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Változatlanul a Balaton-felvidéki munkák találják meg 
cégünket. Régi főprofilunk, műemlék helyreállítás csak 
elvétve akad. Egy-egy régi svábhegyi villánkhoz terveztünk 
toldást, illetve külső lépcsőfeljáratot az emeletre. Ritkán 
pályázunk, de az egri belváros rendezését nem tudtuk ki-
hagyni. Egyrészt, mert a várost is nagyon szeretjük, más-
részt meg azért, mert úgy éreztük, hogy a jelenlegi állapot-
nál sokkal többet tud a Dobó-tér. A régi katonai térképek 
és a  kataszteri felmérés segítségével visszaálmodtuk az 
egykori állapotot, mely sok európai középkori városmag-
hoz hasonlóan (München, Wrocław, Nagyszeben) a fő-
térhez szervesen kapcsolódó kis terek füzére volt. Mun-
kánkat  harmadik díjjal jutalmazták.

Badacsonyban egy nagyon izgalmas, de ugyanakkor 
veszélyes munkánk adódott. Veszélyes azért, mert a Ra-
nolder kereszt alatti területről van szó, mely a Balaton- fel-
vidék egyik legszebb helye, fantasztikus kilátással. Azt már 
régen tudjuk, ahonnan jó a kilátás, oda sokan is látnak. 
Megrendelőnket, Magyar Rafaelt, már több éve ismerjük. 

MÉrMű Kft. • szűcs endre

Nagy területet vásárolt meg, ahol elhanyagolt szőlőterüle-
tek, romos, vagy nagyon igénytelenül helyreállított prés-
házak voltak, valamint az egykori teraszos szőlőművelés 
támfalmaradványai.  A szájhagyomány szerint ezeket, a 
sokszor egy méter széles, földbe rakott falakat olasz hadifog-
lyok építették az első világháború táján az Itáliából ma-
gukkal hozott szaktudással. Építtetőnk több évig a kőko-
losszusok helyreállításán fáradozott, majd utakat épített, 
szőlőt telepített, és csak utána kezdett el építkezni. Az épü-
letek hagyományőrző módon, archaizálva készülnek, ap-
róbb gesztusokkal jelezve ma keletkezett voltukat. Funk-
ciójuk szőlőfeldolgozás, borutakkal kapcsolatos vendéglá-
tás, és Balaton-felvidéki múzeum lesz. Az első elkészült 
darabból mutatunk be egy képet.

Szigliget szintén a Balaton egyik legszebb helye. Sze-
rencsénkre megadatott, hogy kéznyomunk egy pár helyen 
itt is megmaradjon. A kápolna felé vezető varázslatos útnak 
még a neve is mesebeli: Rókarántó. Építtetőnk két telket 
vásárolt meg, így lehetőség adódott egy viszonylag nagy-

méretű nyaraló tervezésére. Ez mindig életveszélyes, nehogy 
nagyon kilépjünk az egykorvolt faluképből. Igaz ugyan, 
hogy Szigliget, leszámítva a védett ófalut nagyon elnyara-
lósodott, és bizony vegyes építészeti arculata sok kívánni-
valót hagy maga után. Épületünk „L” alakú. Domináns 
része a Balaton felé torná cos oromzattal néző bütüs hom-

lokzata. A környékre jellemző kétszintes, (vagy emeletesnek 
is mondott) présház típusból ihletődött. Magasságát a pin-
cerész bazaltkő felületével, valamint a kis pincegádorral 
gondoltuk csökkenteni. A meredek telekre való feljutáshoz 
szükséges kő támfalak jelenlegi ridegségét kertészeti trük-
kökkel fogjuk majd enyhíteni.
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ÁRPÁD-KORI TEMPLOM BEMUTATÁSA 
A DEBRECENI FANCSIKÁN

Egy barátunk Debrecen határában, az úgynevezett Fancsi-
kán megvásárolt egy nagy területet, melynek érdekességét 
nemcsak a népszerű pihenőhely közelsége adja, hanem az 
a tény is, hogy a szelíden hajló rét alatt Árpád-kori falu 
alussza örök álmát, és a dombocska tetején egy középkori 
templom alapjait tárták fel a régészek. Az egyhajós, fél kör-
íves szentélyű templom jelenleg fél méternyire bújik ki a 
földből kővel konzervált falkoronájával.

Műemlékfelügyelőségünk a rekonstrukciót nemigen 
kedveli, így a legcsekélyebb reménnyel álltunk neki a fel-
adatnak. Gondoltuk, ha nem is engedélyezik, jó kis játék 
lesz. Kováts Ábel és Tóth Péter vándor, meg jómagam 
hozzákezdtünk a munkához. Próbálkozásainkat a negye-
dik körben siker koronázta. Vázlatunkat a hatóság enge-
délyezhetőnek ítélte. Mellékelten bemutatjuk próbálkozá-
sainkat. A templomot először a föld alatt kívántuk bemu-
tatni, kissé megemelve a dombot. A dombra csigavonalban 
egy keresztút kanyarodik fel, melynek stációi emléket állí-
tanak a megye – jobbára szintén a föld alatt rejtőző – kö-
zépkori templomainak, azok alaprajzi bemutatásával. 
Ebben Rácz Zoltán publikációjának anya gát használtuk 
fel. A templomhajót színes üvegmennyezet fedi. Az alap-
rajz formájából a Szent Koronára asszociáltunk. A zsűri 
viszont arra, hogy ez így nem jó.

A második variáció a középkori tömeget a feltételez-
hető eredetihez híven közelítve mutatta be, csak a főhom-
lokzat áttörésével jelezve a mű mai voltát. Ezután egy 
harmadikkal kellett próbál koznunk. A templom egytor-
nyos is lehetett. Régóta úgy gondolom, hogy a legszebb 
kenyérsütő kemencéinket ezek a kora-kö zépkori egytornyú 
templomok ihlették. Eljátszottunk a gondolattal: mi 
lenne, ha most a kemencéből lenne kápol na? Felvetődött 
a vályogtégla, a paticsfal gondolata is. Ez a belső térben is 
megjelenhetett volna. Ez viszont túl játékosnak ítéltetett.

Nem adtuk fel a küzdelmet, és negyedszerre felszállt 
a füst. A tömeg itt is – a második variációhoz hasonlóan 

– megcélozza a „valaha lehetett”, torony nélküli formát. A 
templomtérben megjelenik egy középkori ollós fedélszék, 
mely a homlokzaton is megmutatja magát, mintegy a 
templom metszeteként, üvegfelületben úsztatva a faszer-
kezetet és a bélletes kőkaput. Továbbtervezéskor az üveg-
betonnal is kacérkodnánk.

Fent: az első változat felül- és oldalnézete; 
lent: a második változat homlokzatai és metszetei Fent és balra lent: a paticsfalas és vályogfalas harmadik variáció;

 jobbra lent: a végleges változat terve
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