülállóan, helyi kezdeményezésre, 
élő faluban létrejött falumúzeum. Célja a somogyi faépít-
kezés legszebb, napjainkig fennmaradt emlékeinek meg-
mentése, az objektumok szabadtéri néprajzi gyűjteménybe 
történő áttelepítésével. Az áttelepítés a hitelesség igényével, 
az eredeti faelemek lehető legnagyobb mértékű megtartá-
sával, a hagyományos anyagok és a hagyományos technika 
alkalmazásával történik. Épületrekonstrukciót, épületmá-
solatot nem alkalmaztunk. A gyűjtemény Szennában tör-
ténő létrehozását a falu népi építészeti hagyományai, a né-
hány itt, eredeti helyén található talpas ház, a település táji 
adottságai, valamint a kiemelkedően szép, festett, kazettás 
mennyezetű templom indokolták. Szenna a Zselic jelleg-
zetes települése, korábban halmaztelepülés volt, az 1860. 
évi falurendezés határozta meg mai szerkezetét. Régi utcane-
vei még utalnak a korabeli faluszerkezetre. A főutcán folyó 
patak fölé emelt téglaboltozatú hidak a falu jellegzetes dí-
szítőelemei. A talpas házak építéséhez szükséges faanyagot 
korábban a környező, hatalmas tölgyerdőkből szerezték be. 
A ma itt található legrégibb lakóház az 1848-ban épült, Zóka 
Peti Lidi néni-féle népi műemlék.

A falu jellegzetes épülete a református templom, So-
mogy megye egyik legszebb műemléke. 1785-ben, II. József 
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császár türelmi rendelete után épült, népi barokk stílusban, 
festett, kazettás mennyezettel. Belső berendezését „Nagy-
palbalaó (Nagypálba való) Nagyváti János asztalos mester 
készítette”, nevét és az építés idejét az északi karzat írott 
kazettáján örökítette meg. A festett karzatok, padok mell-
védei, mennyezeti kazetták őrzik a reneszánsz óta fennma-
radt és virágzó szépmíves mesterség legszebb motívumait. 
Különösen jellegzetes a sellőfigurás kazetta. A Szennai 
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény megvalósítása a templom 
helyreállításával indult meg az 1970-es évek elején.

A néprajzi gyűjtemény a templom körüli beépítetlen, 
szabad területen került kialakításra. Az egy utcából álló 
épületsor az egykori falvak hangulatát idézi. A lakóépületek 
fő homlokzatukkal a református templomra néznek, mely-
nek helyreállítása 1974-ben fejeződött be. A templom elé 
épült, műemlék jellegű volt lelkészlakásból alakítottuk ki 
a múzeumi fogadórészt, pénztárat, kiadványárusító helyet 
és a gondnok lakását. A néprajzi gyűjtemény gazdája, üze-
meltetője a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Az első lakóépület áttelepítésére 1975–76-ban került 
sor. Az 1978. évi megnyitó alkalmával a templom, a mű-
emlék jellegű lelkészlak és az első, berendezett porta vált 
a közönség számára megtekinthetővé. Az építés folyama-
tos, így a már kész épületek mellett az építés alatt álló 
objektumok is érdekes látnivalói a múzeumnak. A tanul-
mánytervben három porta elhelyezését terveztük. (Rinya-
kovácsi, kisbajomi és csökölyi) Építés közben bővült ki a 
program a nagykorpádi és somogyszobi portával.

Az áttelepítésnél alkalmazott főbb szempontok: lehe-
tőleg a hagyományőrzőbb zselici és belső-somogyi épüle-
tek, talpas házak kerülnek áttelepítésre, amelyeknél a fa-
elemek szakszerű szétszedése és összeépítése hitelesen 
megoldható. A porták egyes épületei lehetőleg azonos 
faluból kerüljenek ki, de maradéktalanul ezt csak a csö-
kölyinél valósíthattuk meg. Az áttelepítendő porták mind 
az épülettípus, mind az építtetők vagyoni helyzete szem-
pontjából eltérő stílust képviseljenek.

A falu végén útelágazásban áll a fazsindellyel fedett ko-
párpusztai fa harangláb. A gyalogút itt elkanyarodik a sző-

lőhegy felé, az út mellett áll a Balaton környékéről áttelepí-
tett fakereszt bádog-Krisztussal. A domboldalon már fel-
épültek a zselickisfaludi, segesdi zsilipelt boronafalas pincék 
és a szalacskahegyi uradalmi présház. Berendezéseik: fara-
gott prések, hordók, kádak és egyéb borászati eszközök, jól 
érzékeltetik a somogyi szőlőművelés, borkészítés évszázados 
hagyományait. A tervek szerint ide további présházakat 
telepítünk át. Itt kerül felállításra a szőlőskislaki harangláb. 
Hamarosan látni lehet a templom melletti domboldalon 
s-zépen faragott református fejfákat is.

A második ütemben beépülő területre a múzeum 
ipari emlékek, műhelyek, malom áttelepítését tervezi.

SZÁNTÓDPUSZTA, MAJORMÚZEUM

Somogy megye műemlékei között rangos helyet foglal el 
Szántódpuszta. Mára valamennyi épület helyreállításra 
került és vagy megtartotta eredeti funkcióját, vagy jellegé-
hez, adottságaihoz igazodó újat kapott.

Szántódot I. András említi 1055-ben kelt okiratában, 
mint a Tihanyi Apátság tartozékát. 1211-ben közel kétszáz 
lakosa volt. A török idők alatt a helység elnéptelenedett, a 
XVI. század végétől csak pusztaként említik. A törökök 
kiűzése után megindult az újjáépítés, a majorsági gondol-
kodás fellendülésével Szántód első virágkorát élte. Ágost-
házi László és Boross Marietta dolgozta fel a puszta teljes 
építéstörténetét (Szántódi Füzetek X.) E forrásmunkából 
tudjuk, hogy a XVIII. századi major épületei sárból és tö-
mésből készültek. A házakat náddal fedték, csak az 1735-ben 
épült Szent Kristóf kápolna volt zsindelyfedésű. Az 1799-
ben készült térkép alapján tudjuk, hogy már állt a dombon 
a kápolna és jelenlegi helyén a kúria. A puszta főbejáratától 
egyenes út vezetett a balatoni kikötő felé. Istállók, kukori-
cagóré, kocsma, cselédlakások és egyéb gazdasági épületek 
szerepelnek a térképen, készítőjük, Csissik Miklós kamarai 
mérnök az épületek használatáról is részletes leírást adott. 
A puszta második virágkorát a XIX. században éli meg. Új, 
korszerű téglaépületek épültek, kialakult a ma ismert 
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együttes végleges formája. Szántódpuszta Pálóczi Horváth 
Ádámról is híres, aki a XVIII. század utolsó évtizedeiben 
élt a kúriában. Számtalan tanulmányt és verset írt, ahogyan 
ő nevezte: „remetelakában”. Olyan hírességek látogatták, 
mint Kazinczy Ferenc.

Szántódpuszta újkori története elválaszthatatlan a 
SIOTOUR nevétől. Az 1970-es évekre elhanyagolt, rossz 
műszaki állapotú és üres épületekből több mint két évtize-
des munkával olyan idegenforgalmi központot hoztak 
létre, melyhez hasonló talán nincs is több Közép-Európá-
ban. A kastély az együttes központja, helyt ad nem csak 
változó, színvonalas kiállításoknak, hanem tudományos 
konferenciáknak is. A hatalmas borospince ma is üzemel, 
látogatható. A Szent Kristóf kápolnában esküvőket, keresz-
telőket tartanak, a vendégsereg a volt cselédházakból kiala-
kított kényelmes fogadókban tud elhelyezkedni. A puszta 
fontos látványosságai közé tartoznak a lovak. Valamennyi 
istálló megtekinthető, a magtárban kismesterségek bemu-
tatója és vására, a cselédházakban a puszta életét, történetét 
bemutató kiállítás és balatoni akvárium fogadja az ideláto-
gatókat. A Majormúzeum 32 épületét Ágostházi László 
Ybl-díjas építész tervezte. 

A feladatom egy kovácsműhely és lábaspajta rekonst-
rukciója volt. Ez a részben romos épület, részben szom-
szédos puszták analógiái alapján sikerült. Ebben a lábas-
pajtában rendeztük meg 1996-ban azt az Alpok-Adria Falu 
vándorkiállítást, amely azóta Európát bejárta. A több mint 
száz tabló az Alpok-Adria Munkaközösség tagjai – köztük 
Somogy megye – népi építészetét mutatja be. 

BUZSÁK, TÁJHÁZ 

Buzsák helyén a középkorban Akts és Magyari falvak 
voltak. Nevükre a mai dűlőnevek is utalnak. A terület a 
somogyi vár tartozékaként a XIII. században a Bő nem-
zetség birtoka volt. Akts nevével okleveles iratokban először 

az 1400-as években találkozunk. 1500-ban mindkét tele-
pülés Corvin János és Enyingi Török Imre tulajdona. Az 
1536. évi adólajstrom szerint a két falu egyesült. Ebben az 
időben Délvidékről rác telepesek költöztek ide. A ma is 
használatos Buzsák névvel először egy 1675. évi periratban 
találkozunk. Más források szerint a telepesek a falut Bo-
rokcsának nevezték. 1678-ban a Jankovics és Lengyel 
földbirtokos családok között osztották fel a települést, ezen 
alapul a XX. századig fennmaradt Jankovics-Buzsák és 
Lengyel-Buzsák elnevezés. A telepesek elmagyarosodtak, 
1831-től magyar nyelvű az iskola és fokozatosan kiszorul a 
szláv nyelv. A mai családnevek nagy része utal a régi tele-
pesekre (Jancsekity, Pasztusics, Mikics, Dumity).

A századfordulón szinte az egész falu szoba-konyha-
kamra beosztású, ollóágas tetőszerkezetű, elöl csonkakon-
tyos (üstökös), hátul teljesen kontyolt, nádfedésű házakból 
állt. Az udvar felőli hosszanti homlokzatot a pitar kísérte 
végig. Gyakori volt az oszlop nélküli, vagy a csak oszlopos 
kialakítású ház. Ritkábban használták a vastag tégla- vagy 
sároszlopokat, falazott mellvéddel. Az eredetileg kémény 
nélküli, füstöskonyhás házakat a századfordulón szabad-
kéményesre építették át, dongaboltozatát téglából készí-
tették. Sajnos napjainkig alig maradt a régi házakból. Ezért 
különösen jelentős, hogy a falu központjában a SIO-
TOUR 1977-ben megvásárolt egy nagyméretű régi portát. 
A nagygazda telken a XIX. század második felében épült 
vertfalú lakóház, egy istállóspajta és egy különálló, alápin-
cézett magtár áll. Az együttest gémeskút és oszlopos ga-
lambdúcok egészítik ki.

A lakóházat többször átalakították. Helyreállítása régi 
családi fényképek, a helyszíni falkutatás és a falubeli analóg 
példák alapján történt. A konyha közepén álló szögletes 
kemence, a kétoldali sárpadka, a katlanhely a volt tulaj-
donos adatközlése alapján készült. A padozat felbontása 
után a régi kemence alapjai is előkerültek, így hitelesen 
helyreállítható volt a tüzelőberendezés. Az első szoba és a 
konyha hagyományos berendezése a régi, buzsáki szoba-
konyha rendjét mutatja. Az istállóspajtából konyha és 



��

nyitott fogyasztóhely készült keményfa asztalokkal és fa-
lócákkal. A tájház előtti kiskertben viola, őszirózsa, nani-
cavirág, kukacvirág nyílik, az ablakban és a pitarmellvéden 
muskátlik piroslanak. A kerítésen kívül Szent Vendel, a 
pásztorok védőszentje szobra áll, amelyet Buzsák község 
1863-ban emeltetett.

A népi építészet mellett a falu nevezetessége a helyi 
népviselet és a hímzés. A legkorábbi viseletleírás a Nagy-
berek horvát lakóival kapcsolatban 1730-ból való, amikor 
Bél Mátyás azt állapítja meg, hogy az ide települt szlávok 
a magyarokéhoz hasonló ruhában járnak, s a nők viseletét 
alig lehet a férfiakétól megkülönböztetni. Malonyay Dezső 
A magyar nép művészete című könyvének negyedik kötet-
ében olvashatjuk: Somogynak a Balatonhoz eső részén, az 
óriás Nagyberek szélén fekszik Tószentpál, Varjaskér, Buzsák 
és Táska község, ahol a népies hímzőművészetnek talán legtöbb 
termékét találjuk…. Különösen a nők ingei, a vánkoshéjak 
és a halotti lepedők pompáznak a jellegzetes tömött, sőt zsúfolt, 
színes díszítésektől, amelyekben főként a kék és piros szerepel 
egyenlő arányban. A régi szabású, például nyakbaráncolt 
ujjú vászoningek a tájház kiállításán láthatók. Ismert az 
ingujj alján és az ingujj hosszában elhelyezett díszítés is. Az 
ingujj végét sokszor széles csipkével díszítették, a csipkéket 
is az asszonyok verték.

Ugyancsak nagy múltra tekintenek vissza a szőttesek. 
A szövés-fonás mesterségét már 8-10 évesen megtanulták 
a lányok, hiszen 15-16 évesen már férjhez mentek. A házi-
szőttes vászonból készültek a férfiak ingei, gatyái, a női 
blúzok és az alsószoknyák. A lepedőket színes szőttessel és 
rátéttel díszítették. Az abroszok, a kenyérruhák és a törül-
közők a mai napig féltve őrzött darabjai a háztartásnak. A 
szőttesek leggyakrabban használt motívumai a rózsa, a 
szegfű, az árvácska, de az állatfigurákat is szerették. Sajátos 
helyi hagyomány és szokás fűződik a buzsáki szőttes díszí-
tésű lepedőkhöz. A díszlepedőket a lányok a férjhezmene-
telükkor kapták. Minden anya kioktatta a lányát arra, hogy 
melyik lepedőt mire lehet használni. A gyermekágyas le-
pedőt az asszony ágya elé, a gerendába vert szegre akasz-

tották szemmelverés ellen, más volt a halottas lepedő, és 
másikat használtak bérmáláskor vagy nagyobb egyházi 
ünnepeken. Idős asszonyok mesélik, hogy ha a püspök 
látogatott a faluba, végig letakarták a kerítést díszes, piros 
díszítésű lepedőkkel.

A fafaragásnak, pásztorművészetnek is jelentős hagyo-
mányai vannak Buzsákon. 1930-ban fafaragó iskola indult 
a faluban. Kapoli Antal, a híres pásztor faragó is tanított 
itt két hónapig. A tájház kiállításán néhány szép, régi fa-
ragás is látható. A néptáncmozgalom szervezett fellendü-
lése az 1930–32-es évekre jellemző, ekkor alakult meg a 
buzsáki Gyöngyösbokréta egyesület. A régi buzsáki táncok 
között legismertebb a pörgös, a kopogós, a libegős.

Gyakran hallani: a mi falunkban semmi rendkívüli, a 
múltat őrző emlék nincs. Ez azok hangja, akik vagy nem 
ismerik fel az értéket, vagy nem akarják vállalni a megőr-
zésükkel járó felelősséget, pedig a településeket összekötő 
szálak szétfoszlanak, ha már nincs múlt. Múlt nélkül, közös 
történelem nélkül a település csak emberek és épületek 
formátlan halmaza. Az ember (és minden élőlény) tevékeny-
ségével múltat termel. S ha ezt nem tiszteli, önmagát ta-
gadja meg, és sohasem láthatja megvalósulni céljait. 

KAPOSVÁR, VÁROSKÖZPONT
REKONSTRUKCIÓ

Kaposvár újkori története 1712-ben kezdődött, amikor az 
akkori földbirtokos, Esterházy Pál herceg letelepedési 
engedélyt adott és különböző kiváltságokat biztosított az 
itt letelepedők számára. A ma is meglevő műemlékek 
közül ekkor két meghatározó épülete volt a városnak. A 
legrégebbi a zselicszentjakabi apátság, amely a várost délről 
körülvevő hét domb egyikén épült. 1061-ben alapították 
Szent Jakab tiszteletére. A XI. századi kegyúri templom 
mellé épült a bencés kolostor és a különálló nyolcszögű 
kápolna. A másik jelentős objektum, az akkor már szintén 
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romjaiban álló kaposvári vár. A jelentős középkori birtok-
központ a Kapos folyó mocsaras részén épült fel, az első, 
árokkal körülvett udvarház fokozatosan épült át négyzetes 
alaprajzú lakótoronnyá, majd fallal körülvett védelmi 
erőddé. A XIV–XV. században a dél-dunántúli védelmi 
rendszer fontos láncszeme volt. 1555-ben a török elfoglalta, 
jelentősen átépítette. A középkori város a vár mellett épült, 
e tényt számos régészeti lelet igazolja. 1702-ben a várat 
felrobbantották. Ezt követően az új város jóval keletebbre, 
a mocsaras területtől távolabb alakult ki. Ezidőtől birtokos 
itt az Esterházy család.

A XVIII. századból jelentős, barokk eredetű épületek 
is fennmaradtak. A Dorottya-ház eredetileg földszintes 
kialakítással az Esterházyak uradalmi, intézői lakása volt, 
ugyanis maga a család nem itt élt. A barokk épület a város 
főutcájának, a főtérhez közeli, meghatározó épülete volt 
akkor is, a XIX. században megnagyobbítva, átépítve 
szinte a város jelképévé vált. Ehhez az épülethez kapcso-
lódik Csokonai Dorottya című eposza, melyet egy itt 
rendezett báli vígasság alkalmából írt. Ma az épület foga-
dóként üzemel. A XVIII. századból fennmaradt másik 
jelentős műemlék az Arany Oroszlán gyógyszertár, melyet 
1774-ben építettek. Ekkor a megyében még csak két pati-
ka működött, a segesdi és a nagyatádi ferences kolostorban. 
Mindkét műemlék helyreállítva rangos színfoltja lett Ka-
posvár belvárosának. 

GRÁBÓC, GÖRÖGKELETI
SZERB TEMPLOM

Grábóc Tolna megyei kisközség, Bonyhádtól keletre. A 
török elől menekülő délszlávok több csoportban érték el 
hazánkat és haladtak észak felé a XV. században. A görög-
keleti szerb szerzetesek 1580-ban érkeztek ide a dalmáciai 
szerb Dragovity kolostorból. Grábócon ekkor már éltek 

korábban ide vándorolt szerb családok. A település a vi-
lágtól elzártan, erdővel borított dombok között bújt meg, 
a völgyben édes vizű forrással és patakkal. Az egyik domb 
tetején keresztény templom maradványaira találtak, való-
színűleg az oklevelekben a XIII–XIV. században előfordu-
ló Garáb település elpusztult monostorára. A szerzetesek 
az itt élő szerb családok kérésére, valamint a kedvező hely 
miatt telepedtek le és építették fel első fatemplomukat. 
Kérésükre 1585-ben Szokolov Musztafa budai pasa enge-
délyezte fatemplom helyett kőből sárba rakott templom 
építését. A templomot a Szent Arkangyal tiszteletére szen-
telték fel. Krónikájukat 1593-ban kezdték írni, közel 200 
éven keresztül minden fontosabb eseményt feljegyeztek. 
Ebből hiteles képet kapunk a templom és a kolostor törté-
netéről, az itt élő szerzetesek életéről. A szerzetesek kemény 
munkával formálták át és tették termővé a tájat. 1594-ben 
60 hold erdőt irtottak ki, hatalmas szőlőt és gyümölcsö-
söket telepítettek. Gerászim barát 1600-ban gyalog Orosz-
országba ment és két év múlva onnan visszatérve miseru-
hákat, könyveket és más kegytárgyakat hozott magával. ő 
lett 1610-ben a rend főnöke, de az állandó háborúskodás 
és fosztogatás miatt néhány évre a kolostor elnéptelenedett. 
1619-ben a szerzetesek újabb csoportja érkezett Dragovity-
ből, akik pusztuló kolostoruk kegytárgyait is magukkal 
hozták. A krónika szerint 1663-ban több mint 60 szerzetes 
élt Grábócon. Szimeon szerzetese Jeruzsálembe zarándo-
kolt és visszatérve magávalhozta Szent Borbála homlok-
csontjának egy darabját. 1667-ben a törökök feldúlták a 
kolostort, a szerzeteseket megölték. 1690-ben Péterfi And-
rás püspök megerősítette a zárdát régi jogaiban és újabb 
falvakat adományozott számára. 1703-ban a kolostor újra 
elnéptelenedett, a szerzetesek nagyobb része visszatért a 
sisatováci kolostorba és értékes kegytárgyaikat magukkal 
vitték. 1711-ben Mérey Mihály szekszárdi apát visszahívta 
a szerzeteseket, akikkel több szerb család letelepedett itt. A 
lerombolt templom helyén felépítették kis, vert falú temp-
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lomukat, amelyet 1736-ig használtak. Ekkor kezdték meg 
a mai téglatemplom építését: az újat a korábbi köré épí-
tették, majd elkészülte után a régi templomot lebontották. 
A belső munkák 1740-re készültek el, 1761-ben a torony 
építése is befejeződött. 1768-ban Vaszilie Osztójity szerb 
festő elkészítette a hatalmas ikonosztázt. A templom belső 
festése 1785-ben fejeződött be, mesterei az ukrán Andrej 
és a bécsi Franz Florian Hoffmann voltak.

Az együttest a patakon ívelő kőhídon át közelíthetjük 
meg. Mellette kisméretű kútház áll, melynek emeleti 
szobája korábban a kapusé volt, majd vendégek szálltak 
meg benne. A közeli forrás vizét agyagcsöveken át vezették 
a kútház alsó szintjén levő kifolyóba: ennek szamárhátíves 
kőkeretezése gazdagon faragott. A nyugati oldalon álló 
1787-ben épült barokk kolostor oldalfolyosós elrendezésű, 
eredetileg nyitott volt. 1895-ben építették át, akkor kapta 
eklektikus homlokzatát is. A kolostortól keletre áll az 
egytornyú, hatalmas kupolával fedett templom. A temp-
lomtól keletre az együttest gazdasági épületek zárják le: 
ólak, istállók, műhelyek. 

A templom kelet-nyugati tájolású, nagy tömegű ba-
rokk épület. Tájolása megfelel a szerb liturgia szabályainak: 
benne a hívők mindig keletre, Jeruzsálem felé néznek. A 
templom három részre tagolódik; első a női rész, amely a 
szenvedő, a középső a férfiaké, a küzdő, végül a szentély, 
mely diadalmas egyház szimbóluma. A női részt – középen 
keresztelőmedencével – boltíves, nyílásokkal áttört, tömör 
fal választja el a főhajótól, a férfi résztől. Ennek déli bejára-
ta kisméretű, nyitott, ülőfülkés előtérből nyílik. A felette 
lévő könyvtárszoba csigalépcsőjét itt, a falvastagságon belül 
alakították ki, bejárata rejtett, a rányíló vasajtó mögött.

A középső teret impozáns kupola fedi. A gazdagon ara-
nyozott ión félpillérek által tartott, díszesen tagozott három-
részes párkányra támaszkodnak a boltozatok közötti heve-
derek. Ezek hordozzák a kupolát és az ablakokkal áttört 
dobját. A kupolára falazott lanterna a belső térből nem lát-
szik, csak a templom tömegét díszíti. A szerb templomok-
ban orgona nincs: a kántorok a főhajóban, a kétoldalt elhe-
lyezett kántorszékeken foglalnak helyet és énekükkel kísérik 
a szertartást. Ma évente egyszer miséznek a templomban, 
Péter-Pálkor, ekkor történik az új kenyér felszentelése. A 
templom berendezése a fal melletti papi padokból, a díszes 
Szent Mihály- és Mária oltárokból, a Szűz Anya trónjából 
és a püspöki trónusból áll. A férfi részt a szentélytől háro-
majtós, gazdagon faragott és festett képekkel díszített iko-
nosztáz választja el. A szentélybe nő nem léphet be, a kö-
zépső, ún. királyi kaput csak felszentelt személyek használ-
hatják. A szentély közepén áll a vörösmárvány úrasztala. 

A templombelső XVIII. századi templomépítészetünk 
egyedülálló példája, orthodox egyházművészetünk kiemel-
kedő alkotása. A falakat freskók borítják, a falképek közöt-
ti mezők vörösmárvány utánzatúak, hasonlóak a gazdagon 
aranyozott, ion fejezetű félpillérek is. A templombelső 
legfőbb dísze az ikonosztáz: a mennyezet alatti kereszt két 
oldalán Szent János és a Szűzanya látható, hat-hat prófétával. 
Az ikonosztáz közepén a Szűzanya megkoronázása jelenik 
meg kétoldalt az apostolok azonos méretű képeivel. A király-
kapun az Angyali üdvözlet, felette Ábrahám és Izsák képe, 
az északi mellékajtón I. Vértanú Szent István, felette Mihály 
arkangyal képmása, a déli mellékajtón pedig Aranyszájú 
Szent János, felette Gábor arkangyal látható. A falképek 
szigorúan kötődnek a görögkeleti liturgiához. A jelenetek 
és a szentek képzőművészeti megformálásánál a szigorú 
bizánci tradiciók dominálnak ugyan, de markánsan érződik 
a kor európai stílusa, a barokk hatása. 

Egyhajós, nyugati tornyos épület, melynek nyugodt 
tömegén a négy oldalán lesarkított kupola uralkodik. Tor-
nya homorú oldalú, bár nem egyszerre épült a templom-
mal, szervesen kapcsolódik ahhoz. A csúcsán díszes ková-
csoltvas kereszt. A templom ablakai és ajtajai kőkeretesek, 
az ablakokon kovácsoltvas, bújtatott rácsok. A homlokza-
tok jellegzetes elemei: a falmezőket keretező lizénák, a 
gazdagon tagolt választó- és főpárkányok. A nyugati hom-
lokzaton Szent Mihály arkangyal festett képe látható. A 
kupolára épített lanternán napóra mutatja az időt.

Az 1922. és 1969. évi kisebb javítások után a teljes 
helyreállításra 1981-1987 között került sor. A kiviteli terve-
ket az OMF megbízásából a Somogyterv készítette, az 
OMF Pécsi Kirendeltsége kivitelezte. A megbízás egyik 
legnehezebb tervezési feladatom volt. A kutatáshoz és 
tervezéshez nagy segítséget nyújtott Horváth Aliz, Busi 
Györgyné és Sztepanov Radovan szerb esperes.

soMogyVár, BENcÉs apáTság
MűEMlÉKI hElyrEállíTása

Somogy megye legjelentősebb középkori műemlékegyüt-
tese a pogány Koppány vezér egykori birtokán, a somogy-
vári Kapuvár-hegyen álló bencés kolostor és bazilika. Szent 
Egyed, Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére I. László 
királyunk 1091-ben alapította, akit 1095. júliusában itt is 
temettek el. A bazilika a Kapuvár-hegy déli részén áll, két 
nyugati toronnyal, északi oldalához épült a XII. században 
a bencés kolostor. Az együttest a domb peremén valószí-
nűleg erődfal vette körbe, valamikor idáig ért a Balaton, a 
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nagyszabású királyi építkezéshez hajón hozhatták ide az 
építőanyagot.

A bazilika méreteit tekintve az ország egyik legjelentő-
sebb temploma volt, háromhajós, háromapszisos alaprajz-
zal, gazdagon díszített, bélletes déli és nyugati kapujával, 
eredetileg nyitott fedélszékű, később boltozatos oldalhajói-
val méltó reprezentánsa királyi alapítású templomainknak. 
A régészeti feltárás során számos középkori faragvány került 
elő, díszítésük, míves kiképzésük királyi építkezéshez mél-
tó. A templomhoz északon csatlakozó kolostor díszudvarát 
kerengő vette körbe, a kolostor építése egybeesik a bazili-
ka XII. századi első nagy átépítésével. A kerengő folyosót 
kettős, a sarkokon ötös pillérkötegek kísérték, a díszudva-
ron 7 méter mély ciszterna helyezkedett el. A kolostor fő-
bejárata az együttes nyugati oldalán, a konyha, ebédlőte-
rem és vendégszobák az északi, az apáti kápolna, a kápta-
lanterem és a betegház a keleti oldalon helyezkedtek el. 

Az együttes hanyatlása valószínűleg Zsigmond uralko-
dása alatt kezdődött, a török időkben folytatódott, végül az 
egyre romló épületegyüttest a lakosság széthordta. A somogy-
vári Széchenyi-kastély, a régi magtárépület, számos lakóház, 
sőt még a falu műemlékjellegű temploma is őriz másodla-
gosan beépített középkori kőfaragványokat. Az együttes 
régészeti feltárását 1972–79 között dr. Bakay Kornél vezet-
te. Közel 200 000 lelet került elő. A helyreállítást az OMF 
és Somogy megye költségén az OMF Pécsi Kirendeltsége 
végezte 1980–91-ben. Az építész tervezők Koppány Tibor, 
Cséfalvay Gyula és dr. L. Szabó Tünde voltak. A művészet-
történeti kutatást dr. Levárdy Ferenc készítette. A nevezetes 
együttest helyreállítás közben, 1983-ban történelmi em-
lékhellyé nyilvánították. A műemléki helyreállítás az alapítás 
900. évfordulóján, 1991-ben készült el, Szent László napján 
püspöki mise keretében szentelték fel. A nevezetes esemény-
re Győrből ide szállították Szent László hermáját. 

A műemlékek helyreállításánál különös tervezési prob-
lémát jelent a romok helyreállítása és bemutatása. Miközben 

a régészeti feltárás egyre mélyebben halad rétegről rétegre, 
az építész aggódva figyeli a szétbontott padlószinteket, a 
különböző korokban egymásra épült falak szétbontását. A 
legfontosabb kérdés: hol van a határ a visszaépítésnél, mit 
és mennyit lehet és szükséges megmutatni?

Legfontosabb tehát a műemlékhelyreállítási koncepció. 
A műszaki megvalósulást már e koncepciónak, mint vezé-
relvnek kell alávetni. Magától érthetődő, hogy magas 
szakmai színvonalú, hiteles műemléki helyreállítást csak 
harmónikus, jó szakmai kapcsolatban együttdolgozó régész, 
művészettörténész és építész munkája eredményezhet. A 
somogyvári apátság bazilikájának és a kolostor első üte-
mének kiviteli tervét Koppány Tibor készítette 1976-ban, 
amikor a régészeti feltárás még folyt. Ennek alapján készült 
el a templomhelyreállítás. Helyes és következetes megoldást 
választott a tervező, mikor a külső falakéval megegyező 
technikájú falkiegészítést tervezett, kerülve a túlépítést. 

A templom belsejében a padlón jól nyomon követhe-
tők a pillérek, valamint a pillér-alapok megerősítését 
szolgáló XII. századi gerendarács, melyet a tervező a pad-
ló burkolatában megmutatott. A főtengelyben áll a Szent 
László egykori sírját körülvevő fal. Koppány Tibor tervei 
szerint kezdődött a kolostor műemléki helyreállítása is. 
Időközben azonban újabb leletek, az Árpád-kori kerengő 
számos középkori kőfaragványa került elő, melyek alapján 
a kolostor helyreállításával kapcsolatos koncepció átérté-
kelésre került.

Az új kiviteli terv készítésére a Somogyterv kapott meg-
bízást. Ennek alapján készült el a helyreállítás második 
üteme. Ez tartalmazta a két torony hangsúlyos továbbépí-
tését az első emeleti választópárkányig, oly módon, hogy 
az északi toronyban megépítendő, belső gerendavázas 
lépcső és födém a rommezőre biztosítson rálátást. A torony 
hangsúlyos továbbépítését az OMF tervtanácsa nem hagy-
ta jóvá, míg az Árpád-kori kerengő egy szakaszának vizuális 
rekonstrukciójával egyetértett. Továbbá ennek a tervnek 
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megfelelően a rekonstruált ebédlőtermet kőtár céljára hasz-
nosították volna, ez, valamint a kerengő-szakasz cserépfedést 
kapott volna. 1989-ben újabb terv készült. A már említett 
alapkérdés, a visszaépítés mértékének problémája újra fel-
merült a kerengő észak-keleti sarkának rekonstrukciójánál. 
A korábbi elképzelés szerinti, cserépfedésű védőtető helyett 
acélszerkezetű védőépületet terveztünk a rekonstruált ke-
rengő-szakasz fölé. A rendelkezésre álló kőfaragványokból 
dr. Levárdy Ferenc állította helyre a kerengő ívsorának ötös 
és kettős oszlopkötegeken nyugvó három ívszakaszát. Egy-
egy félbehagyott ívvel és csonka oszloplábazattal pedig ér-
zékeltette azt az ellentmondást, amely a régészeti eredmé-
nyek, a művészettörténeti analízis, az építészeti intuíció és 
az épület sorsából eredő fájdalmas töredékesség között feszül. 
A kerengő feletti védőtető elsődlegesen a kőfaragványok 
védelmére épült, de az egykori épületrész tömegét is jelezni 
kívántuk vele. 

A kolostor keleti és északi szárnyának visszaépítésére 
nem kerülhetett sor, ezért a folyosó hátfalait sem emelhet-
tük fel a félnyeregtető síkjáig. Ezt a hátfalat csak az acélszer-
kezet tartópillérei és andráskereszt-merevítései jelölik. A 
tetősíkok acél szaruzatára pikkelyes hatású üvegfedés került 
tagasztott üveglapokból. Az üvegtető a belső oldalon is jó 
megvilágítást biztosít az oszlopfejezetek gazdag figurális 
díszítése számára. A tetősíkok lépcsőzetes lehatárolása és a 
szélső üvegsor konzolos kinyújtása a töredékívek jelzésér-
tékét erősíti a már említett alapelv jegyében. Az üvegtető a 
Kupavár-hegy legmagasabb építménye, a romterület hang-
súlyos pontja lett, amely törékeny és áttetsző, mint minden 
építészeti, műemlékvédelmi lehetőségünk ezen a történel-
mi széljárásnak kitett magaslaton.

A Kapuvár-hegyre vezető út végére, ahol a hajdani 
védőárkon és a várfalon átvezető híd és kapu helyezkedett 
el, múzeumi fogadóépületet terveztünk. A szabálytalan 
hatszög-alaprajzú két épületrész a bevezető út két oldalára 
került. A kiszolgáló funkciókat magábafoglaló együttes 
úgy illeszkedik a műemléki környezetbe, hogy a kolostor 
felől csak a tetőzet körvonalai jelennek meg. Az út felé 
egyszerű, rusztikus homlokzati felületek tekintenek, a 
fagerendázattal áttört kőfal mögött történeti formákat 
idéző téglahomlokzat tárul fel. A helyreállítás történetén 
végigtekintve, sok megválaszolható és válasz nélkül maradt 
építészeti, műemlékvédelmi kérdést kell lajstromba ven-
nünk. A szakmai kapcsolatok és barátságok sorát idézve 
fájdalmas emlékeznünk arra, hogy Dr. Levárdy Ferenc, a 
kiváló művészettörténész, a kerengő rekonstruálója, a 
bencés rend történetének kitűnő ismerője, Pannonhalma 
monográfusa, már nincs közöttünk.

GÁLOSFA, KASTÉLYSZÁLLÓ

A Zselic név eredetére több magyarázatot is ismerünk. Így 
a szláv Zseliza kies, ékes, kellemes jelentésű, a délszláv Zselud, 
Zselod makkot jelent, legismertebb a vasat jelentő Zselezo. 
A valamikori rengetegben a királyné kanászai éltek és terel-
ték kondáikat. Maga a Zselic név először I. László ado-
mánylevelében, 1093-ban fordul elő. A ma is erdőkkel 
borított területet észak-déli irányú patakok, patakvölgyek 
tagolják. őshonos növényzete, jellemző erdőtípusai, az 
ezüst-hársas bükkösök, cseresek, és az erdei fenyők. A völ-
gyekben ligeterdők, s a patakok partján és a réteken, tavasz-
tól őszig ezerféle virág díszíti a tájat. Védett növényritkasá-
gokat találhatunk, mint a tavaszi hérics, a kakasmandinkó, 
a kontyvirág vagy a szakállas szegfű. Az erdőkben szarvasok 
bőgnek, s őzek rezzennek fel a vetésből a gépkocsizajra. A 
patakok felé vaddisznócsapások vonulnak, a védett állat-
fajták közül megtalálható itt a borz, a nyest, a nyuszt, a 
hermelin, a vidra, sőt a vadmacska is. Változatos és gazdag 
a madárvilág, erdei szalonkák, feketególyák, vörösvércsék 
fészkelnek s az apróbb madarakat az egerészölyvek és héják 
tartják nagy riadalomban.

A Surján völgye a Zselicség északkeleti részén, Kapos-
vártól délre húzódik. A Surján neve növekvő, sarjadó, 
bozótos-bokros helyeken folyó patakot jelent, s ezeréves 
történelmünk tanújaként fürgén igyekszik a Kaposba. A 
valamikori erdőírtások mentén egyutcás falvak települtek, 
melyeknek szinte a mai napig megélhetést nyújt az erdő. 
A Surján völgyében Sántos, Cserénfa, Szentbalázs, Kapos-
gyarmat, Hajmás és Gálosfa szinte mind középkori ere-
detűek, valamikor a XI. századi alapítású zselicszentjakabi 
bencés monostorhoz tartoztak. A legjellegzetesebb telepü-
lés Gálosfa. Nevével 1425-ben Galusfalva alakban találko-
zunk. Az 1536. évi adólajstromban Gálosfalva már az 
Imrefy család tulajdona. 1703 után a Festetics családé 
egészen a XX. század elejéig. Temploma korábbi sövény-
templom helyén épült 1808-ban, barokk stílusban. A te-
lepülés központjában kialakult téren építette fel kúriáját a 
Festetics család, valószínűen a XVIII. század végén. A 
kúria egyszerű tömegű, földszintes, hajlított alaprajzú 
épület. Homlokzatai fehérek, hatalmas cserépteteje ural-
kodik az épületen. Tágas, napfényes szobáiban míves 
cserépkályhák ontották régen a meleget. Középen végig-
futó folyosójára nyíltak a vendég- és hálószobák, a szalon, 
az ebédlő és az északi oldalon a konyha és más gazdasági 
helyiségek. A folyosó mindkét végén közvetlenül a kertre 
nyílott. A századfordulón készült fényképfelvételeken jól 
látszik, szépen gondozott kert és park vette körül.
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Már bontás fenyegette a lepusztult, beszakadt tetejű 
kastélyt, amikor új gazdára lelt, aki felismerte értékeit és 
kétévi fáradságos munkával saját embereivel helyreállította. 
Hatalmas tetőterét is beépítette, vendégszobák, társalgó, 
kiállítótér és színpad készültek itt. A berendezésénél töre-
kedtek a régi hangulat visszaadására: a falakon régi festmé-
nyek, a különterem remekmívű kandallójában égő fahasá-
bok mellett mai is éjszakába nyúlnak a beszélgetések.

SOMOGYDÖRÖCSKE,
ÉRTÉKVIZSGÁLAT

Somogydöröcske festői fekvésű település a Koppány völ-
gyében. A falu közepén levő döröcskei patak két oldalán 
a Keleti és Nyugati utcák szebbnél szebb házai szinte 
érintetlenül őrzik a múlt század és századforduló építésze-
ti hagyományait. 1756-ban 70 német család települt az 
akkorra elnéptelenedett vidékre Stuttgart környékéről. Az 
áttelepülés, a letelepedés és az elmúlt 250 év történetét 
máig őrzik a falu német nyelvű krónikájában. A műem-
lékjellegű evangélikus templom 1836-ban épült, klasszici-
záló, későbarokk stílusban. A falu jellegzetes népviselete 
híres volt a környéken. A németek jó egyetértésben éltek 
a magyarokkal. A századforduló körül 1800 a lakosszám, 
ez 1945 után 900 főre csökkent, ma alig haladja meg a 
200-at. 1970-ben, az akkori körzetesítési program kereté-
ben Törökkoppányhoz csatolták, társközségként.

Új építési engedélyt 1951 és 1990 között nem adtak ki 
a faluban. E ténynek köszönhető, hogy szerkezete, a fésűs 
beépítés, a telkek elrendezése, a házak vakolatdíszes hom-
lokzata épségben megmaradt, és a megyében szinte egye-
dülállóan őrzi sajátos építészeti hagyományait. 

Felfigyelve a falu és a környék értékeire a Somogy Me-
gyei Önkormányzat részéről 1991-ben felkértük a pécsi 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola tanárait és hallgatóit, hogy 
féléves terv keretében készítsék el a falufelmérést. Így került 
sor 53 lakóház részletes építészeti felmérésére, azoknak az 

építészeti szempontoknak a rögzítésére, amelyet részben a 
meglevő házak felújításánál, részben a foghíjtelkek beépí-
tésekor figyelembe kell venni. Szándékunk az volt, hogy a 
Kaposterv által rendszerezett, album formában dokumen-
tált anyagot a helyi önkormányzatnak átadjuk, ezzel segít-
ve a falusi turizmus beindítását, és ehhez vállalkozók kere-
sését. Gyakorlatilag helyi védelemre került sor, amit az 
önkormányzat is szívügyének tekintett.

A tenniakarásról, a falu megmentésének szándékáról 
az itt élők tanúbizonyságot tettek. Somogyországban kevés 
Somogydöröcskéhez hasonló, érintetlen település maradt 
fenn. Összefogással még megmenthetők voltak az itt levő 
értékek. A település méltán érdemelte meg az 1998-ban 
átvett Európai Falufelújítás díját.

SZÓLÁD, LÖSZPINCÉK 

Szólád a Balaton háttértelepülései körében főként jó mi-
nőségű borairól ismert somogyi kistelepülés.

Az alig 800 lakosú falu elhelyezkedését, faluszerkezetét 
jelentősen meghatározta földrajzi helyzete, geológiai sajá-
tosságai. Az itt található 10–15 méter vastag löszhátat a fa-
luból a külterületre, a szőlőkbe vezető löszmélyutak szab-
dalják. E földutak – melyeket a megye más területén hor
hóknak, itt horognak hívnak a falubeliek – meredek olda-
lába emberemlékezet óta löszpincéket építettek a szóládiak. 
Mint a partifecskék hasonló helyen sorakozó odu-fészkei, 
egymás mellé épültek a sok helyen 5 méter mélységet is 
meghaladó, löszbe vájt tárolóhelyiségek, pincék. Vörös 
Gyula polgármester hívta fel a figyelmemet rájuk, lévén 
maga is tanácstalan, hogy milyen védelemben kellene ré-
szesíteni őket. Nyilvántartás nem készült, telekkönyvezve 
nincsenek, hozzájuk földterület nem tartozik. Sok közülük 
beomlott, nem gondozzák, soknak a tulajdonosa sem is-
mert. Megjelent néhány pincefoglaló a környező települé-
sekről, akik egy-egy gondozatlan, gazzal benőtt pincét ki-
tisztítottak, helyreállítottak és azt használják.
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A helyszínelés során megállapítottuk, hogy a Pálinkás-
ház-horogban 7, a Kakasdombon 13, a Vadvirág utcának 
nevezett horogban 40, a nezdei Molnár-horogban 15 
löszpince található. Bár Somogy megyében több telepü-
lésen, így Kapolyban, Kötcsén is találkozunk hasonló tá-
rolóhelyekkel, ilyen nagy számban (75) és pincesor-szerű-
en telepített változatban tudomásom szerint csak itt talál-
hatók.

A Szólád környéki szőlőművelésnek évszázados hagyo-
mányai vannak. A középkori, 1229-ben kelt királyi oklevél 
már utal rá, hogy Zoulat faluban 3 művelt és 2 műveletlen 
szőlője volt a székesfehérvári káptalannak.

Szólad középkori történetét Guzsik Tamás dolgozta 
fel és adta közre a település monográfiájában. 

Érdekes adat került elő a török hódoltság korából, 
török forrásokból. E szerint Szóládon 1695 és 1715 között 
34 háztartás volt, eszerint a település nagyobb volt, mint 
az akkori Teleki, Öszöd, Szárszó és Kereki. A törökök által 
kivetett adók között az egyik legtetemesebb volt az úgy-
nevezett musttized, amely ugyancsak szőlőművelésre utal. 
A XVIII–XIX. században gróf Hunyady József birtokába 
került a település és környéke. A XIX. század elején 240 
hold szőlőt tartottak nyilván a Hunyady birtokon, a job-
bágyok tulajdonában 449 hold szőlő volt. A filoxera itt is 
nagy pusztítást végzett, és csak a XX. század elején indult 
újra fejlődésnek a szőlőművelés.

A település körül elhelyezkedő szőlőterületeken általá-
ban nem építettek pince-présházakat. A leszüretelt szőlőt 
lovaskocsin szállították a gazdák a faluban levő házaikhoz, 
itt préselték ki és általában itt is tárolták. Egy helyi adatköz-
lő elmondása szerint a löszpincék a század elején készültek. 
ő is épített ilyet 1930 körül édesapjával. Egy 5 méter mély 
pincét két ember egy hét alatt tudott elkészíteni, csákánnyal, 
ásóval és vermes-kapával. Naponta 1 métert tudtak halad-
ni. A pince padozata a terepszint alatt 15–20 centiméterrel 
volt, általában 1,50 méter szélességű üreg volt, felette 4–5 
méteres földtakarással. A horog felől pallóból készült ács-
tokos ajtóval zárták, mely fölött ugyancsak löszbe vájták a 
szellőzőlyukat. Télen-nyáron egyformán 15 fok volt a pincé-
ben, ami igen kedvezett a bor és különböző termények tá-
rolásának. Például a krumpli nem csírázott ki. A falubeli 
lakosok elbeszélése szerint ezeket a pincéket eredetileg rej-
tekhelynek építették. Vagyis ide csak azt a bormennyiséget 
hozták, amit el akartak dugni a fináncok elől. Háború ide-
jén ide rejtették a lányokat, asszonyokat. A pincék keskeny 
volta miatt csak egyik oldalon helyezték el ászok-gerendán 
a hordókat. A mécsest, poharakat, üvegeket a löszfalba vájt 
fülkékben tárolták. A gazdák még ma is szinte naponta lá-

togatják a pincéket. Több helyen kispadot, asztalt helyeztek 
elé. Itt tartották a legénybúcsúkat, pinceszereket, ilyenkor 
bográcsban főtt a pörkölt vagy a halászlé, és a horog hangos 
volt a vidám beszélgetésektől és énekszótól. E hagyományt 
megőrizték, sőt fel is elevenítették. Egyre többen hoznak 
helyre beomlott pincéket vagy hozzák rendbe a sajátjukat. 
A környékbeli települések kedvelt kirándulóhelye, hiszen 
az itt levő gazdák mindig kaphatók egy jó beszélgetésre, 
melyhez szívesen kínálnak a jófajta helyi rizlingből.
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Szakmai önéletrajz
1971-ben végeztem el a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Karának Magasépítési Szerkezetépítőmér-
nöki szakát. 1974 és 76 között hallgatója voltam a BME 
Továbbképző Intézete és a MÉSZ Mesteriskolájának. 
1977 és 79 között hallgatója voltam a BME Városépíté-
szeti és Városgazdasági Szakmérnöki Képzésének. Dip-
lomatervet nem készítettem.
Munkahelyeim: 1962–76 a Somogyterv műszaki rajzoló-

ja, szerkesztője, majd tervezője • 1977–79 Kaposvár város 
főépítésze • 1980–85 a Somogyterv műteremvezetője • 
1986–91 a munkatársaimmal együtt alakított Kaposterv 
Tervező Kisszövetkezet (majd szövetkezet) ügyvezetője és 
vezető tervezője • 1985 óta több Balaton-parti településen 
látok el tanácsadó főépítészi munkakört (Balatonszárszó, 
Fonyód, Balatonlelle) • 1992-től ARKER Stúdió Kft. Épí-
tésziroda ügyvezetője és vezető tervezője
Szakmai tevékenységemre alapvetően két időszak jellem-
ző. Az egyetem elvégzése alatti és utáni időszak a MÉSZ 
Mesteriskola befejezéséig ill. városrendezési tanulmányok 
folytatásáig. Ezalatt főleg ipari, oktatási és lakóépületek, 
középületek tervezésében vettem részt mint munkatárs, 
ill. később mint tervező. Szakmai tevékenységem máso-
dik időszaka a Mesteriskola utáni korszak, ahol egyrészt 
szakmai és szellemi mestereim: Erdélyi Zoltán, Makovecz 
Imre, Kálmán István és Kampis Miklós irányításával 
végzett munka és tanulás volt meghatározó, melyet elmé-
lyített az a műhelymunka melyet a Somogytervnél vé-
geztünk (Kampis Miklós, L. Szabó Tünde, Egyed Tibor, 
Gáts András, Borbás Gábor stb. társaságában) nagysza-
bású csoportmunkákban (Kaposvári új köztemető, Város-
központ és sétáló utca, pályázatok), továbbá a Dél-Du-
nántúli Építészeti Stúdió intenzív önképzése, majd ké-
sőbb a Kós Károly Egyesülés alapító tagjaként 1990 óta 
az Egyesülés munkájában való részvétel.
A szakmánkat ill. főleg munkahelyi vállalkozási körülmé-
nyeinket elérő (politikai, jogi, gazdasági és szellemi) válto-
zások miatt identitásunkat megőrizve és szakmagyakor-
lásunkat folytatva alakítottuk meg a Kapostervet majd az 
ARKER’S Kft-t, biztosítva fiatalok bevonását a munkába. 
Kitüntetések, tudományos fokozatok: Ybl Miklós Díj, 
DLA

LőRINCZ FERENC
1942–2007

FONTOSABB TERVEK
ÉS ÉPÜLETEK JEGYZÉKE

Városrendezési tervek
Kaposvár, városközpont RRT. 1982.
Kaposvár, 4 belvárosi tömb rehabilitációs terve, 1989.
Kaposvár, gyalogos övezet terve, 1982-1988.
Balatonöszöd, kormányüdülő fejesztési terve, 1987.
Bánya üdülőfalu rendezése, 1988.
Kötcse, ÁRT. 1994–1997.
Kaposvár, Egyenesi úti telekosztások terve, RRT. 1994.
Zamárdi, Káposztáskert, RRT. 1995.
Zamárdi, TSZ földek rendezése, RRT. 1995.

Kaposvár, új köztemető
Kaposvár, sétálóutca
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Balatonszárszó, volt Harisnyagyári üdülő, RRT. 1996.
Fonyód, Deltaköz gyalogos tereinek terve 1996.
Fonyód, Sirályszálló és környéke, RRT. 1996.
Fonyód, ÁRT. 1996.
Balatonszárszó, ÁRT. 1996.
Szántód, ÁRT. 1997–
Balatonlelle, Fortuna és környéke, RRT. 1997.
Balatonlelle, Szent István téri sétálóutca terve, 1997–
Balatonlelle, Kis-hegy, RRT. 1997.
Fonyód-Bélatelep, Mecseki Szénbányák üdülője, RRT. 1997–
Fonyód, kikötő és strand rekonstrukció, 1997–1998.
Magyaratád, településrendezési terv, 1998–
Polány, településrendezési terv, 1998–
Bonyhád, Cikói és környéke, RRT. 1999.
Fonyódliget, Templom tér rekonstrukciója, 1998–2000.
Fonyód, ÁRT. Korszerűsítése, 2000.
Kaposvár, Kisgát II. ütemének rendezési terve, 1999–2000.
Kaposvár, IBISZ Szálló és környéke rendezési terve, 2000.

Műemléki munkák
Hollókő-Ófalu, Öregek háza, 1982. 
Magyarországi fa haranglábak felmérése
Magyarországi zsinagógák felmérése
Grábóc, görögkeleti szerb templom felmérése
Somogy megyei népi műemlékek felmérése
Somogy megyei nem védett kastélyok, kúriák és udvarházak  
 hasznosítási javaslata
Kisgyalán, Festetics-kastély felújítása, 1998.
Alsóbogát, Festetics-kastély, állagmegóvás, 2003.

Üdülő és nyaralóépületek 
Balatonlelle, MALÉV üdülő, 1991.
Balatonöszöd, kormányüdülő, kisépület rekonstrukció, 1992.
Balatonöszöd, kormányüdülő, nagyépület rekonstrukció, 1993.
Balatonöszöd, kormányüdülő, 17, 19, sz. villa rekonstr., 1994.
Tihany, kormányüdülő rekonstrukció, 1996.
Fonyód, Szalai apartmanházak, 1997.
Balatonföldvár, Kazal-villa rekonstrukció, 1998-1999.
Fonyód, 12 lakásos vendégház, 1999.
Balatonszárszó, Baumgarten ház 1997–1999.

Lakóépületek
Fonyód, Vodicska-ház, 1992.
Fonyód, Thomas-lakóház, 1992.
Fonyód, Fáró-lakóház, 1994.
Kaposvár, Orosz-lakóház, 1995.
Kaposvár, Ajtay-lakóház és orvosi rendelő, 1995.
Fonyód, Szász-lakóház, 1996.
Budapest, Brinning-lakóház, 1996.
Balatonlelle, Bogdán-lakóház, 1996.
Balatonfenyves, Stefán-lakóház, 1996–97.
Budakeszi, Veress-lakóház, 1997.

Szárszó, ravatalozó Balatonlelle, ravatalozó

Fonyód, Vodicska-ház

Fonyód, Thomas-ház

Fonyód, kikötő épülete

Kaposvár, belvárosi áruház, 
első tervváltozat
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Balatonlelle, Udvaros-lakóház, 1997.
Várpalota, Huszár-lakóház, 1998–1999.
Ráckeve, Piróth-lakóház, 1997–2000.
Varászló, üdülőfalu 30 apartman, 2000.
Balatonlelle, Simon- és Szabó-lakóház, 1999-2000.
Gyermely, Köteles-lakóház, 1999–2000.
Budapest, Baumgarten-lakóház, 1998–2000.
Fonyód, Ady Endre utcai lakóházak tetőráépítés, 
 vázlatterv 1999–2000.
Fonyód, Kutsche-lakóház, 1998–2000.
Fonyód, Kossa-lakóház, 1998–2000.
Balatonszárszó, Hotel Holiday, 100 szobás szálloda 
 rekonstrukciója 2000.
Sukoró, Szunder-lakóház, 2002.
Budapest, Glatz-lakóház, 2003–2004.
Balatonlelle, apartmanház, 2003–2005.
Fonyód, 8 lakásos társasház, 2004.

Középületek:
Kaposvár, Tűzoltólaktanya rekonstrukció, 1968.
Kaposvár, 500 fős leányotthon, 1973.
Kaposvár, Délviép irodaház, 1975.
Kaposvár, 500 fős diákotthon, 16 tantermes középiskola, 1976.
Kaposvár, orvos- és nővérszálló, 1978.
Kaposvár, Bp. FMV irodaház és szerelőcsarnok,1978.
Marcali, Mechanikai Művek szerelőcsarnok,1978.
Kaposvár, 200 fős óvóda, 1978.
Lábod, 200 fős óvóda, 1983.
Balatonszemes, PM Hivatal bővítése, 1986.
Balatonlelle, strandépület, 1987.
Somogyaszaló, Panoráma Panzió és étterem, 1992–1996.
Budapest, Árutőzsde terem kialakítása, 1992.
Balatonszárszó, Soli Deo Gloria 
 konferenciatelep tanulmányterve, 1995.
Kaposvár, szolgálati lakás és orvosi rendelők, 1995.
Balatonlelle, ravatalozó, 1995–1996 (2005).
Balatonlelle, városháza és rendőrőrs, 1995–1997.
Fonyód, Delta étterem bővítése, üzletek, 1995–1997.
Kaposvár, Borostyán szálloda, étterem, 1995.
Kaposvár, Mercedes autószalon és szerviz, 1995.
Kaposvár, Nissan autószalon, 1996.
Fonyód, Fábián üzletház, 1996–1997.
Kaposvár, Somogyi Hírlap székház rekonstrukció, 1996–1997.
Balatonlelle, Albatrosz étterem bővítése és üzletház, 1997.
Fonyód, Piac-Udvar üzletház, 1997-
Balatonboglár, Aranykígyó patika, 1997.
Fonyód, kikötői üzletházak és vendéglők, 1997.
Kaposvár, Belvárosi Üzletközpont, 1998–
Fonyód, üzletház és apartmanok, 1999–2000.
Fonyód, városháza rekonstrukció, engedélyezési terv, 1999–
Fonyód, Szent István utcai lakások és üzletek, 1999–2000.
Fonyód, Lidó Üzletház és apartmanok, 1999–

Fonyód, Szász-ház

Fonyód, Varga-ház

Gyermely, Köteles-ház

Budapest, Veress-ház

Budapest, Baumgarten-ház

Fonyód, Kutsche-ház
Balatonlelle, városháza

és rendőrség, első vázlat
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Kaposvár, OBI Barkácsáruház, 1999–2000.
Balatonszárszó, Kezola áruház, 1999.
Bodrog-Alsóbű, vaskohászati múzeum, 1999.
Lengyeltóti, Polgármesteri Hivatal, bővítés, vázlatterv, 2000.
Kaposvár–Deseda, szabadidőközpont terve, 2000–
Balatonlelle, Hotel Lido rekonstrukció és bővítés, 2000–
Kaposvár-Toponár, sportközpont, 2001.
Fonyód, termálfürdő és üdülőfalu terve, 2001.
Fonyód, sporthajó kikötő, 2002.
Fonyód, kulturális központ tanulmányterve, 2002.
Kaposvár, SEFAG irodaház, 2004.
Kaposvár, élményfürdő, 2005.
Magyaratád, tornaterem, 2006.
Simonfa, kilátó, 2006.
Kaposvár, Csíky Gergely Színház rekonstrukciója, 2006.

Szerzőtársak:
L. Szabó Tünde, Kampis Miklós, Borbás Gábor, Sziklai 
Ákos, Lőrincz Piroska, Sziklai Judit, Troll István, Egyed 
Tibor, Litkei Tamás, Müller Csaba, Kovács Gábor, Gáts 
András, Mohay Gábor, Rácz Tamás, Szabó Tibor, Fischer 
Zsuzsa, Heil Tibor, Kovács Péter, Váradi Tibor, ifj. Lőrincz 
Ferenc, L. Balogh Krisztina, Ligeti Ádám, Bánkuti Melitta, 
Farkas Ibolya, Kuli László, Pintér Balázs, Kovács Ágnes, 
Markot Imre, Paksi András, Kétnyári Aranka

Pályázatok:
Velence-tavi szőlőhegyi nyaralók I. díj
Hollókői–Ófalu, foghíjak I. díj
Somogy megyei családi ház ajánlott tervei III.díj
Kaposvár, városközpont, RRT. II. díj
Siófok, városháza bővítés II. díj
Kaposvár, 450 fős középiskolai kollégium II. díj
Mesteriskolás pályázatok II-III. díjak

Szerzőtársak:
L. Szabó Tünde, Kampis Miklós, ifj. Lőrincz Ferenc, Lige-
ti Ádám, Váradi Tibor, L. Balogh Krisztina, Gerle János

Szakmai díjak:
1991. Ybl Miklós-díj a Kaposvári sétálóövezetért
 és városközpont rehabilitációjáért 
1980–1990. Év lakóháza, országos I. díj
1994. Kaposvár városért 
1999. Balatonszárszó településért 

Fonyód, sporthajó-kikötő

Szárszó, Soli Deo Gloria 
konferenciaközpont makettje

Fonyód, termálfürdő

Bodrog-Alsóbű,
vaskohászati múzeum

Kaposvár, Csiky Gergely 
Színház, rekonstrukció

Fonyód, Kossa-ház
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FőÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉG 1986-TÓL

A hagyományőrző somogyi falvak építészeti értékeinek felméré-
se, dokumentálása (Somogydöröcske, Kisbajom, Nagyszakácsi, 
Libickozma.)
Az építészeti értékek helyi védelme – főépítészi módszertani útmu-
tató kidolgozása a somogyi helyi önkormányzatok részére.
A somogyi népi műemlékek és szőlőhegyi pincék védelme, felmé-
rése és a helyi rendeletek kidolgozásában való közreműködés.
Főiskolai és építész egyetemi hallgatók bevonása a somogyi kas-
télyok, majorok, magtárak felmérési dokumentálási munkáiba.
A faluszépítő egyesületek felkarolása és képviseletük a Város- és 
Faluvédő Egyesület Választmányában, a kis falvak népfőiskoláin 
szakmai előadások tartása.
Műemlékek népszerűsítésével kapcsolatos publicisztikai tevé-
kenység.
Címzetes főiskolai tanári kinevezés alapján oktatás a pécsi 
Pollack Mihály Műszaki Főiskolán.

TERVEK ÉS MEGÉPÜLT ÉPÜLETEK 

Szenna rendezési terve, a Szennai Falumúzeum, 1972–1982.
Szennai református műemléktemplom helyreállítása, 1972.
Velencei szőlőhegyi nyaralók, 
 országos pályázat Lőrincz Ferenccel, I. díj 1975.
Grábóc, görögkeleti szerb templom helyreállítása, 1978–1988.
Hollókő Ófalu, 7 foghíj beépítése, 
 országos pályázat Lőrincz Ferenccel, I. díj 1980.
Gálosfa, Festetics-kastély műemléki helyreállítása, 1982.

L. SZABÓ TÜNDE 
1944–2004

Szakmai önéletrajz (2002)
1968-ban végeztem el a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építészmérnöki Karát. Diplomatervemmel diplomadíjat 
nyertem, egyidejűleg MÉSZ tagságot is. 1968-tól 1986 no-
vember 30-ig a Somogytervnél dolgoztam építésztervező, 
majd vezető tervező minősítésben, 1986. december 1-jétől 
Somogy Megye főépítésze vagyok. Legjelentősebb műem-
lékhelyreállítási munkáim ez időben épültek meg.

Műemléki szakmérnöki diplomámat 1973-ban szerez-
tem meg, a műszaki doktor címet 1981-ben 

1982-ben Ybl Miklós díjat kaptam a szennai falumúze-
um tervezéséért, a létesítményt 1982-ben Europa Nostra 
díjjal jutalmazták. 1986-ban építészeti nívódíjat kaptunk 
Dr. Ágostházi Lászlóval közösen a szántódpusztai major-
múzeum tervezéséért.

Somogyaszaló, református 
templom helyreállítása
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Bolhás, Tallián-kúria helyreállítása, 1982.
Kaposvár, Rippl Rónai-villa helyreállítása, 1983.
Somogyvár, bencés apátsági kolostor helyreállítása, 1983–1991.
Szántódpuszta, majormúzeumban lábaspajta és kovácsműhely 
 műemléki rekonstrukciója, 1980.
Magyarországi zsinagógák felmérése, 
 OMVH megbízás, 1981–1982.
Magyarországi fa haranglábak felmérése, 
 OMVH megbízás, Lőrincz Ferenccel 1981–1982.
Hollókő Ófalu, öregek napközi otthona, 
 Lőrincz Ferenccel, 1981.
Kaposvár, Hotel Csokonai (Dorottya-ház)
 műemléki helyreállítása, 1980–1982.
Kaposvár, Arany Oroszlán-patika műemléki helyreállítása, 1982.
Badacsony, Szegedi Róza-ház műemléki helyreállítása, 1990.
Kötcse, Antal-kúria műemléki helyreállítása, 1996.
Balatonkeresztúr, Festetics-kastély műemléki helyreállítása, 1998.
Tíz somogyi település építészeti értékvizsgálata 
 (Zamárdi, Fonyód, Somogytúr, Kötcse, 
 Somogydöröcske, stb.), 1991–2000.
Somogydöröcske, Európai Falufejlesztési Díj
 pályázati anyagának összeállítása, díj: Brüsszel, 1998.
Szólád, Löszpincék felmérése, Henry Ford díj, 1999.
Felsőmocsolád, református templom, belső felújítás, 2003.
Somogyaszaló, református templom felújítás, 2004.
Balatonszemes, Postamúzeum, 2003.

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Somogy megye fényképes műemlékjegyzéke, ÉTK kiadó, 1977.
Somogy megye fényképes műemlékjegyzéke, ÉTK kiadó, 1984.
Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtár füzetei (Szenna, Buzsák,  
 Grábóc, Gálosfa, Somogydöröcske) 1980–1993.
Somogy néprajza. Anyagi kultúra. Népi építészet. 1980.
Dél-Dunántúl népi építészete. Szőlőhegyi pincék, présházak a 
 Balaton déli partján, tanulmány. Szentendre-Pécs, 1991.
Könyv az építészetről. Pécs JPTE, 1998. (499–509. old.)
Magyarország vármegyéi sorozat, Somogy megye. 
 SZÜV-CEBA Kiadó (923–938. old.) 
Cikkek és tanulmányok a Műemlékvédelem, a Magyar 
 Építőművészet, a Műemléklap, a Somogy, a Somogyi 
 Honismereti Híradó, az Önkormányzat, a Házak, 
 az Országépítő és más szakmai folyóiratokban.

Felsőmocsolád, református 
templom belső felújítása

Balatonszemes, postamúzeum


