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A műemlékvédelemről – másként
A fenti címmel jelent meg idestova tizenhat évvel ezelőtt egy interjú Jankovics Marcellel,
a Nemzeti Kulturális Alap akkori elnökével, a Magyar Építész Kamara Építész évkönyvében.
Ebben a zsámbéki templomrom állatorvosi lova kapcsán mutat rá az akkori magyar műemlékvédelem belső ellentmondásaira. „Van egyfajta purista koncepció arról, hogy műemlékeket csak karbantartunk romos állapotában, és úgy őrizzük meg, vagy legfeljebb annyira
egészítjük ki az eredetitől jól megkülönböztethetően, hogy egy iskolás gyereknek is valamifajta benyomása legyen arról, mi állhatott a helyén. Eközben a zsámbéki templomromhoz egészen más anyagból, egészen más stílusban építenek hozzá kiegészítő részeket,
melyeket ugyanaz a műemlékvédelem védelmez mint reális megoldást. (…) A nagy országok, mint pl. Franciaország, lényegében a XIX. században állították helyre saját középkorukat. Majd miután ez megtörtént, létrehoztak egy nemzetközi chartát, amit magukra
erőltettek azok a népek is, amelyek nem voltak olyan szerencsések, hogy a XIX. században
rendbe hozassák műemlékeiket. Így történt ez nálunk is, mert azért annyira gazdagok nem
voltunk, hogy a Mátyás-templomon kívül sok templomot helyre tudtunk volna állítani.
Érzésem szerint, ha több pénze lett volna az országnak, akkor a múlt század végén Zsámbék ugyanúgy működő templommá épült volna vissza, mint ahogy Lébény vagy Ják. (...)
Én azt is belátom, túlzott követelés lenne, hogy mondjuk egy zsámbéki templomot teljes
mértékig helyreállítsanak. De nem látom be, hogy ennek mi az erkölcsi, elvi, etikai, morális,
bármilyen akadálya, hiszen az a tény, hogy egy épület működik, sokkal fontosabb annál,
mint hogy rögzítsünk egy bizonyos állapotot, és ezzel rögzítünk egy bizonyos nemzeti karaktert jellemző pesszimista gondolkodásmódot. Nekem a fő bajom az, hogy ez az építészeti vagy műemlékvédelmi mentalitás úgy jelenik meg, mint főbb tükörképe annak, hogy
a magyarok pesszimisták, hogy a magyarok hanyatló ágban vannak, hogy a magyarok
öngyilkosok, a magyaroknak nincsenek gyerekeik, és a magyaroknak csak romjaik vannak.
(…) A lengyeleknek a hivatalos elvárásokkal szembefordulva volt bátorságuk felépíteni a
királyi várukat, volt bátorságuk Varsó városközpontját felépíteni újra az eredeti formában,
és kinek fáj ez?”
(A műemlékvédelemről – másként. Timon Kálmán interjúja Jankovics Marcellel,
É pít é s z é v k öny v, 19 9 9. 13 8–1 4 3.)

A cikk megjelenése után tizenöt évvel, az említett charta ötvenéves évfordulóján adták
át az újjáépült diósgyőri belső várat, amelynek helyreállítása az elméleti rekonstrukción
alapuló bemutatási koncepció első nagyszabású megvalósulása, és amelyet a kormányzat iránymutatónak nevezett a következő évtizedek műemléki rekonstrukciói, így a
Budavári Palota esetében is. A közönségsiker egyértelmű, a szakma azonban megosztott.
Az értékelés még zajlik, mely folyamathoz az Országépítő ezen lapszáma is hozzá kíván
járulni. Reméljük, hogy a megjelentetett írások az egyoldalú, általánosító és érzelmi alapú
kritikán túllépve kiegyensúlyozott, széles körű vitát kezdeményeznek.
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A K Ó S K Á R O LY A L A P Í T VÁ N Y k ö s z ö n e t e t m o n d m i n d a z o k n a k ,
akik 2013-ban személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták.
Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2014-ben beérkezett
146 081 forintot a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának
működtetésére fordítottuk.
Kérjük, hogy 2015-ben is támogassák idei adójukból Alapítványunk
c é l k i t ű z é s e i t ! A d ó s z á m u n k : 19 19 3 5 8 0 -2- 41.
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Szemelvények a ha zai műemlék-helyreállítás múltjából és jelenéből

Három híján 50 éve vagyok építész, s e
majdnem fél évszázadnak a java részét a
műemlékek, régi házak megmentése, és a
történelmi múlttal rendelkező környezetben
történő helyreállítások, új házak tervezése
töltötte ki.
Bevezetőmben egy időutazásra hívnám
meg az Olvasót, melyben visszaemlékeznék a magyarországi műemlékpusztulás,
pusztítás és helyreállítás általam ismert és
végigélt múltjára.
Ha kezünket a szívünkre tesszük, és őszintén
tekintünk vissza, valljuk be, hogy műemlékeink és általában régi házaink halálának első
igazi okozója az ideológia volt.
Most mellőzném annak ecsetelését, hogyan
lett a román stílusból gótika, abból reneszánsz, majd barokk, és azt hogy döfte szíven
a neogótika és így tovább. Az általam megélt
korszakról beszélnék (1944-től napjainkig).

Csoda Diósgyőrben

Csoda történt a magyar műemlékvédelemben
a Velencei Charta 50. születésnapján
Szűcs Endre

A diósgyőri vár 1960-ban
fotó: Divényi Ágnes
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A csoda Diósgyőrben történt. Itt, Magyarországon egy – eddig borzadállyal emlegetett,
ördögtől való – rekonstrukció készült el (no, azért még nem teljes, de reméljük, folytatódik).
Én a helyreállítást nem szeretném részletezni és elemezni, ezt meghagyom a tervezőkollégáknak. Cséfalvay Gyulát és Szekér Györgyöt a Fiműv műemléki osztályán ismertem meg
1983-ban, amikor ők tehetséges, ifjú titánokként megjelentek a Dísz tér 15.-ben. Azóta
vagyunk jó barátok, és dolgozunk sokszor együtt.
Ezért is vállaltam ennek a beszámolónak a levezénylését, melynek egyik bevezető írását
én követtem el, segítségül híva a születésnapi megemlékezésre Buzás Gergely művészettörténészt és Deák Zoltán építészbarátomat.
Írásom egyben a mester-tanítvány, majd az egyenrangú munkatársak triumvirátusának is
emléket szeretne állítani.
Természetesen ugyanolyan tisztelettel és elismeréssel adózom Botos Judit építésznek,
a Czeglédy Ilona munkáját folytató Lovász Emese régésznek, valamint Ferencz István belsőépítésznek, és a kápolnabelsőt tervező Rostás Lászlónak is.

Már az általános iskolában énekelnünk
kellett az Internacionálét, melyből most
csak két morzsát idéznék: „A múltat végképp eltörölni… ... És nemzetközivé lesz
holnapra a világ…”. Ahelyett, hogy azt
tanították volna: „Kisfiam, tudod, milyen szép dolog, hogy te csepregi gyerek
vagy, annál már csak az a szebb, hogy
Vas megyei gyerek vagy, és a történetben
az a legvarázslatosabb, hogy magyarok
vagyunk.” Ezért történhetett az, hogy
zokszó nélkül hagyták el és bontották
le a nagypapa házát. Ezért nézték közönyösen, hogy kifosztják kastélyaink,
kúriáink – az oroszok által még tönkretenni vagy ellopni nem sikerült − berendezéseit. Akárhogy is gondolkodom,
amikor a múltról, és az azt megörökítő
fotográfiákról tudakolódtam a még élő
öregeknél az általam helyreállított, vagy
inkább helyreállítandó kastélyok falujában, szinte sehol sem hallottam rosszat
az egykori tulajdonosokról. Inkább jót,
legyen az tiszttartó, vincellér, parádés
kocsis, cselédlány vagy bárki. De hiába, a
háború után az orosz impériumnak odahajított – egykor nagy kultúrájú − népek
elbunkósodtak.
Ezt a részét a dolognak lehetne még tovább ragozni, de most térjünk a lényegre,
a műemlékvédelemre!

A Velencei Charta végül is a kommunista
hatalomátvétel után nem túl sokára, 18 év
múlva, 1964-ben érkezett el hozzánk is.
A műemlékvédelem fontossága − az akkor
még viszonylag közeli − történelmi Magyarországot nem érte készületlenül, hisz a 19.
század közepétől Trianonig intenzív munka
folyt. Ez a bevezető a − majdnem két évszázados − történet részletes taglalására nem
vállalkozhat. Ezért csak a főbb eseményekről és személyekről emlékeznék meg.
1841-ben megalakul a Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók Társasága, Henszlmann Imre vezetésével. 1849-ben Régészeti
Bizottság születik. A magyar műemlékvédelem betagolódik a bécsi Zentralkomissionzur Erforschung und Erhaltung
der Baudenkmale intézményébe. Fontos
dolgok történnek, sorban alakulnak a különböző szervezetek, bizottságok. Hadd
említsem itt csak a kor kiváló magyarjait:
Ipolyi Arnoldot, Rómer Flórist, Schulek
Frigyest, Orbán Balázst, Forster Gyulát,
Huszka Józsefet és még sokan másokat.
A következő fontos dátum 1881, amikor
Trefort Ágoston vallási és közoktatási miniszter kezdeményezésére magalakul a
Műemlékek Országos Bizottsága (MOB),
ahol már építészek és művészettörténészek együtt dolgoznak.
Aztán a Tanácsköztársaság, két vesztes
háború, a kommunista hatalomátvétel, 56,
majd a langyos diktatúra. Ez a korszak is
kitermel nagy tudású, kiváló szakembereket, mint Gerő László, Dercsényi Dezső,
Entz Géza, Genthon István, Sedlmayr János,
hogy csak néhányat említsek. Hivatalok
követik egymást: OMF, BMF, KÖH, ÁMRK,
MÁG, majd napjaink megjegyezhetetlen,
percenként változó hivatalkáosza.
Innen kezdve csak az én szemüvegemen keresztül kívánom vizsgálni a műemlék-helyreállítások – a háborútól napjainkig tartó
− merev ideológiáját. Mindezért nem egészen a Velencei Charta − mely jó szándékú,
fontos iromány − a felelős, hanem annak
nagyon beszűkült, teoretikus értelmezése.
Nem vitás, már az Athéni Charta (1931)
is pedzegeti, de a velencei határozottan
fogalmazza meg: „… a régi állapot, a hiteles dokumentumok tiszteletben tartására
támaszkodik, de megáll ott, ahol a hipo-

tézis kezdődik... mindennemű kiegészítés építészeti alkotásnak minősül, s mint
ilyen, korának jegyeit kell magán viselnie…
…minden rekonstrukciót azonban ki kell
zárni, és csak az anastylosis lehetőségét
szabad előirányozni…”
Hát igen, különösen a legutolsó paranccsal, és annak korlátolt értelmezésével van a baj. Nos, ezt – a charta
megszületésétől kezdve − soha senki,
kivéve a magyarokat, nem vette komolyan. Talán ők figyelmesebben olvasták
el az internacionalista kötelezvényt, és
nem kerülte el figyelmüket ez a részlet:
„… közösen kialakítani azokat az általános elveket, amelyeknek a műemlék konzerválását és restaurálását irányítaniuk
kell, egyben minden nemzetre hagyva
azt a feladatot, hogy alkalmazásukat
saját kultúrájuk hagyományai szerint,
annak keretében biztosítsák…”
Ha én ott lettem volna a műemlékes biblia
megfogalmazásánál, beleírtam volna a saját
kultúrájuk mellé a saját történelmük jelzős
főnevet is.

Kastély tér 1945-ben és a 2000-res években.
Varsó, Lengyelország
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A helyreállított diósgyőri vár | fotó: Dénes György
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Szemelvények a ha zai műemlék-helyreállítás múltjából és jelenéből

Három híján 50 éve vagyok építész, s e
majdnem fél évszázadnak a java részét a
műemlékek, régi házak megmentése, és a
történelmi múlttal rendelkező környezetben
történő helyreállítások, új házak tervezése
töltötte ki.
Bevezetőmben egy időutazásra hívnám
meg az Olvasót, melyben visszaemlékeznék a magyarországi műemlékpusztulás,
pusztítás és helyreállítás általam ismert és
végigélt múltjára.
Ha kezünket a szívünkre tesszük, és őszintén
tekintünk vissza, valljuk be, hogy műemlékeink és általában régi házaink halálának első
igazi okozója az ideológia volt.
Most mellőzném annak ecsetelését, hogyan
lett a román stílusból gótika, abból reneszánsz, majd barokk, és azt hogy döfte szíven
a neogótika és így tovább. Az általam megélt
korszakról beszélnék (1944-től napjainkig).

Csoda Diósgyőrben

Csoda történt a magyar műemlékvédelemben
a Velencei Charta 50. születésnapján
Szűcs Endre

A diósgyőri vár 1960-ban
fotó: Divényi Ágnes
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A csoda Diósgyőrben történt. Itt, Magyarországon egy – eddig borzadállyal emlegetett,
ördögtől való – rekonstrukció készült el (no, azért még nem teljes, de reméljük, folytatódik).
Én a helyreállítást nem szeretném részletezni és elemezni, ezt meghagyom a tervezőkollégáknak. Cséfalvay Gyulát és Szekér Györgyöt a Fiműv műemléki osztályán ismertem meg
1983-ban, amikor ők tehetséges, ifjú titánokként megjelentek a Dísz tér 15.-ben. Azóta
vagyunk jó barátok, és dolgozunk sokszor együtt.
Ezért is vállaltam ennek a beszámolónak a levezénylését, melynek egyik bevezető írását
én követtem el, segítségül híva a születésnapi megemlékezésre Buzás Gergely művészettörténészt és Deák Zoltán építészbarátomat.
Írásom egyben a mester-tanítvány, majd az egyenrangú munkatársak triumvirátusának is
emléket szeretne állítani.
Természetesen ugyanolyan tisztelettel és elismeréssel adózom Botos Judit építésznek,
a Czeglédy Ilona munkáját folytató Lovász Emese régésznek, valamint Ferencz István belsőépítésznek, és a kápolnabelsőt tervező Rostás Lászlónak is.

Már az általános iskolában énekelnünk
kellett az Internacionálét, melyből most
csak két morzsát idéznék: „A múltat végképp eltörölni… ... És nemzetközivé lesz
holnapra a világ…”. Ahelyett, hogy azt
tanították volna: „Kisfiam, tudod, milyen szép dolog, hogy te csepregi gyerek
vagy, annál már csak az a szebb, hogy
Vas megyei gyerek vagy, és a történetben
az a legvarázslatosabb, hogy magyarok
vagyunk.” Ezért történhetett az, hogy
zokszó nélkül hagyták el és bontották
le a nagypapa házát. Ezért nézték közönyösen, hogy kifosztják kastélyaink,
kúriáink – az oroszok által még tönkretenni vagy ellopni nem sikerült − berendezéseit. Akárhogy is gondolkodom,
amikor a múltról, és az azt megörökítő
fotográfiákról tudakolódtam a még élő
öregeknél az általam helyreállított, vagy
inkább helyreállítandó kastélyok falujában, szinte sehol sem hallottam rosszat
az egykori tulajdonosokról. Inkább jót,
legyen az tiszttartó, vincellér, parádés
kocsis, cselédlány vagy bárki. De hiába, a
háború után az orosz impériumnak odahajított – egykor nagy kultúrájú − népek
elbunkósodtak.
Ezt a részét a dolognak lehetne még tovább ragozni, de most térjünk a lényegre,
a műemlékvédelemre!

A Velencei Charta végül is a kommunista
hatalomátvétel után nem túl sokára, 18 év
múlva, 1964-ben érkezett el hozzánk is.
A műemlékvédelem fontossága − az akkor
még viszonylag közeli − történelmi Magyarországot nem érte készületlenül, hisz a 19.
század közepétől Trianonig intenzív munka
folyt. Ez a bevezető a − majdnem két évszázados − történet részletes taglalására nem
vállalkozhat. Ezért csak a főbb eseményekről és személyekről emlékeznék meg.
1841-ben megalakul a Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók Társasága, Henszlmann Imre vezetésével. 1849-ben Régészeti
Bizottság születik. A magyar műemlékvédelem betagolódik a bécsi Zentralkomissionzur Erforschung und Erhaltung
der Baudenkmale intézményébe. Fontos
dolgok történnek, sorban alakulnak a különböző szervezetek, bizottságok. Hadd
említsem itt csak a kor kiváló magyarjait:
Ipolyi Arnoldot, Rómer Flórist, Schulek
Frigyest, Orbán Balázst, Forster Gyulát,
Huszka Józsefet és még sokan másokat.
A következő fontos dátum 1881, amikor
Trefort Ágoston vallási és közoktatási miniszter kezdeményezésére magalakul a
Műemlékek Országos Bizottsága (MOB),
ahol már építészek és művészettörténészek együtt dolgoznak.
Aztán a Tanácsköztársaság, két vesztes
háború, a kommunista hatalomátvétel, 56,
majd a langyos diktatúra. Ez a korszak is
kitermel nagy tudású, kiváló szakembereket, mint Gerő László, Dercsényi Dezső,
Entz Géza, Genthon István, Sedlmayr János,
hogy csak néhányat említsek. Hivatalok
követik egymást: OMF, BMF, KÖH, ÁMRK,
MÁG, majd napjaink megjegyezhetetlen,
percenként változó hivatalkáosza.
Innen kezdve csak az én szemüvegemen keresztül kívánom vizsgálni a műemlék-helyreállítások – a háborútól napjainkig tartó
− merev ideológiáját. Mindezért nem egészen a Velencei Charta − mely jó szándékú,
fontos iromány − a felelős, hanem annak
nagyon beszűkült, teoretikus értelmezése.
Nem vitás, már az Athéni Charta (1931)
is pedzegeti, de a velencei határozottan
fogalmazza meg: „… a régi állapot, a hiteles dokumentumok tiszteletben tartására
támaszkodik, de megáll ott, ahol a hipo-

tézis kezdődik... mindennemű kiegészítés építészeti alkotásnak minősül, s mint
ilyen, korának jegyeit kell magán viselnie…
…minden rekonstrukciót azonban ki kell
zárni, és csak az anastylosis lehetőségét
szabad előirányozni…”
Hát igen, különösen a legutolsó paranccsal, és annak korlátolt értelmezésével van a baj. Nos, ezt – a charta
megszületésétől kezdve − soha senki,
kivéve a magyarokat, nem vette komolyan. Talán ők figyelmesebben olvasták
el az internacionalista kötelezvényt, és
nem kerülte el figyelmüket ez a részlet:
„… közösen kialakítani azokat az általános elveket, amelyeknek a műemlék konzerválását és restaurálását irányítaniuk
kell, egyben minden nemzetre hagyva
azt a feladatot, hogy alkalmazásukat
saját kultúrájuk hagyományai szerint,
annak keretében biztosítsák…”
Ha én ott lettem volna a műemlékes biblia
megfogalmazásánál, beleírtam volna a saját
kultúrájuk mellé a saját történelmük jelzős
főnevet is.

Kastély tér 1945-ben és a 2000-res években.
Varsó, Lengyelország
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A Szent Jobbot 17 76-ben helyezték el a mai C épület ÉNY-i sarkában álló kápolnában,
amelyet a palota 19. századi bővítésekor Hauszmann Alajos elbontatott, majd kisebb
alapterületen építtette újjá. Az áthelyezett kápolnaoltára fölé Lotz Károly kartonja alapján
a Róth Miksa műhelyében készült Szent István-mozaik került. A II. világháború alatt a
felette lévő palotaszint ráomlott a kápolna boltozatára, romjaival befedve azt 12 évre.
Az ötvenes évek végén meginduló „helyreállítási” munkálatok során a kápolnát elbontották,
de kevesen tudják, hogy kalandos úton Balatonalmádiba került, ahol ma is áll.
A mo z a ik , a t a b er ná k u lu m, a z olt á r, a g y er t y at a r t ók , a k o v á c s olt v a s k a pu é s a nna k
márványkerete az eredeti. A Szent Jobb-ereklyéből is van itt egy pici darab, a Szent Imreés a Boldog Gizella-ereklye fragmentumainak társaságában.
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Diósgyőr
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Mária-templom 1942-ben és a 2000-res években. Lübeck, Németország

Királyi palota. Vilnius, Lit vánia (rekonstr ukció: 2005)

maradt meg) a lábazattól a kúpcserépen
ülő szélkakasig?
Nem sorolom tovább a példákat (Wroclav,
Hannowersch Münden, Drezda stb., stb.)
Azért tenném oda a saját történelmük
beékelést, mert kevés olyan ország van
Európában, ahol annyira indokolt lenne
a rekonstrukció, mint nálunk. Ki állította
meg Nándorfehérvártól kezdve a végső kivonulásig a törököt Európa védelmében?
Hol van olyan ország, amely emiatt csak
az egyik kezén tudja megszámolni a reneszánsz emlékeit?
Kinek robbantotta fel az összes várát egy
Kollonich Lipót? Akinek nem, annak nincs
miért ideológiákat kitalálni arra, hogy − ha
netalán nem százszázalékos bizonyossággal sikerül – történhet-e várrekonstrukció.
Mielőtt valaki megkövezne a pontatlanságom miatt, leszögezem: azért nálunk is voltak rekonstrukciók. A siklósi vár Sedlmayr
János és Szakáll Ernő által csodálatosan
visszaállított zárt erkélye, Horler Miklós
simontornyai loggiája, a szombathelyi
Iseum, a Budavári Palota gótikus lovagterme, a déli rondella és a buzogánytorony
– mely utóbbiak Gerő László, kedves professzorom munkái. Aztán meg a sokszor
könyörtelenül (szerintem igaztalanul) elátkozott Deák Zoltán visegrádi és Szekér
György nyírbátori helyreállítása.

Kamaszkorom kedves olvasmánya volt a
Buddenbrook ház. Aztán, amikor építészként a gyönyörű Lübecket végigfotóztam,
magába a városba is beleszerettem.
Több év telt el, amikor kezembe került egy
– közvetlenül a háború után készült − fotó.
A város szőnyegbombázás áldozataként,
a földön füstölögve haldoklott. És lássunk csodát, az északnémet késő gótika
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gyöngyszeme, a Mária-templom, de a Buddenbrook ház meg a városháza és a régi
kórház is ugyanúgy néz ki, mint a bombázások előtt. Honnan kapták a lengyelek a
jogosítványt, hogy Varsó belvárosát újraépítsék? Vagy egyszerűen csak szerették,
és hiányzott? Hogyan merészeltek a litván
határnál újraépíteni egy teuton lovagvárat
(ahol a földtől számítva csak egy fél méter

Most pedig következzék a − bevezetőben
már említett – kéz szívre tétele. Hol van még
egy olyan ország, amely királyainak palotáját nem állította helyre? Ugye, mindenki látta
a háború utáni fényképeket? Az volt a baj,
hogy ott gaz Habsburgok meg burzsoák, és
fasisztának kikiáltott magyarok is megfordultak? Csak tán nem Zsigmond királyunkkal is bajuk volt, pedig egy nagyon szép palota építése fűződik a nevéhez.
Azt talán kevesen tudják, hogy ha Almádiban megnézik Medgyaszay szép téglatemplomát, megéri betérni az udvaron, a
szomszédban felépített kis kápolnába. Ez
volt a palota Szent István-kápolnája, Róth
Miksa gyönyörű üvegmozaikjaival.1
Az üveg a legérzékenyebb, legsérülékenyebb
anyag, mellyel építész és iparművész valaha
dolgozhatott. Nem kell nagy zseninek lenni
a kérdés megválaszolásához, hogy helyreál-

lítható lett volna-e a budai Vár vagy sem.
Persze orosz megszállás alatt voltunk. Erről
másik kedves professzorom, Dercsényi
Dezső visszaemlékezései jutnak az eszembe:
Rákosi elvtárs, megtudván, hogy Sztálin
elvtárs Budapestre készül, kitekintett a
Parlament Dunára néző ablakán, és kétségbeesetten mondta két kedves cimborájának, Vass Zoltánnak és Gerő Ernőnek:
Elvtársak, ebből óriási baj lesz, ha a Nagy
Vezér meglátja azt a sok templomtornyot
a túloldalon. Le kellene néhányat bontani.
Aztán talán valamelyiküknek eszébe jutott,
hogy a moszkvai Kremlben minden templom áll?
Meg aztán a Regnum Marianumot sem a
városligeti szél fújta el.
Amikor a hetvenes évek elején felkerültem a Műemléki Osztály várbeli barokk
palotájába, és eljutottam az irányító tervező pozíciójáig, fiatal, bátor, lobogó hajú
építészként elkezdtem a harcot a műemlék-helyreállítások merev értelmezése ellen, és ez máig is tart. Itt fertőztem meg
Cséfalvay Gyulát és Szekér Györgyöt is. A
legnagyobb baj az volt nálunk a műemlékes hatóságoknál, tervzsűriknél, hogy mindig többségben voltak a teoretikusok, a
kutatók, a régészek, művészettörténészek,
akiknek fontosabb volt a velencei tízparancsolat kiszolgálása, készülő szakcikkük,

könyvük, a La Rochelle-i konferencián esedékes előadásuk, mint az, hogy érdemes-e
egy műemlékbe pénzt ölni, melyből csak
egy sérülékeny rom marad, vagy egy semmire nem használható féllábú óriás. Ha
véletlenül építész is bekerült, és nem egy
magyartanár (mert olyan is volt), rajzasztalnál vajmi keveset ült.
Ez kicsit olyan, mint amikor a háborúban
a tábornokok és a kedvenc tisztek a bombabiztos bunkerben ülnek, szivaroznak,
jóféle szilvapálinkát isznak, a sorkatonák
pedig kint üvöltve rohannak előreszegezett
szuronnyal a golyózáporban.
Igen, mert a megrendelő elszalad, és nem
fizet, ha a megvásárolt kastélyában nem
tud legalább egy autóbusznyi vendéget
elhelyezni, a tetőteret nem építheti be,
az udvar fölé üvegtetőt nem tehet, pedig
egy tisztességes tervező mellett csak olyat
akar, amit, ha visszajönnek a Zichyek,
Nádasdyak, két perc alatt vissza lehet állítani. A sok okoskodás közben a műemlék
meg elpusztul. Éppen elég a feladathoz
tisztességgel asztalához leülő tervezőnek
megküzdenie a szerepüket sokszor túllihegő nemzeti parkokkal, az építésztelenített
zöldhatósággal, a tűzoltókkal, kéményseprőkkel (akik lassan aranylemezzel béleltetnének ki egy sparherdet kiszolgáló kéményt, és kéményseprőjárdát szeretnének
látni a nádtetős házakon), az ÁNTSZ-szel,
a közútkezelőkkel stb., stb.

másik kiváló építésze, Cséfalvay Gyula,
ebben nem vehetnek részt, akkor ennek
nagyon sok jót nem jósolok. Nagyon fontos a ház története, építési periódusai, de
azoknak nem a belső terekben meg a homlokzatokon kell megjelenniük, hanem a mindenki számára érthető, szépen helyreállított
épület múzeumában. Nálunk ez fordítva
történt: kint volt a múzeum, és a belső kiállítótérben csodálkozhattunk rá a régi metszetekre, majd később a korabeli fotókra.
Kedves Gyula és Gyuri! Gratulálok szakmánk „berlini falait” ledöntő, merész, és
remélem, korszakváltást indukáló vállalkozásotokhoz! Büszke vagyok, hogy sokszor dolgozhattam veletek (Csobánka;
görög katolikus templom, Gyöngyös; Szent
Bertalan- és ferences templom, Budapest;
Rózsák téri templom, Dég; Festetics-kastély
és holland ház, rácalmási kastély, Eger; ferences templom és irgalmas kórház, a svábhegyi
Városkút, számos lakóház a budai Várban –
ami most hirtelen eszembe jut).
Bocsánat, ha kiderül, hogy én akkor, 1983ban „megrontottalak” Benneteket, de ha
ennek majd az ellenkezőjét igazolja az idő,
nyugodtan hagyom itt ezt az árnyékvilágot.

Most, hogy 20-25 vár, 45 kastély, 120 népi
műemlék helyreállítására komoly uniós
pénzeket kapunk, több dolgon gondolkoztam el. Először is azon, hogy én ezt miért
csak véletlenül tudom meg az internetről.
Az építészkamara műemlékes tagozatának
ülésén felvetettem a kérdést, hogy ezeket
a munkákat ki osztja el, és kiknek. A teremben csak nagyon kevesen tudtak a dologról. Állítólag a Forster központ, fent a
Várban, a Táncsics utcában. Ha ott ugyanazok lesznek, akik voltak, és a régen döglött szent tehén, a Velencei Charta tőgyeit
elengedni nem tudják, és az olyan kiváló
szakemberek, mint az építész- és művészettörténész-végzettséggel és gyakorlattal rendelkező Szekér György, akit egyszer
onnan már kiakolbólintottak, és témánk
 Szent István-mozaik, Róth Miksa.
	S z e n t J o b b - k á p o l n a , B a l a t o n a l m á d i
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A Szent Jobbot 17 76-ben helyezték el a mai C épület ÉNY-i sarkában álló kápolnában,
amelyet a palota 19. századi bővítésekor Hauszmann Alajos elbontatott, majd kisebb
alapterületen építtette újjá. Az áthelyezett kápolnaoltára fölé Lotz Károly kartonja alapján
a Róth Miksa műhelyében készült Szent István-mozaik került. A II. világháború alatt a
felette lévő palotaszint ráomlott a kápolna boltozatára, romjaival befedve azt 12 évre.
Az ötvenes évek végén meginduló „helyreállítási” munkálatok során a kápolnát elbontották,
de kevesen tudják, hogy kalandos úton Balatonalmádiba került, ahol ma is áll.
A mo z a ik , a t a b er ná k u lu m, a z olt á r, a g y er t y at a r t ók , a k o v á c s olt v a s k a pu é s a nna k
márványkerete az eredeti. A Szent Jobb-ereklyéből is van itt egy pici darab, a Szent Imreés a Boldog Gizella-ereklye fragmentumainak társaságában.
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Királyi palota. Vilnius, Lit vánia (rekonstr ukció: 2005)
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gyöngyszeme, a Mária-templom, de a Buddenbrook ház meg a városháza és a régi
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könyvük, a La Rochelle-i konferencián esedékes előadásuk, mint az, hogy érdemes-e
egy műemlékbe pénzt ölni, melyből csak
egy sérülékeny rom marad, vagy egy semmire nem használható féllábú óriás. Ha
véletlenül építész is bekerült, és nem egy
magyartanár (mert olyan is volt), rajzasztalnál vajmi keveset ült.
Ez kicsit olyan, mint amikor a háborúban
a tábornokok és a kedvenc tisztek a bombabiztos bunkerben ülnek, szivaroznak,
jóféle szilvapálinkát isznak, a sorkatonák
pedig kint üvöltve rohannak előreszegezett
szuronnyal a golyózáporban.
Igen, mert a megrendelő elszalad, és nem
fizet, ha a megvásárolt kastélyában nem
tud legalább egy autóbusznyi vendéget
elhelyezni, a tetőteret nem építheti be,
az udvar fölé üvegtetőt nem tehet, pedig
egy tisztességes tervező mellett csak olyat
akar, amit, ha visszajönnek a Zichyek,
Nádasdyak, két perc alatt vissza lehet állítani. A sok okoskodás közben a műemlék
meg elpusztul. Éppen elég a feladathoz
tisztességgel asztalához leülő tervezőnek
megküzdenie a szerepüket sokszor túllihegő nemzeti parkokkal, az építésztelenített
zöldhatósággal, a tűzoltókkal, kéményseprőkkel (akik lassan aranylemezzel béleltetnének ki egy sparherdet kiszolgáló kéményt, és kéményseprőjárdát szeretnének
látni a nádtetős házakon), az ÁNTSZ-szel,
a közútkezelőkkel stb., stb.

másik kiváló építésze, Cséfalvay Gyula,
ebben nem vehetnek részt, akkor ennek
nagyon sok jót nem jósolok. Nagyon fontos a ház története, építési periódusai, de
azoknak nem a belső terekben meg a homlokzatokon kell megjelenniük, hanem a mindenki számára érthető, szépen helyreállított
épület múzeumában. Nálunk ez fordítva
történt: kint volt a múzeum, és a belső kiállítótérben csodálkozhattunk rá a régi metszetekre, majd később a korabeli fotókra.
Kedves Gyula és Gyuri! Gratulálok szakmánk „berlini falait” ledöntő, merész, és
remélem, korszakváltást indukáló vállalkozásotokhoz! Büszke vagyok, hogy sokszor dolgozhattam veletek (Csobánka;
görög katolikus templom, Gyöngyös; Szent
Bertalan- és ferences templom, Budapest;
Rózsák téri templom, Dég; Festetics-kastély
és holland ház, rácalmási kastély, Eger; ferences templom és irgalmas kórház, a svábhegyi
Városkút, számos lakóház a budai Várban –
ami most hirtelen eszembe jut).
Bocsánat, ha kiderül, hogy én akkor, 1983ban „megrontottalak” Benneteket, de ha
ennek majd az ellenkezőjét igazolja az idő,
nyugodtan hagyom itt ezt az árnyékvilágot.
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műemlék helyreállítására komoly uniós
pénzeket kapunk, több dolgon gondolkoztam el. Először is azon, hogy én ezt miért
csak véletlenül tudom meg az internetről.
Az építészkamara műemlékes tagozatának
ülésén felvetettem a kérdést, hogy ezeket
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A diósgyőri belső vár helyreállítási koncepciójának
elméleti rekonstrukciós alapjai
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Hazael Hugó rajza, 1759

Szekér György
Szekér György: Diósgyőr középkori kir á l y i v á r, me g v a ló s ít hat ó s á gi t a nu lmá ny,
2002. Falkutatási dokumentáció II., 2002.
Dió s g y őr, k ö z épk or i k ir á l y i v á r, b el s ő
v á r, d éli s z á r ny d éli f a la . F a lk ut at á s i d o k u ment á c ió, 2 0 0 3. Dió s g y őr, Dér y né - há z ,
2002-ben kibontott kőfaragványanyag
tudományos feldolgozása, dokumentáció
I., 2 0 0 3. K őlelt á r. Dió s g y őr, Dér y né - há z
2002-ben kibontott kőfaragványanyag
tudományos feldolgozása és bemutatási terve, dokumentáció II., 2004.
I. k öt et : Ta nu lmá ny ; II. k öt et : K őf elmé rések; III. kötet: Bemutatási ter v.
1

 Dió s g yőr i vá r. Telepy K á r oly, 1860

A diósgyőri vár korábbi, 1970-es években történt helyreállítása, és az azt megalapozó,
majd négy évtizede lefolyt kutatások színvonala korához képest kiemelkedően magas volt.
Czeglédy Ilona régész és Ferenczy Károly építész közös, komplex szemlélete tette az akkori
munkát példaadóvá. A régészeti feltáráshoz viszonyítva a falmaradványok kutatottsága
csak esetleges volt, nem tisztázta az egyes, különböző korú épületrészek egymáshoz való
viszonyát, és legtöbb esetben a pontos építési idő meghatározása is elmaradt. Ebből adódóan az 1960-as évek kiegészítései, nyíláskialakításai szinte mindenhol esetlegesek, nem
igazolhatóak. A tervező építész, Ferenczy Károly egyedi, öntörvényű, belső logikával rendelkező alkotást hozott létre, melyet az adott kor szellemének megfelelően joggal nevezett
avantgárd műemlék-helyreállításnak.
A diósgyőri középkori királyi vár 1970-es években történt helyreállítása óta esedékessé
vált állagvédelmi munkák java részét a 2000-res évek elején többéves munka keretében
Miskolc önkormányzata végeztette el. Az épületmaradványok fennmaradása érdekében
további szükséges lépéseket is kívántak tenni, amelyek új, méltó hasznosítást tesznek
lehetővé a szakszerű műemlék-helyreállítás keretében. Szándékuk az volt, hogy bizonyos
épületrészek fedésével olyan funkciókat helyezzenek az épületbe, amelyek a helyreállítást
követően is − a történeti értékek védelme mellett − biztosítani tudják az épület védelmét
és önfenntartását.
A várható szükséges újabb helyreállítás megalapozására − az önkormányzat megbízásai
alapján − 2002-ben megindultak a belső vár falainak az eltelt évtizedek alatt önálló,
komplex, interdiszciplináris tudományággá fejlődött műemlékiépület-kutatás módszertanát alkalmazó kutatásai. 1 A kutatások eredményei alapján lehetővé vált a belső vár
helyreállíthatóságának vizsgálata is. 2005-ben az önkormányzat újabb megbízása alapján elkészítettük a Szekér György: diósgyőri vár idegenforgalmi fejlesztése – elméleti
rekonstrukciós megvalósíthatósági tanulmány és bemutatási koncepcióváltozást rögzítő
elvi építési engedélyezési terv, 2005 című dokumentációt. Ennek a 2. fejezetét képező,
Cséfalvay Gyula: Diósgyőr, középkori királyi vár. Bemutatási koncepcióváltozást rögzítő elvi építési engedélyezési terv által a belső vár kiépítésére kidolgozott koncepció az
akkori Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól mint illetékes I. és II. fokú építési hatóságtól
elvi építési engedélyt kapott.
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2009-ben lehetőség nyílt az elképzelések megvalósítására a Miskolc MJV Közgyűlése által
elfogadott, Diósgyőri vár−Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepció kiemelt
projekt tartalmi elemeire épülve. 2009−2010-ben elkészítettük a Diósgyőri vár − belső vár
helyreállítása engedélyezési tervdokumentációt (Cséfalvay Gyula−Szekér György), melyhez felhasználtuk saját korábbi javaslatainkat és meglévő anyagainkat.
A tervezett helyreállítás építészeti koncepciójának alapja az elméleti rekonstrukció.
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Az elméleti rekonstrukció kifejezésen a szakmai és a köznyelvben egyaránt számos, egymástól eltérő fogalmat értenek, különböző módon értelmezik, használják azt. Munkánk
megértéséhez, használatához szükséges, hogy rögzítsük, mi magunk mit értünk elméleti
rekonstrukció alatt. Eredményeink mind szöveges, mind rajzi anyaga a tudományos megismerhetőség fokát igyekszik rögzíteni, egyértelműen elkülönítve egymástól az egykori egész
megmaradt, megismerhető, illetve feltételezhető részeit. E nézőpont szerint különítettük
el a megmaradt-megismerhető-feltételezhető-elpusztult részek megismerhetőség-szempontú tartalmi kategóriáit, jelen munkánk során öt megismerhetőségi szintet megfogalmazva. Ezek a következők: in situ − anastylosis − rekonstrukció − logikus hipotézis −
totális hipotézis.
Az in situ részek alatt a szakmai konszenzusnak megfelelően a helyszínen, eredeti helyükön, eredeti állapotukban megőrződött részeket értjük.
Az anastylosis fogalmát ott használjuk − szintén a szakmai konszenzusnak megfelelően –,
ahol eredeti részek visszahelyezhetők eredeti helyükre (pl. nyíláskeret-töredék visszahelyezése a falazatban megőrződött fészekbe).
A rekonstrukció fogalmát akkor alkalmazzuk, amikor az egykori egész vagy részlet bizonyíthatóan megismerhető – matematikai hasonlattal élve: rendelkezünk a feladat megoldásához szükséges és elégséges feltételekkel −, de ez nem 100%-os. Ez esetben különböző
variációk lehetnek (pl. egy megmaradt térben, megmaradt boltvállak esetén a leomlott és
feltárt egyszakaszos gótikus bordás keresztboltozat mint szerkezet töredékeiből jól megrajzolható, formája, magassága kiszerkeszthető, de a hosszbordák íveken belüli felcserélhetősége miatt a megismerhetőség mégsem teljes, tehát nem minősíthető az egész boltozat anastylosisnak, míg a zárókő az adott rendszeren belül anastylosis jellegű is lehet).
A logikus hipotézis olyan valószínűsíthető, de teljesen vagy egyáltalán nem bizonyítható
részeket takar, amelyek valamilyen szakmai szempont miatt a munka során felvethetők
(munkahipotézis) – analógiák, személytől függő esetleges stiláris kapcsolatrendszerek,
szerkezeti-műszaki logika stb.
A totális hipotézisek körébe olyan feltevések utalhatók, melyek bizonyíthatatlanok, mégis
betölthetnek bizonyos funkciót (pl. az érdeklődés felkeltését szolgálhatják).
Az elméleti rekonstrukció rajzi, képi és szöveges részei összetartozóan értelmezendők.
A feldolgozásban a megismerhetőség szintjeit a rajzban pl. a vonalkezelés modulálása,
vagy színek alkalmazása jelezheti.
A történeti épületek megőrzésének, helyreállításának gyakorlata két alapvető megközelítési módból tevődik össze − történeti (kutatás) és formaalkotó (építészeti tervezés) −,
s egyben itt húzódik belső törésvonala is.
A gyakorlati munka logikai lépcsőinek megfelelően (egy adott épület esetében: felmérés,
írott és képi források összegyűjtése, épületdiagnosztika – műemlékiépület-kutatás – elméleti rekonstrukció – koncepcióterv – programterv – engedélyezési terv – kiviteli terv) a két
megközelítési mód között, annak ötvözeteként jelentkezik speciális határterületként az
elméleti rekonstrukció és a koncepciótervezés.
Az elméleti rekonstrukció, az emlék tudományos megismerhetőségét rögzítő kutatási munka eredményeként javaslatok tehetők a tervezési munka műemlékvédelmi-elvi kérdéseihez.
A koncepciótervezés az ideális tartalmi helyreállíthatóságot elemzi (rejtett didaktika –
ikonológiai tervezés – műemlékiépítészet-elmélet).
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A vár elméleti rekonstrukciója
A diósgyőri vár azon kevés középkori várépületünk közé tartozik, amely részleges pusztulása ellenére kellően nagyszámú adatot őrzött meg középkori tér- és tömegformáiról,
eredeti funkcionális elrendezéséről és építészeti képéről. Kiemelkedően jelentős építészettörténeti és történeti értéke abban áll, hogy Buda és Visegrád mellett e vár szolgáltathatja
a legfontosabb információkat Nagy Lajos király korának magyarországi udvari kultúrájáról. A feltárt várrom maradványai, felmérési és kutatási anyaga, nagyszámú építészeti
kőfaragvány-töredéke, valamint a várról fennmaradt korabeli ábrázolások, archív fotók
együttes, beható elemzése lehetővé tette a vár elméleti rekonstrukciójának elkészítését.
A kutatás egyik újabb feladata volt egy kérdéses 16. század végi ábrázolás vizsgálata.
Az 1596-os ostromképet,2 melyet 1965-ben hoztak nyilvánosságra, egyes adatok szerint a
bécsi levéltárban találták volna. Mások szerint Szepessy Géza grafikus alkotta az 1960-as
években korabeli metszetek részleteinek kollázsával Ferenczy Károly útmutatása alapján
mint elméleti rekonstrukciós rajzot (Czeglédy Ilona közlése).
A mind topográfiai, mind az egyes épületek részletezettsége tekintetében egyedi vonásokat mutató ábrázolást tanulmányozva számunkra hiteles, eredeti ábrázolásnak tűnik,
beilleszkedik egy hadi eseményeket megörökítő metszetsorozatba.3 Az 1596. október 26-i
mezőkeresztesi csata után valóban folytak harcok Diósgyőrnél: „A menekülő keresztény
seregből Diósgyőrbe futott Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem…”4 A mezőkeresztesi csata
után az üldöző törökök Miskolc és Diósgyőr városát dúlják fel, a helyi néphagyomány a
„kisgyőr−kékmezői mészárlás”-ként a bronzkori sírmező halmaihoz kötötte.5
Az ostromkép veduta jellege folytán ugyan kevésbé részletezett, mégis néhány olyan épületelemet is rögzít, melyre vonatkozóan a vár későbbi pusztulása miatt ez az egyetlen
forrásunk. Az ábrázolás a várat és környezetét észak-északkeletről mutatja. Nézőpontja
a völgy északi oldalát határoló dombvonulat tetején lehetett, a palotaszárnyak tetőzetének gerincvonala szintje felett. Az ábrázolás alapján következtethetünk arra, hogy a
belső vár északi homlokzatán a nagyterem három nagyméretű ablaka összetett záródású
volt. A tornyok legfelső, alacsony gúlasisakkal fedett szintjei kissé kiemelkednek a körbefutó, fedetlen, felső gyilokjárók felett, a palotaszárnyakat lezáró alsó gyilokjárót a palotaszárnyakkal közös tető fedi. A külső várnál a belső vár északi sarkaihoz épült keleti
rondella és nyugati sokszögű bástya fedetlen, zárópártázatuk alatt övpárkány fut végig.
Az északkeleti sarokrondella nyugati oldalán még nincs újabb bástya. A külső vár északi
részén már az ágyúállás jelenik meg, a nyugati ikertornyok kapuközéhez vezető híd párja a
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fedték, melyeknek töredékei a feltárás során omlásrétegekből több helyről is előkerültek. Egyes terek padlóburkolatát is egyező anyagú mázas, különböző szabályos síkidom
formájú padlócsempékből rakták.
A „lovagterem” és az egész északi szárny elméleti rekonstrukciójának teljessé tételét tették
lehetővé a diósgyőri vár 2002 óta folyó kutatásainak eredményei. Már korábban is ismert
volt, hogy a diósgyőri vár territóriumán − a nyugati oldalon kívül −, az egykori huszárvár
területén található ún. Déryné-ház épületének külső, vakolat nélküli falai számos másodlagos beépítésű kőfaragványt tartalmaznak. Az épület kutatása során mintegy 400 darab másodlagos beépítésű kőfaragvány volt azonosítható, melyből 195 darab kőfaragvány
kiemelésére került sor.
A Déryné-ház falaiból kiemelt gótikus kőfaragványok között a diósgyőri vár korábbi kutatása során előkerült, és in situ, eredeti beépítésben megőrződött kőfaragványokkal egyező
töredékek nagy számban azonosíthatók (északi szárny földszinti árkádívei, udvari folyosó
konzolsora, hornyos profilkezelésű, többosztatú ablakok, boltozati elemek), így bizonyossá vált, hogy az egykor uradalmi fogadóként a 18. század végén emelt épület építőanyagát
magából a diósgyőri várból nyerték.

keleti ikertornyok előtt is látható. A keleti ikertornyok tetőzete ép, különálló sisakok fedik.
Az ábrázolás a váron kívül fekvő mezővárost is falakkal övezettnek mutatja.
Legfontosabb rajzi forrásunk, a várról 1759-ben Hazael Hugó által készített rajz többkevesebb hitelességgel rögzíti az épület akkori állapotát. Ezen túl a rajz alkalmas mind
építéstörténeti feltevések megfogalmazására, mind arra, hogy viszonylag nagy biztonsággal
visszavetítsük az ábrázolás vonatkozó adatait a 16. század elejére, 1526-os állapotára.
Ez idő tájt az épület vélhetően egyik legreprezentatívabb, még megismerhető formáját
öltötte magára.
A földszinti és emeleti alaprajz, valamint látkép adatait a falmaradványokkal összevetve
lehetővé vált az egyes helyiségek közlekedés-, nyílás- és fűtésrendszere 1759-es állapotának rekonstrukciója is. Az in situ fennmaradt, illetve az ásatások során előkerült gazdag
kőfaragványanyag a részletformák pontos meghatározásához vitt közelebb. Mindezen források részletes elemzése lehetőséget teremtett a belső vár részleteiben és méreteiben is az
eddigieknél pontosabb elméleti rekonstrukciójához.
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A belső vár épületeinek falmaradványai a teljes földszinti alaprajzot megőrizték. A külső
homlokzati falaiból és négy tornyából olyan jelentős falmaradványok maradtak meg, amelyek lehetővé tették az épület emeleti alaprajzának, szintmagasságainak és födémszerkezeteinek részleges elméleti rekonstrukcióját. A belső vár összképe, fő tömege nagy biztonsággal rekonstruálható, ahogy azt a korábbi kutatók is megrajzolták. A palotaszárnyak
párkánymagassága a körbefutó gyilokjáró konzolsorával egyértelműen meghatározható,
csakúgy, mint egykori nyílásainak helye. Az in situ részeken kívül még sok ponton hitelesen
„tovább rajzolható” az épület.
A teljes alaprajzában ismert belső vár földszintjén a legtöbb helyiség bejáratából maradt
valamilyen in situ részlet. A térlefedő dongaboltozatok is nagy biztonsággal kiszerkeszthetők voltak, ugyanígy az északi szárny árkádos csarnokának térformája, szerkezetei, részletei.
Az emeleti részeken az északi és déli szárny térosztása, térlefedő szerkezetei a megőrződött maradványok alapján szintén megrajzolhatók voltak, csakúgy a keleti és nyugati
szárnyak tornyokkal szomszédos térrészei, helyiségei. A keleti és nyugati szárnyak köztes
térrészeiről csak a régi rajzok alapján alkothattunk képet.
A belső vár legreprezentatívabb állapotában a tetőzeteket színes, mázas tetőcserepek

A kőfaragványok szerkezeti-funkcionális csoportosítása során meghatározható volt, hogy
a faragványok jelentős hányada kőfaragó munkával készült gótikus stílusú főfalak és
épületrészek tartószerkezeti és falazati elemei. A kiemelt faragványok közül nyolcszögű
pillérek-elemek, nagyméretű élszedéses hevederívelemek, kváderfalazat-elemek, konzolelemek és párkányelemek voltak meghatározhatók. A pillér- és hevederívelemek méreteikben, részleteikben és kőanyagukban megegyeznek a belső vár északi szárnyán elhelyezkedő, földszinti, árkádos csarnokának eredeti helyzetben megőrződött részleteivel.
A nyolcszögű pillérelemek minden bizonnyal az emeleti nagyterem középpilléreit alkották.
A faragványok épületbelsőhöz köthető töredékei között belső tértagoló és boltozati elem,
valamint csigalépcsőelem is előkerült.
Nagy számban kerültek elő kapu- és ajtókeretelés-elemek, ablakkeretelés-elemek.
A nyíláskeretek elemzése során a legjelentősebb darabnak egy csúcsíves záródású,
gazdag, többrétegű, körtetagozatos profilozású kapuzat mutatkozott. Az előkerült 9 darab töredék alapján a teljes nyílás elméleti rekonstrukciója elvégezhető volt. A legjelentősebb darab egy gyámkő: profilált nyíláskeret kvádertömbjéből kisméretű, kehely alapformájú konzol ül ki, felületét elborító szőlőleveles növényi díszítéssel, a konzol alján
a levelekből kibomló maszkkal. A faragvány alkalmas a stiláris kapcsolatok felvázolására
is: jól illeszthető a 14. század második felének művészeti közegébe, joggal köthető a diósgyőri vár Nagy Lajos király idején történt kiépítéséhez.
Az ablakkeretelemek profilozása már ismert volt a vár feltárásából is. A hornyokkal képzett profil inkább íves záródású, mérműves ablakoknál fordul elő, de több, egyenes záródást jelző szemöldökkő-töredék került elő. Az ablakok − több előkerült vízszintes osztón
megmaradt két-két csatlakozó függőleges osztósudárcsonk tanúsága szerint − legalább
háromosztatúak voltak.
A középkori faragványok esetében az alkalmazott kőanyag zöme jól faragható, kemény
vulkanikus kőzet, trachit és dácittufa. Jellemző, hogy azonos épületszerkezeteknél gyakran eltérő anyagú és színű köveket használtak, vagyis eredeti beépítésükben a kőanyag
nem látszódott, meszelés fedte, ahogy az számos töredéken megőrződött.
Összességében a nagyterem teljes térszerkezete, a boltozati rendszere rekonstruálható
volt. A padlósíkhoz viszonylag közeli, mélyen lévő boltvállak alapján alacsony pillérek
rekonstruálhatók, amelyek a boltvállak és a földszinti árkádos csarnok maradványai alapján nagy valószínűséggel nyolcszög keresztmetszetűek lehettek, egyszerű rézsűs lábazattal. Ahogy az a nagyteremről készített képi rekonstrukción is jól érzékelhető, az alacsony
boltvállak ellenére a nagyterem egésze mégsem keltett nyomott térhatást.
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fedték, melyeknek töredékei a feltárás során omlásrétegekből több helyről is előkerültek. Egyes terek padlóburkolatát is egyező anyagú mázas, különböző szabályos síkidom
formájú padlócsempékből rakták.
A „lovagterem” és az egész északi szárny elméleti rekonstrukciójának teljessé tételét tették
lehetővé a diósgyőri vár 2002 óta folyó kutatásainak eredményei. Már korábban is ismert
volt, hogy a diósgyőri vár territóriumán − a nyugati oldalon kívül −, az egykori huszárvár
területén található ún. Déryné-ház épületének külső, vakolat nélküli falai számos másodlagos beépítésű kőfaragványt tartalmaznak. Az épület kutatása során mintegy 400 darab másodlagos beépítésű kőfaragvány volt azonosítható, melyből 195 darab kőfaragvány
kiemelésére került sor.
A Déryné-ház falaiból kiemelt gótikus kőfaragványok között a diósgyőri vár korábbi kutatása során előkerült, és in situ, eredeti beépítésben megőrződött kőfaragványokkal egyező
töredékek nagy számban azonosíthatók (északi szárny földszinti árkádívei, udvari folyosó
konzolsora, hornyos profilkezelésű, többosztatú ablakok, boltozati elemek), így bizonyossá vált, hogy az egykor uradalmi fogadóként a 18. század végén emelt épület építőanyagát
magából a diósgyőri várból nyerték.

keleti ikertornyok előtt is látható. A keleti ikertornyok tetőzete ép, különálló sisakok fedik.
Az ábrázolás a váron kívül fekvő mezővárost is falakkal övezettnek mutatja.
Legfontosabb rajzi forrásunk, a várról 1759-ben Hazael Hugó által készített rajz többkevesebb hitelességgel rögzíti az épület akkori állapotát. Ezen túl a rajz alkalmas mind
építéstörténeti feltevések megfogalmazására, mind arra, hogy viszonylag nagy biztonsággal
visszavetítsük az ábrázolás vonatkozó adatait a 16. század elejére, 1526-os állapotára.
Ez idő tájt az épület vélhetően egyik legreprezentatívabb, még megismerhető formáját
öltötte magára.
A földszinti és emeleti alaprajz, valamint látkép adatait a falmaradványokkal összevetve
lehetővé vált az egyes helyiségek közlekedés-, nyílás- és fűtésrendszere 1759-es állapotának rekonstrukciója is. Az in situ fennmaradt, illetve az ásatások során előkerült gazdag
kőfaragványanyag a részletformák pontos meghatározásához vitt közelebb. Mindezen források részletes elemzése lehetőséget teremtett a belső vár részleteiben és méreteiben is az
eddigieknél pontosabb elméleti rekonstrukciójához.
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A belső vár épületeinek falmaradványai a teljes földszinti alaprajzot megőrizték. A külső
homlokzati falaiból és négy tornyából olyan jelentős falmaradványok maradtak meg, amelyek lehetővé tették az épület emeleti alaprajzának, szintmagasságainak és födémszerkezeteinek részleges elméleti rekonstrukcióját. A belső vár összképe, fő tömege nagy biztonsággal rekonstruálható, ahogy azt a korábbi kutatók is megrajzolták. A palotaszárnyak
párkánymagassága a körbefutó gyilokjáró konzolsorával egyértelműen meghatározható,
csakúgy, mint egykori nyílásainak helye. Az in situ részeken kívül még sok ponton hitelesen
„tovább rajzolható” az épület.
A teljes alaprajzában ismert belső vár földszintjén a legtöbb helyiség bejáratából maradt
valamilyen in situ részlet. A térlefedő dongaboltozatok is nagy biztonsággal kiszerkeszthetők voltak, ugyanígy az északi szárny árkádos csarnokának térformája, szerkezetei, részletei.
Az emeleti részeken az északi és déli szárny térosztása, térlefedő szerkezetei a megőrződött maradványok alapján szintén megrajzolhatók voltak, csakúgy a keleti és nyugati
szárnyak tornyokkal szomszédos térrészei, helyiségei. A keleti és nyugati szárnyak köztes
térrészeiről csak a régi rajzok alapján alkothattunk képet.
A belső vár legreprezentatívabb állapotában a tetőzeteket színes, mázas tetőcserepek

A kőfaragványok szerkezeti-funkcionális csoportosítása során meghatározható volt, hogy
a faragványok jelentős hányada kőfaragó munkával készült gótikus stílusú főfalak és
épületrészek tartószerkezeti és falazati elemei. A kiemelt faragványok közül nyolcszögű
pillérek-elemek, nagyméretű élszedéses hevederívelemek, kváderfalazat-elemek, konzolelemek és párkányelemek voltak meghatározhatók. A pillér- és hevederívelemek méreteikben, részleteikben és kőanyagukban megegyeznek a belső vár északi szárnyán elhelyezkedő, földszinti, árkádos csarnokának eredeti helyzetben megőrződött részleteivel.
A nyolcszögű pillérelemek minden bizonnyal az emeleti nagyterem középpilléreit alkották.
A faragványok épületbelsőhöz köthető töredékei között belső tértagoló és boltozati elem,
valamint csigalépcsőelem is előkerült.
Nagy számban kerültek elő kapu- és ajtókeretelés-elemek, ablakkeretelés-elemek.
A nyíláskeretek elemzése során a legjelentősebb darabnak egy csúcsíves záródású,
gazdag, többrétegű, körtetagozatos profilozású kapuzat mutatkozott. Az előkerült 9 darab töredék alapján a teljes nyílás elméleti rekonstrukciója elvégezhető volt. A legjelentősebb darab egy gyámkő: profilált nyíláskeret kvádertömbjéből kisméretű, kehely alapformájú konzol ül ki, felületét elborító szőlőleveles növényi díszítéssel, a konzol alján
a levelekből kibomló maszkkal. A faragvány alkalmas a stiláris kapcsolatok felvázolására
is: jól illeszthető a 14. század második felének művészeti közegébe, joggal köthető a diósgyőri vár Nagy Lajos király idején történt kiépítéséhez.
Az ablakkeretelemek profilozása már ismert volt a vár feltárásából is. A hornyokkal képzett profil inkább íves záródású, mérműves ablakoknál fordul elő, de több, egyenes záródást jelző szemöldökkő-töredék került elő. Az ablakok − több előkerült vízszintes osztón
megmaradt két-két csatlakozó függőleges osztósudárcsonk tanúsága szerint − legalább
háromosztatúak voltak.
A középkori faragványok esetében az alkalmazott kőanyag zöme jól faragható, kemény
vulkanikus kőzet, trachit és dácittufa. Jellemző, hogy azonos épületszerkezeteknél gyakran eltérő anyagú és színű köveket használtak, vagyis eredeti beépítésükben a kőanyag
nem látszódott, meszelés fedte, ahogy az számos töredéken megőrződött.
Összességében a nagyterem teljes térszerkezete, a boltozati rendszere rekonstruálható
volt. A padlósíkhoz viszonylag közeli, mélyen lévő boltvállak alapján alacsony pillérek
rekonstruálhatók, amelyek a boltvállak és a földszinti árkádos csarnok maradványai alapján nagy valószínűséggel nyolcszög keresztmetszetűek lehettek, egyszerű rézsűs lábazattal. Ahogy az a nagyteremről készített képi rekonstrukción is jól érzékelhető, az alacsony
boltvállak ellenére a nagyterem egésze mégsem keltett nyomott térhatást.
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A kápolnára vonatkozóan a feltárt alapfalak, a kőtári töredékek és az 1759-es rajz szolgáltat
adatokat, így egyedi, különleges téralakítása viszonylag jól rekonstruálható. A kápolna
sajátos, kétszintes térszerkezetű volt, két szintje megfelelt a földszint és az emelet adott
belmagasságának. A kápolna hosszházának padlóját nagyméretű négyzetes nyílás törte
át, kapcsolatot teremtve az alsó és felső kápolna között. A kápolna emeleti, felső szentélyénél a rajz a diadalív két pillére mögött egy-egy ülőpadkás oratóriumfülkét, a jelmagyarázat szövege szerint „királyi szék”-et (Sedes Regia) jelöl.
A déli szárnyfal kutatása során egyértelműen bizonyítható volt, hogy az emeleten egy
későbbi átalakítás során készültek a nagyméretű ablakfülkék. Ugyanekkor két-két teret
összenyitva, a megmaradó válaszfalakba is átjáróajtókat beépítve jellegzetes, reneszánsz
egybenyíló amfiládtérsort hoztak létre. Az ajtókon, az 1759-es rajz szerint, két helyen is
a Mária, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország királynéja, 1526. felirat szerepelt,
latin, illetve „illír” nyelven.
A belső vár déli szárnyának emeletmagasan fennmaradt déli, külső falában őrződött meg
a vár egészének egyik legjelentősebb in situ építészeti részlete: a délnyugati torony melletti,
egykori emeleti helyiséghez tartozó, a fal testében kialakított nagyméretű, magánáhítat
célját szolgáló fülke faragott kő konstrukciójú gótikus boltozata.
A fülkeboltozat vegyes rendszerű, külső zónája bordás boltozat téglafalazatú süvegfelülettel, míg középrésze kőlapokból összeállított mérműboltozat. A boltozaton belül a borda
profilt vált: a térgörbe bordarészeket repülő, süvegfelülettől független, terciertagból
képzett mérműtagok, csüngő álkonzolok gazdagítják. A boltozat zárókövén kifaragott
jeleneten a táblajátékot játszó figurák viselete a 14. század második felére tehető. Az
alkalmazott eredeti kőanyag vörösbarna dácittufa és sötétszürke trachit, melyet kizárólag
a korabeli kiépítés során alkalmaztak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az eredeti Nagy Lajoskori kiépítéshez tartozó boltozat az egyik legkorábbi térgörbe boltozat Európában, s mint
ilyen, kiemelkedő építészettörténeti jelentőségű.

A helyreállítás építészeti koncepciója
A diósgyőri vár feltárását követő helyreállítás befejezése óta eltelt majd négy évtized alatt
méltán töltötte be azt a szerepet, amely − mint egykori középkori királyi, királynéi rezidencia − megillette. Mind a közvélemény, mind a szűkebb szakmai közönség történeti
épületeink legelső sorába tartozóként tartja számon.

Lovagterem, kapuzatkonzol

Az utóbbi évtizedben körvonalazódott egy olyan összetettebb álláspont is, mely szerint
ezen épületeink fennmaradásához különböző okok miatt nem elégséges pusztán történeti
értékeinek bemutatása, hanem olyan funkcióval is el kell látni, mely biztosítja önfenntartását.
Elsősorban a romemlékekkel kapcsolatban vált mára nyilvánvalóvá, hogy egy egyszeri
helyreállítás nem elegendő − folyamatos karbantartásra lenne szükség. Ezen túl bizonyos
idő elteltével az emlék „újra helyreállítása” is szükségessé válik. A romvédelem a mi
éghajlati viszonyaink mellett jelenleg még nem oldható meg megnyugtatóan, a helyreállított romemlékek a szabad ég alatt rohamosan pusztulnak tovább.
A diósgyőri vár maradványainak helyreállításánál ugyancsak felvetődött az a problémakör
is, hogy a különböző építési korú részletek együttes bemutatását hogyan lehet hitelesen
megoldani. A korábbi magyarországi műemlék-helyreállítási gyakorlatban általánosan elfogadott volt, hogy több évszázad kutatás során napvilágra került, addig együtt sosem
látható maradványai a helyreállítás építészeti koncepciójában együtt kerültek bemutatásra. Ezáltal − mint a több különböző, össze nem tartozó képrészletből álló mozaik − csak az
egészen bennfentes szakmai körök számára váltak érthetővé és élményt adóvá.
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A leszűrődött tapasztalatok alapján olyan elvi álláspont alakult ki, hogy az emlék történeti
értéke és megmaradási állapota azok a meghatározó elemek, melyek alkalmasak a kiindulási pont meghatározásához az elméleti rekonstrukció révén.
A bemutatás koncepciójának meghatározó eleme a megismert, történeti értéket mutató
utolsó ép állapot lehet, melynek egészként való kezelésén belül az eredeti és kiegészítő
elemek rejtett didaktikus eszközökkel történő megkülönböztetésével az egykori alkotás
léptéke és hatása érzékeltethető.
A helyreállítás építészeti kompozíciójának alapja a harmonikus illeszkedés. Az épület megmaradt részeinek, történeti szerkezeteinek, a térkialakítások, térkapcsolatok és közlekedési rendszerek hiteles rekonstrukciója mellett az egykori egész összhatásában érvényesül:
az új elemek igazodnak a régiekhez formailag, rejtett didaktikus eszközökkel.
A műemléki helyreállítás sikerének egyik kulcskérdése a megfelelő funkció megtalálása,
amely biztosítani tudja a történeti értékek megfelelő védelmét. A diósgyőri vár szinte egyedülálló jelentősége révén szerencsés módon ez a funkció eleve adott: mint önmagát bemutató emlék, mint középkori királyi, királynéi rezidencia.
A helyreállítási koncepció kiindulópontja az egykori vár teljes területének majdani egységes bemutatása, ezzel összefüggésben kerül sor a belső vár helyreállítására. Elsődleges
cél, hogy a mai városszövethez illeszkedve a középkori királyi rezidencia méltó módon
jelenjen meg funkcióban is. A belső vár történeti jelentőségét a helyreállítás során élményadó tömeg- és térkapcsolatokkal, az elpusztult emeleti részek tömegrekonstrukciójával is
érzékeltetni szükséges, megmutatva a középkori épületegyüttes valódi léptékét.
A különböző korú építészeti részletek, ajtó- és ablakkeretelések, az udvar reprezentatív
díszlépcsői a maradványok alapján elég nagy valószínűséggel rekonstruálhatók voltak.
A tervezett épületen ezért rejtett didaktikus eszközök jelzik a hitelesség, megismerhetőség
szempontjai alapján elkülönülő részeket, úgy, hogy az épület harmonikus hangulati egysége is megteremtődik. Az új épületrészek a harmonikus illeszkedés elve szerint külső-belső
kialakításukban hagyományos jellegűek, a felületi textúra, illetve kőszobrász-restaurátori
munkával kőből készült építészeti részletek jelzik rejtett didaktikus eszközökkel a meglévő
és új részeket.
2013-ban megindultak a munkálatok. 2014. augusztus 30-án adták át a helyreállított
diósgyőri belső várat, melynek új helyreállítása az elméleti rekonstrukción alapuló bemutatási koncepció megvalósulása.
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Lovagterem, kapuzatkonzol
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Cséfalvay Gyula
Várat építünk − így szól írásom választott
és provokatív címe. Amikor fotóimat ezzel a címmel megosztottam egy portálon,
az egyik hozzászóló azt írta: Minek várat
építeni, amikor az már megvan, és nem
is rossz? Látható tehát, hogy a várépítés,
amivel az előző másfél esztendőnket töltöttük, magyarázatra szorul.
Korábbról kell kezdenem, mint az elmúlt
másfél esztendő. Volt az másfél évtized is. Amikor hozzákezdtünk 1999-ben,
egy különös építészkollégával, Ferenczy
Károllyal kellett találkoznunk, aki dedikálta nekünk az akkor még forgalomban
lévő, kétszáz forintos bankjegyet, amelynek hátoldalát a Rohbock-féle, 19. századi,
diósgyőri metszet díszítette. Több értelemben is szimbolikusnak tekinthető ez a
gesztus. A hatvanas évek műemlék-helyreállításainak kiemelkedő alkotója, Ferenczy
így üzent nekünk egy olyan korból, amikor
az ember és műve talán szorosabban és
személyesebben tartozott egybe, mint ma.
Az üzenet képi formája pedig nem véletlenül a rom, és a Kölcsey óta hozzá fűződő
képzetek: „a bús düledékek” holdfényben
kirajzolódó kontúrjai.
Már akkor megszívleltük egy 12. századi
francia teológus, Bernard de Chartres
szavait: „Mi magunk törpék vagyunk, de
óriások vállán állunk, ezért messzebb nézhetünk és többet láthatunk, mint az elődeink”. A mi akkori óriásunk Ferenczy Károly,
azaz „Carlo” volt. Az ő diósgyőri műemlék-helyreállításában a korát megelőzően
újszerű, attraktív ötletekkel teli munkát
dicsérhettük. Divatos leegyszerűsítése
a műemlékvédelem általunk képviselt,
jelenlegi törekvéseinek, sokszínűségének,
amikor az ő munkásságát próbálják szembeállítani a mai rekonstrukcióval. Anélkül,
hogy ezt a bonyolult kérdést részletesen
taglalhatnánk itt, a leegyszerűsítőknek
most csak annyit: nézzük meg Ferenczy
egész munkásságát, a várra készült kiépítési terveit, és a műemléken túl az egész
település léptékében is gondolkodni tudó
építész elképzeléseit! Meg fogjuk találni
művében a mai helyreállítás kapcsolódási
pontjait, de azokat a hibákat is, amelyeket
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a mi munkánknak korrigálnia kellett. Ebben
rejlik az építészet folyamatossága és megújuló szellemisége.

akkor is, ha látszólag ellentmondásba kerül
Ferenczy Károly valóban avantgárd munkájával és annak feltétlen tiszteletével.

Ám nem csak efféle, elméleti töprengéssel
telt ez a tizenöt év. Az első feladat, amire
a Botos−Cséfalvay építésziroda megbízást
kapott, az éppen a Ferenczy-féle, kontrasztos, a kiegészítésekben főként vasbetont és acélt használó helyreállítás megújítása volt. Szigorú feltételként szabta
az akkori hivatal, hogy az épület tömege,
a romfalak kontúrjai nem változhatnak.
Ennek néhány kisebb korrekciótól eltekintve eleget is tettünk. Ahol ettől eltértünk,
az minden esetben megrendelői akaratra
történt. A munka 2003 októberére készült el.

De mik is ezek a történeti értékek? Erre
a kérdésre válaszolt Szekér György építész-, művészettörténész kollégánk elméleti rekonstrukció szempontú előkutatása és tanulmánya. Az ő bevonása a
munkába valóban fordulópontot jelentett. A rekonstrukció elvi alapjairól ki más
számolhatna be hitelesebben, mint ő maga?

A tervezés jó alkalmat adott a vár alapos
megismerésére, és az 1968-ban átadott
helyreállítás harminc év folyamán bekövetkezett leromlásának tanulmányozására. Szembesültünk a romként helyreállított
emlékek megőrzésének tipikus nehézségeivel: a falkoronák és a belső falmagok pusztulásán túl a kiegészítésre alkalmazott
műkő és vasbeton agresszív hatásaival,
és mindezeknek a meghibásodásoknak a
karbantartás hiányával is összefüggő
súlyosbodásával. A hibák egy része talán
magyarázható a korabeli anyagok és technológiák színvonalával, de ezeken túl mélyebb, elvi kérdéseket is fel kellett tennünk:
– A diósgyőri vár, a hatvanas évek emblematikus műemléke vajon meg tudja-e romként őrizni kivételes történeti értékét?
– Az eredeti építészeti koncepció fel tudja-e
maradéktalanul mutatni mindazt, amit a
régészeti és elméleti kutatás az épületről időközben kiderített és kézzelfoghatóvá tett?
Az ellentétes vélemények között azért a
szemléletváltás is kirajzolódni látszott,
amely a rekonstrukció felé mozdította
el gondolkodásunkat. Szerepet játszott
ebben a romkonzerválással kapcsolatos
valamennyi kétségünk, a megbízó anyagi
megfontolásai, a fenntarthatóságot biztosító funkció elhelyezésének igénye. És
a hitünk, hogy mindez az emlékben rejlő
történeti érték megőrzését szolgálja, még

A tanulmány nyomán elvi és építési
engedélyezési tervet készítettünk, és megkezdtük hosszú menetelésünket az építési
engedély felé. Mi volt a munkánk célja?
A belső vár fő tömegének rekonstrukciója,
a palotaszárnyakkal, a földszint teljes
újjáépítésével, a dongaboltozatos termekkel, az egykori nyílásokkal. Az emeleten az
északi és déli szárny teljes helyreállítása
a boltozatok újjáépítésével, a keleti szárnyban a kápolnával, és a hozzá kapcsolódó
terekkel. A nyugati szárny emeletén pedig
részleges helyreállítás a tornyokhoz csatlakozó helyiségek visszaépítésével.
És ezek az építészeti elképzelések megannyi
változatban kerültek a műemléki tanácsadó testület, és két ízben a központi
tervtanács elé. A KÖH tanácsadó testülete nem támogatott semmiféle kiépítést,
a rekonstrukció elméleti kiindulópontjait
nem tartotta elegendő indoknak a továbblépéshez. A központi tervtanács előtti szereplésünk már sikeresebb volt. Opponenseink a két tárgyaláson Gál Tibor és Deák
Zoltán voltak. Értő és magas színvonalú
kritikát kaptunk mindkettejüktől, amely
nagyban hozzájárult későbbi sikerünkhöz.
A tervtanács, melynek műemlékes tagjai is
voltak, nyíltan és a régi beidegződésektől
felszabadultan tárgyalta tervünket, a műemléki problémákon túl sokféle építészeti
szempontot is felvetve.
Az északi és déli szárny újjáépítéséről
nem volt vita, inkább a keleti szárnyban
lévő kápolnáról, és a nyugati szárny emeleti kiépítésének lehetőségeiről. Utólag is
érdemes tanulmányozni a különféle tetőmegoldásokat, amelyek végül is a lapos
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az akkori hivatal, hogy az épület tömege,
a romfalak kontúrjai nem változhatnak.
Ennek néhány kisebb korrekciótól eltekintve eleget is tettünk. Ahol ettől eltértünk,
az minden esetben megrendelői akaratra
történt. A munka 2003 októberére készült el.

De mik is ezek a történeti értékek? Erre
a kérdésre válaszolt Szekér György építész-, művészettörténész kollégánk elméleti rekonstrukció szempontú előkutatása és tanulmánya. Az ő bevonása a
munkába valóban fordulópontot jelentett. A rekonstrukció elvi alapjairól ki más
számolhatna be hitelesebben, mint ő maga?

A tervezés jó alkalmat adott a vár alapos
megismerésére, és az 1968-ban átadott
helyreállítás harminc év folyamán bekövetkezett leromlásának tanulmányozására. Szembesültünk a romként helyreállított
emlékek megőrzésének tipikus nehézségeivel: a falkoronák és a belső falmagok pusztulásán túl a kiegészítésre alkalmazott
műkő és vasbeton agresszív hatásaival,
és mindezeknek a meghibásodásoknak a
karbantartás hiányával is összefüggő
súlyosbodásával. A hibák egy része talán
magyarázható a korabeli anyagok és technológiák színvonalával, de ezeken túl mélyebb, elvi kérdéseket is fel kellett tennünk:
– A diósgyőri vár, a hatvanas évek emblematikus műemléke vajon meg tudja-e romként őrizni kivételes történeti értékét?
– Az eredeti építészeti koncepció fel tudja-e
maradéktalanul mutatni mindazt, amit a
régészeti és elméleti kutatás az épületről időközben kiderített és kézzelfoghatóvá tett?
Az ellentétes vélemények között azért a
szemléletváltás is kirajzolódni látszott,
amely a rekonstrukció felé mozdította
el gondolkodásunkat. Szerepet játszott
ebben a romkonzerválással kapcsolatos
valamennyi kétségünk, a megbízó anyagi
megfontolásai, a fenntarthatóságot biztosító funkció elhelyezésének igénye. És
a hitünk, hogy mindez az emlékben rejlő
történeti érték megőrzését szolgálja, még

A tanulmány nyomán elvi és építési
engedélyezési tervet készítettünk, és megkezdtük hosszú menetelésünket az építési
engedély felé. Mi volt a munkánk célja?
A belső vár fő tömegének rekonstrukciója,
a palotaszárnyakkal, a földszint teljes
újjáépítésével, a dongaboltozatos termekkel, az egykori nyílásokkal. Az emeleten az
északi és déli szárny teljes helyreállítása
a boltozatok újjáépítésével, a keleti szárnyban a kápolnával, és a hozzá kapcsolódó
terekkel. A nyugati szárny emeletén pedig
részleges helyreállítás a tornyokhoz csatlakozó helyiségek visszaépítésével.
És ezek az építészeti elképzelések megannyi
változatban kerültek a műemléki tanácsadó testület, és két ízben a központi
tervtanács elé. A KÖH tanácsadó testülete nem támogatott semmiféle kiépítést,
a rekonstrukció elméleti kiindulópontjait
nem tartotta elegendő indoknak a továbblépéshez. A központi tervtanács előtti szereplésünk már sikeresebb volt. Opponenseink a két tárgyaláson Gál Tibor és Deák
Zoltán voltak. Értő és magas színvonalú
kritikát kaptunk mindkettejüktől, amely
nagyban hozzájárult későbbi sikerünkhöz.
A tervtanács, melynek műemlékes tagjai is
voltak, nyíltan és a régi beidegződésektől
felszabadultan tárgyalta tervünket, a műemléki problémákon túl sokféle építészeti
szempontot is felvetve.
Az északi és déli szárny újjáépítéséről
nem volt vita, inkább a keleti szárnyban
lévő kápolnáról, és a nyugati szárny emeleti kiépítésének lehetőségeiről. Utólag is
érdemes tanulmányozni a különféle tetőmegoldásokat, amelyek végül is a lapos
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tetőben simultak el. Már az első tervtanács támogatta tervünket, a második
tárgyalásra már a kiviteli tervek készítése
során, az időközben tervezett változtatások megerősítése érdekében került sor.
Köszönettel tartozunk valamennyi bírálónknak értékes szakmai segítségéért.
De akkor még csak 2011 februárját írtuk.
Az év úgy kezdődött, hogy két hónap alatt
elkészítettük a vár kiviteli terveit, szeptemberben néhány módosítás és fedvényterv
árán megkaptuk a végleges építési engedélyt, hogy aztán két évig kelljen várnunk
a kivitelezés megindulására. Ez az időszak
kiviteli tervünk asztalfiókban történő érlelésével, nemesítésével telt, a bor hordós
érleléséhez hasonlóan. A kiviteli terveket
építészként Botos Judit és Cséfalvay Gyula,
az elméleti rekonstrukció szerzőjeként
pedig Szekér György jegyzi.
Aztán 2013 nyarán megtörtént a várva várt
csoda. Pandur Gábor, a ZERON Zrt. fő-építésvezetője − sivárnak találván konténerirodáját − a mi lepedőnyi rajzainkkal tapétázta körbe a falakat. Végre várat építünk,
ahogy már régen nem épített senki!
Lezajlanak a tervezői művezetés első
ütközetei, egyelőre a toronydaru-állítás és
a régészeti kutatás mezején. Aztán következik az első komoly dráma, az építőkő beszerzésének kérdése. Itt kell elmondanom,
hogy a Ferenczy-féle kontrasztos komponálással ellentétben mi a finom megkülönböztetésre törekedtünk a kiegészítések
anyagának megválasztásakor. Így esett
választásunk a bogácsi kőre, amelyről akkor, augusztusban még nem lehetett tudni, hogy majd elegendő áll-e belőle a rendelkezésünkre. Aztán elkészültek az első
mintafelületek. Jó mintafelületet sem volt
egyszerű falazni, de még nehezebb volt azt
a vár új faltömegein egységesen, egyforma
struktúrával folytatni. A bogácsi építőkő
meleg színével és jól faragható tömbjeivel
ideális választás volt. A hatalmas mennyiségű falazat külső és belső rétege készült
ebből az anyagból, 60 cm-es sávokban
vízszintes, kiegyenlítő sorokat alkalmazva.
A falak belsejébe kitöltő kőfalazat került
trasszcement kötőanyagú habarcsba rakva.
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A következő ütközet ennél keményebb volt
a kőfaragványok anyagát illetően. Az eredetileg tervezett spanyol homokkő elakadt
a Pireneusokban, viszont Süttő irányából
zavartalan volt a kőszállítás. Ha ezt utólag
kellene értékelnem a kívánt építészeti cél
szempontjából − absztrakcióra hajlamos
lévén −, ezek a geometrikus, sima, kemény
faragványok ma már tetszenek nekem.
A két meghatározó kő dinamikus feszültsége önmagában is hordoz esztétikai értéket,
bár a kőszerkezetek kultusza közben nem
szabad elfeledkeznünk arról, hogy egykor
a vár összes falfelülete vakolt volt.
Milyen rendkívüli problémákat kellett
a kivitelezés során megoldani?
Kivitelező nem lévén, inkább csak a személyes, művezetési élményeimre hagyatkozhatom. Először is nagy volt a versenyfutás
az idővel. Egy év alatt még senki sem épített
várat. Hogy erre miért volt itt szükség, az
csak a pályázati rendszer életszerűtlen feltételeivel magyarázható. Az időkényszer
nagy csapatok egyidejű munkavégzését
igényelte, szűk területen, a daruzás miatt fokozott balesetveszélyben. Aztán a
következő nehézség: a belső vár nehezen
megközelíthető területe. Ez ugyan a várak
esetében természetes és még fokozható
is, mint pl. Füzéren, ezért mondjunk csak
annyit, hogy nem közönséges viszonyok
között kellett munkálkodni. Az építőanyagok beemelése is a szűk keresztmetszetek
egyike volt.
Az elmúlt húsz évben, az OMFépítésvezetőségek szerencsétlen kimúlása
óta az országban sehol sem építettek ilyen
bonyolult és ilyen sok, hagyományosnak
mondható szerkezetet, nevezetesen dongaboltozatot téglából, gótikus keresztboltozatokat faragott kőbordák közé falazott
bolthéjakkal. „Amíg a birnami erdő Macbeth
vára alá nem ér, addig tart uralma” –
szólt a boszorkák jóslata Shakespeare
Machbethjében. Nos, az erdő bejött a
diósgyőri várba is, mégpedig ácsszerkezetek képében. Egyedi geometriájú és méretezésű segédszerkezetekre volt szükség
az építkezés teljes folyamán. Egyetlen
keresztboltozathoz romenádok, kőelhe-

lyező állvány, falazóállvány, és a bolthéjak alá külön zsaluzat épült. Ha szükség
volt valahol virtuóz rögtönzésekre, akkor
az ácsszerkezeteknél, méghozzá naponta.
A faragott kövek elhelyezése is speciális
szakértelmet igényelt. A bonyodalom abból
származott, hogy a kő- és téglafalazatok
gyorsabb ütemben készültek, mint a kőfaragás, ezért a már elkészült falazatban kihagyott helyekre kellett a faragott köveket
behelyezni. A Reneszánsz Rt. parlamenti
építkezéseken tanult brigádja az építkezés
fényes csillagaként tündökölt.
És most érünk el ennek az építkezésnek
az egyik legfontosabb sajátosságához.
Ez pedig az élőmunka nagy mennyisége az
átlagos, gépesíthető, rendszerelvű építési
feladatokhoz képest. Hatalmas mennyiségű kő- és téglafalazatot kellett elkészíteni
az építkezés első napjától kezdve szinte
az utolsóig. Az első hónapokban alig volt
észrevehető a haladás, és amikor már a
lovagterem belső munkái folytak, a keleti
szárnyban még a kápolna emeleti falain
dolgozott egy brigád. Jó érzés volt tapasztalni, hogy olyan emberek dolgoztak itt,
akik öntudatosan büszkék voltak a munkájukra, s felnőttek a rendkívüli feladathoz.
Talán csak egyetlen komolyabb, az építkezés kimenetelét jelentősen befolyásoló
tényezőt tudnék említeni, ami nem a kivitelezőt dicséri: 2014-ben elmaradt a tél.
Nem feladatom saját munkánkat itt
értékelni, de néhány szempontot szívesen
megemlítenék:
– Jobb, komplettebb kiviteli tervet lehetett
volna készíteni, ha nem két hónap áll csak
a rendelkezésünkre. Ezért kellett szinte hetenként naplómellékletekkel kiegészíteni
az építési dokumentációt.
– A kivitelezési technológiák jó része nem
fért bele a pályázat által előnyben részesített rövid, egyéves építési időbe. Ennek
következménye, hogy a szerkezetekben
felhalmozódott nedvesség miatt jelenleg
minden helyiségben folyamatosan kell
működtetni a párátlanító berendezéseket.
Megsínylették ezt a sietséget a faajtók és ablakok is, és a kiállítás elemei is csak fokozatosan kerülhettek be az elkészült termekbe.

A belsőépítészet Ferencz István és Hidasnémeti János munkája. Az elkészült berendezés
feloldja a műemléki helyreállítások szokásos
dilemmáját: enteriőrök létrehozása a korabeli
berendezési tárgyak, bútorok hiányában.
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Ferencz István felfogása szerint a vár
termei nem korabeli enteriőrök, hanem −
szép megfogalmazása szerint − tanulmányi
terek, amelyek a kiállítási programhoz és
az eredeti funkcióhoz kapcsolódva, bőséges digitális információ és értő személyzet
közvetítésével adnak képet a korról. Ennek
megfelelően a bútorok szellemiségükkel,
szerkezeti és formai jellegzetességeiken
keresztül hatnak a szemlélőre, és rendeltetésszerű használatukkal is, mert a várban
nincsenek kordonokkal elkerített, hagyományos múzeumi enteriőrök.
A kiállítás történeti hitelessége és a gazdag
ismeretanyag Lovász Emese régész munkáját dicséri.
Bár a nyilvános disputák még csak most
kezdődnek, úgy gondolom, hogy közös munkánk következetes folytatása a
Ferenczy Károly nevével fémjelzett helyreállításnak. Más eszközökkel, más anyagi és
tárgyi feltételek között, de a vár történeti
értékeinek megőrzésén és élményszerű
bemutatásán dolgoztunk.
A munka nagyságrendje és a műemlékvédelemben elfoglalt rangja arra kötelez
bennünket, hogy elődeinkhez hasonlóan
dokumentáljuk és elemezzük az elvégzetteket, és pontos képet adjunk arról, hogy
mit és miért tettünk. Ez az értékelő folyamat most zajlik. Hálás vagyok, hogy ebben
az összefoglalóban az eddig elvégzetteket
végiggondolhattam.
Várat építünk.
A folyamatos jelen használata a címben
arra is utal, hogy korántsem érezzük még
befejezettnek ezt a munkát. A megújult
belső vár mellett már most feltűnik a külső
vár beavatkozást sürgető állapota, és gondolhatunk a külső vár és a vizesárok hasonló szellemben történő rekonstrukciójára is. A belső vár palotaszárnyai pedig az
eredeti magas tetőkért kiáltanak.
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Reméljük, hogy az eddig megvalósultak
egyértelmű közönségsikere, a lovagteremmel a város számára megteremtődött
új, kulturális, turisztikai és reprezentációs lehetőségek előmozdítják majd a
további megújulást. Tizenöt éves munkánk továbbvitelére és befejezésére készen állunk!
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1 Kapualj
2 Fedett előtér
3 Kávézó
4 Ffi WC
5	Női WC
6 Gépészeti helyiség
7 Lift előtér
8 	Sekrestye
9 Kápolna
10 Vártörténet
11 Várbirtok
12 Fűszerek, alkímia
13 Fémművesműhely
14 Kerámiaműhely
15 Vadászat
16	Őrség
17 Öltözőblokk
18 Öltözőblokk
19 Előkészítő
20 Borospince
21 Raktár
22 Toronyszoba
23 Rondella
24 Várudvar
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tetőben simultak el. Már az első tervtanács támogatta tervünket, a második
tárgyalásra már a kiviteli tervek készítése
során, az időközben tervezett változtatások megerősítése érdekében került sor.
Köszönettel tartozunk valamennyi bírálónknak értékes szakmai segítségéért.
De akkor még csak 2011 februárját írtuk.
Az év úgy kezdődött, hogy két hónap alatt
elkészítettük a vár kiviteli terveit, szeptemberben néhány módosítás és fedvényterv
árán megkaptuk a végleges építési engedélyt, hogy aztán két évig kelljen várnunk
a kivitelezés megindulására. Ez az időszak
kiviteli tervünk asztalfiókban történő érlelésével, nemesítésével telt, a bor hordós
érleléséhez hasonlóan. A kiviteli terveket
építészként Botos Judit és Cséfalvay Gyula,
az elméleti rekonstrukció szerzőjeként
pedig Szekér György jegyzi.
Aztán 2013 nyarán megtörtént a várva várt
csoda. Pandur Gábor, a ZERON Zrt. fő-építésvezetője − sivárnak találván konténerirodáját − a mi lepedőnyi rajzainkkal tapétázta körbe a falakat. Végre várat építünk,
ahogy már régen nem épített senki!
Lezajlanak a tervezői művezetés első
ütközetei, egyelőre a toronydaru-állítás és
a régészeti kutatás mezején. Aztán következik az első komoly dráma, az építőkő beszerzésének kérdése. Itt kell elmondanom,
hogy a Ferenczy-féle kontrasztos komponálással ellentétben mi a finom megkülönböztetésre törekedtünk a kiegészítések
anyagának megválasztásakor. Így esett
választásunk a bogácsi kőre, amelyről akkor, augusztusban még nem lehetett tudni, hogy majd elegendő áll-e belőle a rendelkezésünkre. Aztán elkészültek az első
mintafelületek. Jó mintafelületet sem volt
egyszerű falazni, de még nehezebb volt azt
a vár új faltömegein egységesen, egyforma
struktúrával folytatni. A bogácsi építőkő
meleg színével és jól faragható tömbjeivel
ideális választás volt. A hatalmas mennyiségű falazat külső és belső rétege készült
ebből az anyagból, 60 cm-es sávokban
vízszintes, kiegyenlítő sorokat alkalmazva.
A falak belsejébe kitöltő kőfalazat került
trasszcement kötőanyagú habarcsba rakva.
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A következő ütközet ennél keményebb volt
a kőfaragványok anyagát illetően. Az eredetileg tervezett spanyol homokkő elakadt
a Pireneusokban, viszont Süttő irányából
zavartalan volt a kőszállítás. Ha ezt utólag
kellene értékelnem a kívánt építészeti cél
szempontjából − absztrakcióra hajlamos
lévén −, ezek a geometrikus, sima, kemény
faragványok ma már tetszenek nekem.
A két meghatározó kő dinamikus feszültsége önmagában is hordoz esztétikai értéket,
bár a kőszerkezetek kultusza közben nem
szabad elfeledkeznünk arról, hogy egykor
a vár összes falfelülete vakolt volt.
Milyen rendkívüli problémákat kellett
a kivitelezés során megoldani?
Kivitelező nem lévén, inkább csak a személyes, művezetési élményeimre hagyatkozhatom. Először is nagy volt a versenyfutás
az idővel. Egy év alatt még senki sem épített
várat. Hogy erre miért volt itt szükség, az
csak a pályázati rendszer életszerűtlen feltételeivel magyarázható. Az időkényszer
nagy csapatok egyidejű munkavégzését
igényelte, szűk területen, a daruzás miatt fokozott balesetveszélyben. Aztán a
következő nehézség: a belső vár nehezen
megközelíthető területe. Ez ugyan a várak
esetében természetes és még fokozható
is, mint pl. Füzéren, ezért mondjunk csak
annyit, hogy nem közönséges viszonyok
között kellett munkálkodni. Az építőanyagok beemelése is a szűk keresztmetszetek
egyike volt.
Az elmúlt húsz évben, az OMFépítésvezetőségek szerencsétlen kimúlása
óta az országban sehol sem építettek ilyen
bonyolult és ilyen sok, hagyományosnak
mondható szerkezetet, nevezetesen dongaboltozatot téglából, gótikus keresztboltozatokat faragott kőbordák közé falazott
bolthéjakkal. „Amíg a birnami erdő Macbeth
vára alá nem ér, addig tart uralma” –
szólt a boszorkák jóslata Shakespeare
Machbethjében. Nos, az erdő bejött a
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lyező állvány, falazóállvány, és a bolthéjak alá külön zsaluzat épült. Ha szükség
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az építési dokumentációt.
– A kivitelezési technológiák jó része nem
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Megsínylették ezt a sietséget a faajtók és ablakok is, és a kiállítás elemei is csak fokozatosan kerülhettek be az elkészült termekbe.

A belsőépítészet Ferencz István és Hidasnémeti János munkája. Az elkészült berendezés
feloldja a műemléki helyreállítások szokásos
dilemmáját: enteriőrök létrehozása a korabeli
berendezési tárgyak, bútorok hiányában.
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Ferencz István felfogása szerint a vár
termei nem korabeli enteriőrök, hanem −
szép megfogalmazása szerint − tanulmányi
terek, amelyek a kiállítási programhoz és
az eredeti funkcióhoz kapcsolódva, bőséges digitális információ és értő személyzet
közvetítésével adnak képet a korról. Ennek
megfelelően a bútorok szellemiségükkel,
szerkezeti és formai jellegzetességeiken
keresztül hatnak a szemlélőre, és rendeltetésszerű használatukkal is, mert a várban
nincsenek kordonokkal elkerített, hagyományos múzeumi enteriőrök.
A kiállítás történeti hitelessége és a gazdag
ismeretanyag Lovász Emese régész munkáját dicséri.
Bár a nyilvános disputák még csak most
kezdődnek, úgy gondolom, hogy közös munkánk következetes folytatása a
Ferenczy Károly nevével fémjelzett helyreállításnak. Más eszközökkel, más anyagi és
tárgyi feltételek között, de a vár történeti
értékeinek megőrzésén és élményszerű
bemutatásán dolgoztunk.
A munka nagyságrendje és a műemlékvédelemben elfoglalt rangja arra kötelez
bennünket, hogy elődeinkhez hasonlóan
dokumentáljuk és elemezzük az elvégzetteket, és pontos képet adjunk arról, hogy
mit és miért tettünk. Ez az értékelő folyamat most zajlik. Hálás vagyok, hogy ebben
az összefoglalóban az eddig elvégzetteket
végiggondolhattam.
Várat építünk.
A folyamatos jelen használata a címben
arra is utal, hogy korántsem érezzük még
befejezettnek ezt a munkát. A megújult
belső vár mellett már most feltűnik a külső
vár beavatkozást sürgető állapota, és gondolhatunk a külső vár és a vizesárok hasonló szellemben történő rekonstrukciójára is. A belső vár palotaszárnyai pedig az
eredeti magas tetőkért kiáltanak.
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Reméljük, hogy az eddig megvalósultak
egyértelmű közönségsikere, a lovagteremmel a város számára megteremtődött
új, kulturális, turisztikai és reprezentációs lehetőségek előmozdítják majd a
további megújulást. Tizenöt éves munkánk továbbvitelére és befejezésére készen állunk!
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1 Kapualj
2 Fedett előtér
3 Kávézó
4 Ffi WC
5	Női WC
6 Gépészeti helyiség
7 Lift előtér
8 	Sekrestye
9 Kápolna
10 Vártörténet
11 Várbirtok
12 Fűszerek, alkímia
13 Fémművesműhely
14 Kerámiaműhely
15 Vadászat
16	Őrség
17 Öltözőblokk
18 Öltözőblokk
19 Előkészítő
20 Borospince
21 Raktár
22 Toronyszoba
23 Rondella
24 Várudvar
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Kerámiaműhely belsőépítészeti terve. Ferencz István DLA 

Végül szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, akivel ez alatt a majd tizenöt
év alatt együtt dolgozhattam:
 A megrendelő Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata volt.
 A műszaki ellenőrzést a Miskolc
Holding Zrt. látta el.
 A projekt műszaki ellenőrei: Krompaszky
Ottó (építészet), Kozaróczy Kornél (villamosság) és Csató Ákos (épületgépészet).
 Projektmenedzsment szervezet a Miskolci
Városfejlesztési Kft., melynek ügyvezető
igazgatója Lengyel Katalin.
 A projekt projekt- és műszaki menedzsere: Urbán-Csohány Orsolya.
 Az 1999-től folyó tervezési és helyreállítási
munkákat a Botos−Cséfalvay Építész Iroda,
majd pedig a Botos Építész Iroda végezte.
Vezető tervező társam: Botos Judit,
statikus: Fodor László, elektromos tervező:
Hágen András, út- és közműtervező: Türk Antal.
 A vár elméleti rekonstrukciójának
tudományos megalkotása Szekér György
építész, művészettörténész munkája, aki
az engedélyezési tervek első változatában
építésztervezőként is szerepelt.
 A kiviteli tervek, amelyek elkészülte
után került csak az építési engedély véglegesítésre, a következő kollégák munkájának köszönhetők:
– építészvezető tervezőtársam: Botos Judit,
– elméleti rekonstrukció: Szekér György,
– belsőépítész: Ferencz István DLA,
Hidasnémeti János,
– tartószerkezeti tervező: Horváth Csaba,
– építész részletrajzok: Horváth Sándor
(Pataky és Horváth Építész Iroda)
– gépészet: Balogh Erzsébet,
– elektromos tervező: Szűcs Dezső,
– tűzvédelem: Magyarsóki György,
– akadálymentesítés: Sipos Zsolt,
– árelemző: Simon Gábor,
– lifttervek: Thyssen-Krupp Lift Kft.
– építész munkatársaink: Gáspár Ágnes,
Gasparovics Attila, Bögös András, Győrfi
András, Abkarovits András, Cséfalvay Péter,
– statikus műszaki vezető: Kovács Csaba
(RETICOLO),
– gépész műszaki vezető: Papp Tamás,
– belsőépítész műszaki vezető:
Hidasnémeti János volt.
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 A tervek engedélyezési folyamatát
Okrutay Miklós irányította a KÖH részéről, és
később Németh Sándor a járási hivataltól.
 Az önkormányzatnál 1999 óta Tamáskovics Sándorné és Gedeon Miklós voltak
a partnereink.
 A vár régészeti felügyeletét dr. Lovász
Emese és Szörényi Gábor régészek látták el.
 A kiállítás tervezője: dr. Lovász Emese.
 A vár kivitelezője a ZERON Zrt. volt.
 A várépítés fő-építésvezetője Pandur Gábor,
– helyettese Pető Anita és Pandur Bettina
volt (ZERON Zrt.).

 A kőfaragványokat Szekér György építész műhelyrajzai alapján a Papp Kft.
készítette, és a Reneszánsz Zrt. építette be.
 A helyreállítás kőrestaurátora Kelecsényi
Gergely, majd Ludányi Gábor volt.
 A kápolna berendezési, belsőépítészeti
terveit Rostás László főépítész készítette,
aki az önkormányzat részéről az építkezést
végig figyelemmel kísérte, és az érdemi
döntések meghozatalát elősegítette.
Dió s g yőr i bels ő vá r, r ekonst r u kció – met s z et
fotó: Cséfalvay Gyula
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Buzás Gergely
fotó: Dénes György

Az épületek élnek, és mint minden, ami él,
változnak. Pusztulnak és újjászületnek,
közben folyamatosan átalakulnak. De nemcsak anyagi valójukban változnak, hanem
szellemükben is, hiszen változik körülöttük a
világ, az emberek, a társadalmak, az eszmék.
E változások során az épületek mindig új
jelentést, jelentőséget nyernek. Így válik egy épületből műemlék, amely eredeti
funkcióját akár megtartva, akár elveszítve
azt, új, sajátos szerepet kap.
Mint ahogy minden élő szervezet sorsa
más, úgy valamennyi épület is más-más
történetet hordoz magában. A műemlékek mint egy-egy történelmi kor – sokszor
a véletlen által kiválasztott – hírmondói,
sajátos egyéniségük mellett általánosabb
funkciót is betöltenek: nemcsak egy elmúlt
történelmi éra tanúi, hanem annak szimbólumaivá is válnak. Pusztán azáltal, hogy a
múlt materiális emlékei, a jelen és a jövő
számára megtestesítik mindazt, amit arról
az időszakról tudunk.
Így a műemlékek történeti szempontból is
kettős funkciót hordoznak: egyrészt történelmi források, a régmúlt rekvizítumai, másrészt
a legnagyobb nyilvánosság előtt minden kor
rajtuk keresztül fejezi ki azt, amit a múltról
tud vagy tudni vél, így egy régi kor szimbólumai is. Az első szerepből származik
a mindenkori műemlékvédelemnek az a
törekvése, hogy materiális eredetiségükben
megőrizze őket, a másodikból pedig az, hogy
igyekezzen visszaállítani (restaurálni) eredeti formájukat. Bár e két törekvés egymással
jól összeegyeztethetőnek, sőt egymást erősítőnek tűnik, a köztük lévő hangsúlyeltolódások mégis a műemlékvédelem folyamatos
változásait okozták.
Egyrészt nem elhanyagolandó probléma, hogy mit is kell „eredeti”-nek tekintenünk, azaz mit kell védenünk, és mitől
kell megtisztítanunk egy műemléket. E
kérdésben nyilvánvalóan nincsenek általános igazságok: minden műemlék egyedi
sorsa határozza meg védendő értékeit.
Kétségtelen, hogy ebben a kérdésben a
restaurátor történelemfelfogása igen nagy
súllyal esik latba. Például a pécsi székesegyház kiemelkedő jelentőségű késő gótikus boltozatainak elbontása 1882-ben a
társadalom, sőt a szakemberek többsége
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számára is indokolható volt a 12. századi,
román stílusú templom eredeti formájának
restaurálási szándékával. Bár első látásra
úgy tűnhet, hogy ezek az elméleti megfontolások semmi esetre sem indokolták
volna, hogy a román kori oldalfalakat
és pilléreket is lebontsák, ezt – jobbára
statikai okokra hivatkozva – mégis megtették. A végeredmény aztán a műemlék
szinte teljes materiális megsemmisítése,
történeti forrásértékének lenullázása volt,
és ezt aligha tekinthetjük pusztán műszaki
kérdésnek. A restaurátorok – sokkal inkább
a megrendelő, mint a tervező – fő szempontja az volt, hogy a székesegyház megjelenítse mindazt, amit a 19. század végén
a román korról gondoltak. A kor ugyanis
valójában nem megbecsülte a múltat,
hanem idealizálta azt. Megvolt a maga
rózsaszín képe a régi, még az ipari társadalom által el nem rontott középkori
világról, és ezt a képet kívánta kivetíteni
annak műemlékeire is. A múlt valóságának
megismerése ehhez képest sokkal korlátozottabban érdekelte: néhány tudóson
kívül mindenki könnyedén túltette magát
mindannak az elpusztításán, ami nem
illett bele a múltról alkotott általánosan
elfogadott képbe. A műemlékvédelem
a 19. század végére egy jól kidolgozott
romantikus ideológia eszközévé vált.

A 20. század első felének és közepének
viharos történelme az állandóan változó
ideológiák egyikének sem adott elég időt
arra, hogy a közgondolkodás olyan mély
rétegeit hassa át, ahol a múlt emlékeihez
való viszony lakozik, így egy rövid időre
az ideológiákkal szemben esélyt kapott a
szakértelem. E fél évszázad kiváló műemlékvédelmi szakemberei minden gyakorlati
nehézség ellenére lényegében szabad kezet kaptak arra, hogy úgy nyúljanak a műemlékekhez, ahogy azt szakmai elhivatottságuk diktálta. Möller István, Lux Kálmán,
Gerő László munkássága érzékenyen reagált a műemlékek történeti forrásértékére, ám nem feledkezett el szimbolikus szerepükről sem. Ez az a kor, amikor
meghatározó szerepet kaptak a magyar
műemlékvédelemben a romműemlékek:
Székesfehérvár, Esztergom, Visegrád és
Buda, a középkori Magyarország legjelentősebb központjainak emlékei ekkor kerültek elő a föld alól, évszázados elfeledettségükből. Itt a fő kérdés nem az volt, hogy
mit kell megtartani és mit lehet letisztítani
az épületről, hogy eredeti értékei felszínre kerüljenek, hanem az, hogy egy halott
épületet lehet-e, és ha lehet, akkor hogyan
lehet feltámasztani. Már akkor nyilvánvaló
volt, hogy ebben a kérdésben sincs univerzálisan jó válasz. Székesfehérváron, ahol
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funkcióját akár megtartva, akár elveszítve
azt, új, sajátos szerepet kap.
Mint ahogy minden élő szervezet sorsa
más, úgy valamennyi épület is más-más
történetet hordoz magában. A műemlékek mint egy-egy történelmi kor – sokszor
a véletlen által kiválasztott – hírmondói,
sajátos egyéniségük mellett általánosabb
funkciót is betöltenek: nemcsak egy elmúlt
történelmi éra tanúi, hanem annak szimbólumaivá is válnak. Pusztán azáltal, hogy a
múlt materiális emlékei, a jelen és a jövő
számára megtestesítik mindazt, amit arról
az időszakról tudunk.
Így a műemlékek történeti szempontból is
kettős funkciót hordoznak: egyrészt történelmi források, a régmúlt rekvizítumai, másrészt
a legnagyobb nyilvánosság előtt minden kor
rajtuk keresztül fejezi ki azt, amit a múltról
tud vagy tudni vél, így egy régi kor szimbólumai is. Az első szerepből származik
a mindenkori műemlékvédelemnek az a
törekvése, hogy materiális eredetiségükben
megőrizze őket, a másodikból pedig az, hogy
igyekezzen visszaállítani (restaurálni) eredeti formájukat. Bár e két törekvés egymással
jól összeegyeztethetőnek, sőt egymást erősítőnek tűnik, a köztük lévő hangsúlyeltolódások mégis a műemlékvédelem folyamatos
változásait okozták.
Egyrészt nem elhanyagolandó probléma, hogy mit is kell „eredeti”-nek tekintenünk, azaz mit kell védenünk, és mitől
kell megtisztítanunk egy műemléket. E
kérdésben nyilvánvalóan nincsenek általános igazságok: minden műemlék egyedi
sorsa határozza meg védendő értékeit.
Kétségtelen, hogy ebben a kérdésben a
restaurátor történelemfelfogása igen nagy
súllyal esik latba. Például a pécsi székesegyház kiemelkedő jelentőségű késő gótikus boltozatainak elbontása 1882-ben a
társadalom, sőt a szakemberek többsége
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számára is indokolható volt a 12. századi,
román stílusú templom eredeti formájának
restaurálási szándékával. Bár első látásra
úgy tűnhet, hogy ezek az elméleti megfontolások semmi esetre sem indokolták
volna, hogy a román kori oldalfalakat
és pilléreket is lebontsák, ezt – jobbára
statikai okokra hivatkozva – mégis megtették. A végeredmény aztán a műemlék
szinte teljes materiális megsemmisítése,
történeti forrásértékének lenullázása volt,
és ezt aligha tekinthetjük pusztán műszaki
kérdésnek. A restaurátorok – sokkal inkább
a megrendelő, mint a tervező – fő szempontja az volt, hogy a székesegyház megjelenítse mindazt, amit a 19. század végén
a román korról gondoltak. A kor ugyanis
valójában nem megbecsülte a múltat,
hanem idealizálta azt. Megvolt a maga
rózsaszín képe a régi, még az ipari társadalom által el nem rontott középkori
világról, és ezt a képet kívánta kivetíteni
annak műemlékeire is. A múlt valóságának
megismerése ehhez képest sokkal korlátozottabban érdekelte: néhány tudóson
kívül mindenki könnyedén túltette magát
mindannak az elpusztításán, ami nem
illett bele a múltról alkotott általánosan
elfogadott képbe. A műemlékvédelem
a 19. század végére egy jól kidolgozott
romantikus ideológia eszközévé vált.

A 20. század első felének és közepének
viharos történelme az állandóan változó
ideológiák egyikének sem adott elég időt
arra, hogy a közgondolkodás olyan mély
rétegeit hassa át, ahol a múlt emlékeihez
való viszony lakozik, így egy rövid időre
az ideológiákkal szemben esélyt kapott a
szakértelem. E fél évszázad kiváló műemlékvédelmi szakemberei minden gyakorlati
nehézség ellenére lényegében szabad kezet kaptak arra, hogy úgy nyúljanak a műemlékekhez, ahogy azt szakmai elhivatottságuk diktálta. Möller István, Lux Kálmán,
Gerő László munkássága érzékenyen reagált a műemlékek történeti forrásértékére, ám nem feledkezett el szimbolikus szerepükről sem. Ez az a kor, amikor
meghatározó szerepet kaptak a magyar
műemlékvédelemben a romműemlékek:
Székesfehérvár, Esztergom, Visegrád és
Buda, a középkori Magyarország legjelentősebb központjainak emlékei ekkor kerültek elő a föld alól, évszázados elfeledettségükből. Itt a fő kérdés nem az volt, hogy
mit kell megtartani és mit lehet letisztítani
az épületről, hogy eredeti értékei felszínre kerüljenek, hanem az, hogy egy halott
épületet lehet-e, és ha lehet, akkor hogyan
lehet feltámasztani. Már akkor nyilvánvaló
volt, hogy ebben a kérdésben sincs univerzálisan jó válasz. Székesfehérváron, ahol
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jobbára csak alapozások, néhol lábazatok
maradtak fenn a középkori Magyarország
legnagyobb és legfontosabb templomából, a romkert és kőtár együttese mellett
döntött ugyanaz a Lux Kálmán, aki Esztergomban vagy Visegrádon egyes épületrészek teljes értékű formai rekonstrukcióját
választotta. E munkák folytatásában is
elsősorban a kutatás hiányosságai és a
szűkös anyagi lehetőségek akadályozták
meg, nem pedig elméleti megfontolások. Gerő Lászlót a budai gótikus palota
rekonstrukciójában ilyen kötöttségek nem
hátráltatták, lehetőségeinek a középkori
felett álló barokk palota szabott csak határt. Az ő munkásságuk bebizonyította,
hogy a műemlékvédelemben összeegyeztethető a történeti értékek megőrzése és
a múltról a tudomány által alkotott kép
közérthető megjelenítése, ennek feltétele
mindössze a jól képzett és gyakorlati
munkában edzett szakemberek döntési
szabadságának biztosítása.
A 20. század második felében azonban
más irányba fordult a magyar műemlékvédelem. Újra diadalmaskodott az ideológia,
csak éppen egy másféle ideológia, mint a
19. században. Az 1960-as években debütáló új generáció tehetséges ifjú építészei
a műemlékeket alapvetően olyan terepnek
tekintették, ahol akadálytalanul megvalósíthatták modern művészi elképzeléseiket.
A visegrádi Salamon-torony romjainak
betonszarkofágba foglalásával, vasszerkezetű
függőfolyosójával,
lakótelepi
tömbház kontúrjával, lapos tetejének piknikteraszával, lépcsőházának sávablakaival, boltozatot jelezni kívánó vashálóból
konstruált álmennyezetével valójában
Le Corbusier modern „lakógép”-ideálját
fordította le Sedlmayr János műemlékgépként. Ez a felfogás korántsem állt
ellentétben a kor művészettörténészeinek műtárgyszemléletével. Ez egyrészt a
műtárgyat vitrinbe zárva, a maga egyedi
története által formált, akár eltorzított
állapotában, szinte kultikus érinthetetlenségében, a mából kiszakítva, kipreparált
vizsgálati alanyként kívánta szemlélni.
Másrészt a kor esztétikai szemléletével
sem állt szemben, amely a modern világ

rendjével kontrasztot alkotó, egzotikusan
groteszk ellenpontként tekintett a múltra,
és annak emlékeire. Eme − önmagával mérhetetlenül elégedett − időszak szemléletmódjában nemigen volt helye és értelme
a múlt felelevenítésének. Elég, ha azt csak
a beavatott tudós tanulmányozza, a köznép pedig elégedjen meg a tudattal, hogy
azokon a téglákon lépdelhet, amelyeken
egykor az igazságos Mátyás király is járt.
A rom, a halott épület végérvényesen
maradjon halott és rom. A kor műemléki
gondolkodásáról szinte mindent elmond
az egyik legnagyobb műemlékes építész bonmot-ja, miszerint a műemlékek
rekonstrukciós rajzát azért készítjük el,
nehogy véletlenül olyan formában állítsuk
helyre őket, mint amilyenek voltak.
A magyar műemlékvédelem első évszázadában mindig érzékenyen követte a társadalmi környezet és a közgondolkodás
változásait. Nagy vállalkozásaiban mindig
a kor tehetséges kutatói és építészei kaptak
szerepet. Az 1990-es években azonban
minden megváltozott. E változás lényege
pedig éppen a változatlanságban rejlett.
Miközben a környező világ hihetetlen
ütemben alakult át, a műemlékvédelem
ugyanolyan ütemben merevedett le. Eltűnt
belőle a szellemi és a műszaki innováció,
és helyét a bürokratikus gondolkodás vette
át. Míg a magyar műemlékvédelem első
évszázadában mindig is egy világra nyitott
szellemi műhely volt, utolsó negyedszázadában bezárkózó közigazgatási hivatallá
alakult. E változás természetes velejárója,
hogy az utolsó állapot jelentette a hivatal
számára az egyedül elfogadható kánont,
ám e kánon egykori megalkotói – mint gondolkodó emberek – már kellemetlenek és
nemkívánatosak lettek az új struktúrában.
Így a 60-as évek modernista formavilága,
annak gondolati alapjai és társadalmi elfogadottsága nélkül, üres vázként öröklődött át az új évezred hivatalos hazai műemlékvédelmére.
A múlt emlékeinek tisztelete és megismerésének vágya azonban nem egy hivatal feladata, hanem örök társadalmi igény. És ha
egy ilyen igényt nem, vagy nem megfelelő
színvonalon elégít ki egy hivatal, akkor a

társadalom és annak tagjai új utakat fognak
keresni. E folyamat már a 90-es években
megindult. Mivel ezekben az években az
új műemlékvédelem bürokratikus rendje
− bár már sűrűsödő, de még mindig képlékeny halmazállapotban volt, elsőként a
műemlékvédelem szervezetén belül, illetve
annak közvetlen környezetében született meg az igény egy újfajta szemléletre,
amely nem ideologikus, hanem professzionális alapon közelít a műemlékek felé,
egyaránt fontosnak ítélve azok forrásértékét és szimbolikus szerepét. A visegrádi
palota 1995−2009 között végzett helyreállítása ennek az átmeneti kornak az emléke.
A helyreállítás során a kutatókat és a tervezőket egyedül az a cél vezérelte, hogy
minél mélyebben megismerjék az épületet
és annak történetét, illetve, hogy megszerzett ismereteiket minél teljesebben adják
át a társadalomnak. Sok a rokonság a 20.
század első felének műemléki helyreállításai és a század végének eme törekvései
között. Ugyanakkor lényeges különbség,
hogy míg korábban jobbára egyetlen emberen, a vezető tervezőn múlott minden, így
a munka eredménye kizárólag egy helyreállított épület lett, a század végén Visegrádon már egy csapat építész, belsőépítész,
restaurátor, régész, művészettörténész,
néprajzos, muzeológus stb. képzettségű,
szorosan együttműködő team tagjai
közös munkájaként folyt a rekonstrukció.
Így annak eredménye nem pusztán egy
építészeti helyreállítás, hanem egy olyan
komplex rekonstrukció, amelynek célja és
eredménye a késő középkori királyi udvar
építészeti és anyagi kultúrájának jobb
megismerése, és szemléletes, élményt keltő
bemutatása lett. Ez pedig magán a részlegesen rekonstruált épületen túl kiállítások, könyvek, filmek, multimédiák által
realizálódott. A visegrádi helyreállítás
óriási kavarodást és megosztottságot keltett a hivatalos műemlékvédelem köreiben
és annak holdudvarában. Sokoldalú vita
bontakozott ki valóban lényegbevágó
szakmai és ideológiai kérdésekről. Ez a
polémia a hivatalos műemlékvédelem ideológusainak és a változásra törekvőknek
a gondolkodásmódjára egyaránt rávilágított. Végül is azonban nem egy izgal-

miközben a hivatalos műemlékvédelem
továbbra is az 1960-as évek modernista
műemlékvédelmi ideológiájának életben
tartásán fáradozott, immár anélkül, hogy
valóban törődött volna a műemlékekkel.

mas szellemi eszmecsere, hanem a nyers
hivatali erő döntötte el a vitát. A hivatalos
műemlékvédelem szervezete és kánonjai
megszilárdultak, aki pedig ebbe nem fért
bele, az a hivatal szimbolikus és valós falain
egyaránt kívül találta magát. Elsősorban természetesen az egymással és néha
saját magukkal is vitatkozó, gondolkodó és véleményüket kimondó, sőt néha
meg is építő szakemberek nem fértek
bele ezekbe a bürokratikus keretekbe.
Ahogy azonban a szakma kiszorult a
hivatalos műemlékvédelemből, úgy maguk a műemlékek is egyre inkább mellékesekké váltak a hivatal szemében.
A műemlékekkel való törődés így a helyi
közösségekre, önkormányzatokra, egyházakra, műemlék-tulajdonosokra maradt.
Ha a hivatalos műemlékvédelem nem is, a
környezetükre mindig érzékenyen reagáló
helyi politikusok nagyon is jól érzékelték a
műemlékek iránti örök társadalmi érdeklődésben rejlő lehetőségeket. A magyar műemlékvédelemnek új korszaka köszöntött
be a második évezred hajnalán: a valós
társadalmi igények, a múlt valósághű megjelenítésének vágya igyekezett felszínre
törni. A hivatalos műemlékvédelemből
kiűzött szakemberek ebben lehetőséget
láttak saját törekvéseik megvalósításához,
de hamar rá kellett jönniük, hogy itt sem
ők fognak diktálni. Ha a polgármester sárga templomot akar, akkor a kutató hiába
tár fel más színű festést, a templom sárga
lesz. Ha egy eredeti gótikus pillér megőrzését a pályázati menedzsment túl drágának tartotta, akkor azt el is bontották, és

olcsó másolattal helyettesítették. Mindeközben a műemlékvédelmi hivatal szervezete, amely oly hatékonynak bizonyult
a szakemberek műemlékvédelemből való
elűzésében, a tudományos rekonstrukciók megvalósításában, a politika és az
üzlet világával szemben eszköztelennek
bizonyult. Ha egy-egy műemlék-tulajdonos egyik napról a másikra elbontott egyegy műemléket, vagy csak leveretett némi
középkori freskót, kidobatott néhány eredeti
nyíláskeretet, és tette ezt nem is rossz
szándékból, csak figyelmetlenségből, műveletlenségből, a történeti értékek iránti
érzéketlenségből, a hivatal csak a vállát
rándította meg. Jellemző példája a kornak
az az elszánt, teljességgel értelmetlen és
eredménytelen küzdelem, amit az éppen
aktuális műemlékvédelmi hivatal korifeusai a budai Vár oldalában a háborúban
teljesen elpusztult Lónyay-villa Ybl-épületének posztmodern stílusú, részben
rekonstruktív újjáépítése ellen vívtak, miközben egy szavuk sem volt arról, hogy
ettől a helyszíntől néhány száz méterre a
tulajdonos a hivatal csendes asszisztenciájával napok alatt bontatta el a Clark
Ádám téren a szintén Ybl Miklós által tervezett Budai Takarékpénztár székházának
a háborúban megsérült, de mindaddig álló
eredeti neoreneszánsz loggiáját, hogy a
helyére egy végül meg nem valósult modernista szálloda épülhessen.
Szemünk előtt született újjá, habár új
eszközökkel, a 19. század ideológia által
vezérelt romantikus műemlékszemlélete,

Merre vezet innen tovább a magyar műemlékvédelem útja? Találhat-e még helyet
magának valahol a szakértelem, hogy megőrizze, megismerje és megismertesse a
valóságos múlt valóságos emlékeit?
Csak akkor van erre lehetőség, ha tudomásul vesszük, hogy a vitáknak ma már
nem arról kell szólniuk, hogy egyáltalán
szabad-e rekonstruálni vagy sem, hanem
arról, hogy hogyan kell rekonstruálni,
mert a műemlékvédelem – miként minden,
a múlt megismerésével foglalkozó tudomány – egyetlen célja, egyben leghatékonyabb eszköze is maga a rekonstrukció.
Nem arról kell vitatkoznunk, hogy bevonjuk-e a társadalmat a műemlékvédelembe,
vagy inkább megtartsuk-e azt kiváltságos
és kiválasztott tudósok és művészek zárt
elit klubjának, hanem arról, hogyan vonhatjuk be a lehető leghatékonyabban a
társadalom minél szélesebb rétegeit, hogy
kíváncsiságukat kielégíthessük a műemlékek feltárásával és rekonstruálásával.
A jövő magyar műemlékvédelmének vissza
kell szereznie a szakembereket, és meg kell
nyernie a közönség megbecsülését. Olyan
vállalkozásokra van szüksége, amelyek igényesen oldják meg a tudományos kutatás
és publikálás feladatait, és e kutatás eredményeit hatékonyan hasznosítják olyan
rekonstrukciókban, amelyek felkeltik az
emberek érdeklődését, és megszerzik a társadalom megbecsülését. Bár a siker alapjai
csakis a gondos kutatásra épülő minőségi
helyreállítások lehetnek, de a műemlékvédelemnek óriási feladatai vannak abban is,
hogy felszámolja a társadalomtól való elzárkózását, megteremtse a saját médiáját,
nyilvános fórumait, amelyeken nemcsak
kinyilatkoztat, hanem arra is használja
őket, hogy tanuljon saját közönségétől,
reagáljon annak elvárásaira. A hivatalos
műemlékvédelem csak akkor léphet fel
olyan vágyakkal, hogy befolyásolni is tudja a társadalom műemlékvédelemmel kapcsolatos magatartását, ha ez már működik.
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jobbára csak alapozások, néhol lábazatok
maradtak fenn a középkori Magyarország
legnagyobb és legfontosabb templomából, a romkert és kőtár együttese mellett
döntött ugyanaz a Lux Kálmán, aki Esztergomban vagy Visegrádon egyes épületrészek teljes értékű formai rekonstrukcióját
választotta. E munkák folytatásában is
elsősorban a kutatás hiányosságai és a
szűkös anyagi lehetőségek akadályozták
meg, nem pedig elméleti megfontolások. Gerő Lászlót a budai gótikus palota
rekonstrukciójában ilyen kötöttségek nem
hátráltatták, lehetőségeinek a középkori
felett álló barokk palota szabott csak határt. Az ő munkásságuk bebizonyította,
hogy a műemlékvédelemben összeegyeztethető a történeti értékek megőrzése és
a múltról a tudomány által alkotott kép
közérthető megjelenítése, ennek feltétele
mindössze a jól képzett és gyakorlati
munkában edzett szakemberek döntési
szabadságának biztosítása.
A 20. század második felében azonban
más irányba fordult a magyar műemlékvédelem. Újra diadalmaskodott az ideológia,
csak éppen egy másféle ideológia, mint a
19. században. Az 1960-as években debütáló új generáció tehetséges ifjú építészei
a műemlékeket alapvetően olyan terepnek
tekintették, ahol akadálytalanul megvalósíthatták modern művészi elképzeléseiket.
A visegrádi Salamon-torony romjainak
betonszarkofágba foglalásával, vasszerkezetű
függőfolyosójával,
lakótelepi
tömbház kontúrjával, lapos tetejének piknikteraszával, lépcsőházának sávablakaival, boltozatot jelezni kívánó vashálóból
konstruált álmennyezetével valójában
Le Corbusier modern „lakógép”-ideálját
fordította le Sedlmayr János műemlékgépként. Ez a felfogás korántsem állt
ellentétben a kor művészettörténészeinek műtárgyszemléletével. Ez egyrészt a
műtárgyat vitrinbe zárva, a maga egyedi
története által formált, akár eltorzított
állapotában, szinte kultikus érinthetetlenségében, a mából kiszakítva, kipreparált
vizsgálati alanyként kívánta szemlélni.
Másrészt a kor esztétikai szemléletével
sem állt szemben, amely a modern világ

rendjével kontrasztot alkotó, egzotikusan
groteszk ellenpontként tekintett a múltra,
és annak emlékeire. Eme − önmagával mérhetetlenül elégedett − időszak szemléletmódjában nemigen volt helye és értelme
a múlt felelevenítésének. Elég, ha azt csak
a beavatott tudós tanulmányozza, a köznép pedig elégedjen meg a tudattal, hogy
azokon a téglákon lépdelhet, amelyeken
egykor az igazságos Mátyás király is járt.
A rom, a halott épület végérvényesen
maradjon halott és rom. A kor műemléki
gondolkodásáról szinte mindent elmond
az egyik legnagyobb műemlékes építész bonmot-ja, miszerint a műemlékek
rekonstrukciós rajzát azért készítjük el,
nehogy véletlenül olyan formában állítsuk
helyre őket, mint amilyenek voltak.
A magyar műemlékvédelem első évszázadában mindig érzékenyen követte a társadalmi környezet és a közgondolkodás
változásait. Nagy vállalkozásaiban mindig
a kor tehetséges kutatói és építészei kaptak
szerepet. Az 1990-es években azonban
minden megváltozott. E változás lényege
pedig éppen a változatlanságban rejlett.
Miközben a környező világ hihetetlen
ütemben alakult át, a műemlékvédelem
ugyanolyan ütemben merevedett le. Eltűnt
belőle a szellemi és a műszaki innováció,
és helyét a bürokratikus gondolkodás vette
át. Míg a magyar műemlékvédelem első
évszázadában mindig is egy világra nyitott
szellemi műhely volt, utolsó negyedszázadában bezárkózó közigazgatási hivatallá
alakult. E változás természetes velejárója,
hogy az utolsó állapot jelentette a hivatal
számára az egyedül elfogadható kánont,
ám e kánon egykori megalkotói – mint gondolkodó emberek – már kellemetlenek és
nemkívánatosak lettek az új struktúrában.
Így a 60-as évek modernista formavilága,
annak gondolati alapjai és társadalmi elfogadottsága nélkül, üres vázként öröklődött át az új évezred hivatalos hazai műemlékvédelmére.
A múlt emlékeinek tisztelete és megismerésének vágya azonban nem egy hivatal feladata, hanem örök társadalmi igény. És ha
egy ilyen igényt nem, vagy nem megfelelő
színvonalon elégít ki egy hivatal, akkor a

társadalom és annak tagjai új utakat fognak
keresni. E folyamat már a 90-es években
megindult. Mivel ezekben az években az
új műemlékvédelem bürokratikus rendje
− bár már sűrűsödő, de még mindig képlékeny halmazállapotban volt, elsőként a
műemlékvédelem szervezetén belül, illetve
annak közvetlen környezetében született meg az igény egy újfajta szemléletre,
amely nem ideologikus, hanem professzionális alapon közelít a műemlékek felé,
egyaránt fontosnak ítélve azok forrásértékét és szimbolikus szerepét. A visegrádi
palota 1995−2009 között végzett helyreállítása ennek az átmeneti kornak az emléke.
A helyreállítás során a kutatókat és a tervezőket egyedül az a cél vezérelte, hogy
minél mélyebben megismerjék az épületet
és annak történetét, illetve, hogy megszerzett ismereteiket minél teljesebben adják
át a társadalomnak. Sok a rokonság a 20.
század első felének műemléki helyreállításai és a század végének eme törekvései
között. Ugyanakkor lényeges különbség,
hogy míg korábban jobbára egyetlen emberen, a vezető tervezőn múlott minden, így
a munka eredménye kizárólag egy helyreállított épület lett, a század végén Visegrádon már egy csapat építész, belsőépítész,
restaurátor, régész, művészettörténész,
néprajzos, muzeológus stb. képzettségű,
szorosan együttműködő team tagjai
közös munkájaként folyt a rekonstrukció.
Így annak eredménye nem pusztán egy
építészeti helyreállítás, hanem egy olyan
komplex rekonstrukció, amelynek célja és
eredménye a késő középkori királyi udvar
építészeti és anyagi kultúrájának jobb
megismerése, és szemléletes, élményt keltő
bemutatása lett. Ez pedig magán a részlegesen rekonstruált épületen túl kiállítások, könyvek, filmek, multimédiák által
realizálódott. A visegrádi helyreállítás
óriási kavarodást és megosztottságot keltett a hivatalos műemlékvédelem köreiben
és annak holdudvarában. Sokoldalú vita
bontakozott ki valóban lényegbevágó
szakmai és ideológiai kérdésekről. Ez a
polémia a hivatalos műemlékvédelem ideológusainak és a változásra törekvőknek
a gondolkodásmódjára egyaránt rávilágított. Végül is azonban nem egy izgal-

miközben a hivatalos műemlékvédelem
továbbra is az 1960-as évek modernista
műemlékvédelmi ideológiájának életben
tartásán fáradozott, immár anélkül, hogy
valóban törődött volna a műemlékekkel.

mas szellemi eszmecsere, hanem a nyers
hivatali erő döntötte el a vitát. A hivatalos
műemlékvédelem szervezete és kánonjai
megszilárdultak, aki pedig ebbe nem fért
bele, az a hivatal szimbolikus és valós falain
egyaránt kívül találta magát. Elsősorban természetesen az egymással és néha
saját magukkal is vitatkozó, gondolkodó és véleményüket kimondó, sőt néha
meg is építő szakemberek nem fértek
bele ezekbe a bürokratikus keretekbe.
Ahogy azonban a szakma kiszorult a
hivatalos műemlékvédelemből, úgy maguk a műemlékek is egyre inkább mellékesekké váltak a hivatal szemében.
A műemlékekkel való törődés így a helyi
közösségekre, önkormányzatokra, egyházakra, műemlék-tulajdonosokra maradt.
Ha a hivatalos műemlékvédelem nem is, a
környezetükre mindig érzékenyen reagáló
helyi politikusok nagyon is jól érzékelték a
műemlékek iránti örök társadalmi érdeklődésben rejlő lehetőségeket. A magyar műemlékvédelemnek új korszaka köszöntött
be a második évezred hajnalán: a valós
társadalmi igények, a múlt valósághű megjelenítésének vágya igyekezett felszínre
törni. A hivatalos műemlékvédelemből
kiűzött szakemberek ebben lehetőséget
láttak saját törekvéseik megvalósításához,
de hamar rá kellett jönniük, hogy itt sem
ők fognak diktálni. Ha a polgármester sárga templomot akar, akkor a kutató hiába
tár fel más színű festést, a templom sárga
lesz. Ha egy eredeti gótikus pillér megőrzését a pályázati menedzsment túl drágának tartotta, akkor azt el is bontották, és

olcsó másolattal helyettesítették. Mindeközben a műemlékvédelmi hivatal szervezete, amely oly hatékonynak bizonyult
a szakemberek műemlékvédelemből való
elűzésében, a tudományos rekonstrukciók megvalósításában, a politika és az
üzlet világával szemben eszköztelennek
bizonyult. Ha egy-egy műemlék-tulajdonos egyik napról a másikra elbontott egyegy műemléket, vagy csak leveretett némi
középkori freskót, kidobatott néhány eredeti
nyíláskeretet, és tette ezt nem is rossz
szándékból, csak figyelmetlenségből, műveletlenségből, a történeti értékek iránti
érzéketlenségből, a hivatal csak a vállát
rándította meg. Jellemző példája a kornak
az az elszánt, teljességgel értelmetlen és
eredménytelen küzdelem, amit az éppen
aktuális műemlékvédelmi hivatal korifeusai a budai Vár oldalában a háborúban
teljesen elpusztult Lónyay-villa Ybl-épületének posztmodern stílusú, részben
rekonstruktív újjáépítése ellen vívtak, miközben egy szavuk sem volt arról, hogy
ettől a helyszíntől néhány száz méterre a
tulajdonos a hivatal csendes asszisztenciájával napok alatt bontatta el a Clark
Ádám téren a szintén Ybl Miklós által tervezett Budai Takarékpénztár székházának
a háborúban megsérült, de mindaddig álló
eredeti neoreneszánsz loggiáját, hogy a
helyére egy végül meg nem valósult modernista szálloda épülhessen.
Szemünk előtt született újjá, habár új
eszközökkel, a 19. század ideológia által
vezérelt romantikus műemlékszemlélete,

Merre vezet innen tovább a magyar műemlékvédelem útja? Találhat-e még helyet
magának valahol a szakértelem, hogy megőrizze, megismerje és megismertesse a
valóságos múlt valóságos emlékeit?
Csak akkor van erre lehetőség, ha tudomásul vesszük, hogy a vitáknak ma már
nem arról kell szólniuk, hogy egyáltalán
szabad-e rekonstruálni vagy sem, hanem
arról, hogy hogyan kell rekonstruálni,
mert a műemlékvédelem – miként minden,
a múlt megismerésével foglalkozó tudomány – egyetlen célja, egyben leghatékonyabb eszköze is maga a rekonstrukció.
Nem arról kell vitatkoznunk, hogy bevonjuk-e a társadalmat a műemlékvédelembe,
vagy inkább megtartsuk-e azt kiváltságos
és kiválasztott tudósok és művészek zárt
elit klubjának, hanem arról, hogyan vonhatjuk be a lehető leghatékonyabban a
társadalom minél szélesebb rétegeit, hogy
kíváncsiságukat kielégíthessük a műemlékek feltárásával és rekonstruálásával.
A jövő magyar műemlékvédelmének vissza
kell szereznie a szakembereket, és meg kell
nyernie a közönség megbecsülését. Olyan
vállalkozásokra van szüksége, amelyek igényesen oldják meg a tudományos kutatás
és publikálás feladatait, és e kutatás eredményeit hatékonyan hasznosítják olyan
rekonstrukciókban, amelyek felkeltik az
emberek érdeklődését, és megszerzik a társadalom megbecsülését. Bár a siker alapjai
csakis a gondos kutatásra épülő minőségi
helyreállítások lehetnek, de a műemlékvédelemnek óriási feladatai vannak abban is,
hogy felszámolja a társadalomtól való elzárkózását, megteremtse a saját médiáját,
nyilvános fórumait, amelyeken nemcsak
kinyilatkoztat, hanem arra is használja
őket, hogy tanuljon saját közönségétől,
reagáljon annak elvárásaira. A hivatalos
műemlékvédelem csak akkor léphet fel
olyan vágyakkal, hogy befolyásolni is tudja a társadalom műemlékvédelemmel kapcsolatos magatartását, ha ez már működik.
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A műemlékvédelem és helyreállítás alapvető és legfontosabb célja – a lehető
legtöbbet megőrizni a ránk maradt és értékesnek nyilvánított emlékekből – mit sem
változott azóta, hogy az egyes nemzetek
elhatározták az épített örökség védelmét.
A helyreállítás mikéntjét már nem lehet
ilyen egyszerűen megfogalmazni. A beavatkozás mértékéről, az anyaghasználatról,
a megjelenésről azóta vita folyik, mióta a
helyreállítások (restaurálások) a 19. század
második felében hazánkban is megkezdődtek. Nem állíthatjuk, hogy a napjainkig
tartó polémia pusztán szakmai jellegű, és
mentes minden hatalmi vagy politikai befolyástól, a szekértáborok és intézmények
érdekeitől.
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Amikor egy-egy helyreállítás kapcsán az
olvasó (legyen az laikus vagy szakmabéli)
ilyenfajta elemzésekbe, kritikákba botlik,
nem hiábavaló az előzmények ismerete,
már csak saját véleményének minél árnyaltabb kialakítása érdekében sem, no meg
ha egyáltalán túl akar lépni a „tetszik-nem
tetszik” kategóriák meghatározta szinten.
Számunkra a II. világháború után kialakult álláspontok és történések az izgalmasabbak, hiszen korcsoporttól függően
különböző időpontokban, de mi is bekapcsolódtunk ezekbe a folyamatokba, és ki
távolabbról, ki közvetlen közelről szemlélhette, hogyan alakul egy-egy emlék sorsa,
miként alakulnak a helyreállítási tervek,
hogyan változik, vagy éppen nem változik
a műemlékvédelmi szemlélet.

Műemlékeinket sokféleképpen csoportosíthatjuk. Az egyik ilyen önkényes csoportosítás szerint megkülönböztethetünk
olyan emlékeket, amelyeket elődeink már
helyreállítottak, s a mi dolgunk ezek fenntartása. A másik csoportba a helyreállításra, megóvásra várókat sorolhatjuk. Sajnálatos módon számos elsőrangú emlék
tartozik ez utóbbi csoportba, mely sorsára
hagyva hánykolódik a viták és a tehetetlenség átka között. Elgondolkodtató, hogy
még helyreállított műemléket, mint például
a diósgyőri várat is ez a veszély fenyegette.
Az elvi és módszertani vitákat áttekintve
megfigyelhető, hogy egyrészt kialakultak
olyan fogalmak, kulcsszavak, amelyek
nemcsak hogy gyakran fordultak elő,
hanem egyben minősítettek is: kiépítés,
hamisítás, másolat, utánzat, sosemvolt
állapot, tatarozás. Ellentétpárként: eredeti,
hiteles, kortárs, tudományos, korszerű,
haladó. (…) Másrészt létrejött azoknak az
emlékeknek a köre, amivel mindig példálózni lehetett − pró és kontra.
A diósgyőri vár helyreállításának mikéntje
már a Műemlékvédelem 1957-ben megjelent első számában szóba került Beck
Zsuzsanna − Sedlmayr János Holt műemlékeink helyreállítása és felhasználása
című cikkében. A szerzőpáros, ha nem is
az egyetlen megoldásként, de mindenképpen megfontolandó alternatívaként
ismerteti a romok megmentésének egyik
módját: az épületté történő kiegészítést
vagy az épületbe foglalást. Érdekes szerkesztői gondolat volt a folyóirat 2000. évi
első számában feleleveníteni a kérdést a
régi cikkek és az ezekkel párhuzamos új
írások közlésével. Sedlmayr párhuzamos
cikkében a diósgyőri vár példája kapcsán
nem a helyreállítások módszertanának változásait és problémáit tekinti át, hanem
megkérdőjelezi a „holt műemlék” fogalmát,
teljesen elméleti síkra tereli a kérdést,
és nem keveredik vitába.
A minden körültekintés nélküli, vagdalkozó kritika – amely komoly tudományos
alapokon nyugvó épületkiegészítéseket
mosott össze sokszor anyagi vagy politikai erőfitogtatásból készült mesevárakkal – eredménye, hogy építészkörökben
 fotó: Dénes György 

is általánosan elterjedt nézet lett, miszerint a műemlék-helyreállításhoz csupán
egy jó ötletre van szükség, semmi másra.
Bizonyos művészettörténész-, régészkörök
az építészeti beavatkozásokkal szemben
kialakult ellenérzései − meglehet, jobbító
szándékból születtek − a visszájára fordultak. A legutóbbi időkig nagyobb bűnnek tartják a hozzá- vagy ráépítést, mint
a cselekvést megakadályozó, sokszor évtizedekig húzódó viták miatti pusztulást.
Az számított jó építésznek, aki megtagadva saját magát és építeni vágyát, nem
folytatta vagy egészítette ki a romot épületté. Példaként gyakran Möllert emlegetik, aki Zsámbékon visszafogott vágyait a
Lehel téri templomban élte ki. Mondják!
Úgy gondolom, elérkeztünk a probléma
gyökeréhez, a hamis tudat kialakításának

alapjához. Csak most kezdjük látni, milyen
sokat ártott a műemlékek védelmének, helyreállításának − Möller zsámbéki munkájára
hivatkozva − a kisebb részben tudatlanságon,
nagyobbrészt viszont céltudatos elferdítéseken alapuló helyreállítási doktrína fizikai és
szellemi téren egyaránt. Az irattári és tervtári
kutatás feltárta Möller terveit, helyreállítói
szándékát, és bepillantást engedett abba a sok
küszködésbe, amit a templom megmentése érdekében vállalt. Kiderült: a téglakiegészítések
„csupán” szerkezeti megerősítések, és eszébe
sem jutott, hogy ez legyen a végleges állapot. Möller kiváló építész és helyreállító volt,
de neki tulajdonítani a Velencei Charta irányelveit megelőző és a hozzátételt megkülönböztető helyreállítási elveket történelmietlen
belemagyarázás, nagyon is megbecsülendő és
követendő munkássága félreértelmezése.

Látszólag elkanyarodtunk a diósgyőri
vár helyreállítási kérdéseitől, de erre
a kitérőre mindenképpen szükség volt
a szemléletmód érzékeltetése érdekében.
Érdekes, hogy a romhelyreállítások során
tapasztalt kudarcok ellenére Sedlmayr
2000-ben írt cikkében a vár helyreállítását Ferenczy Károly munkájával
befejezettnek tekinti, sőt olyan példamutató helyreállításnak tartja, amelyet
megváltoztatni nem szabad. Visszautasítja
Császár László csipkelődését, miszerint
a rondella lőrésein kísértet jár. Valóban,
a vár elhanyagoltsága mindenképpen ezt
az érzést kelti a látogatóban. Fájdalmas
dolog megélni, ha egy helyreállítás vagy egy
műemléki doktrína fölött eljár az idő.
Ebből a szempontból legérzékenyebbek
a romvédelmek, romkiegészítések.
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különböző időpontokban, de mi is bekapcsolódtunk ezekbe a folyamatokba, és ki
távolabbról, ki közvetlen közelről szemlélhette, hogyan alakul egy-egy emlék sorsa,
miként alakulnak a helyreállítási tervek,
hogyan változik, vagy éppen nem változik
a műemlékvédelmi szemlélet.

Műemlékeinket sokféleképpen csoportosíthatjuk. Az egyik ilyen önkényes csoportosítás szerint megkülönböztethetünk
olyan emlékeket, amelyeket elődeink már
helyreállítottak, s a mi dolgunk ezek fenntartása. A másik csoportba a helyreállításra, megóvásra várókat sorolhatjuk. Sajnálatos módon számos elsőrangú emlék
tartozik ez utóbbi csoportba, mely sorsára
hagyva hánykolódik a viták és a tehetetlenség átka között. Elgondolkodtató, hogy
még helyreállított műemléket, mint például
a diósgyőri várat is ez a veszély fenyegette.
Az elvi és módszertani vitákat áttekintve
megfigyelhető, hogy egyrészt kialakultak
olyan fogalmak, kulcsszavak, amelyek
nemcsak hogy gyakran fordultak elő,
hanem egyben minősítettek is: kiépítés,
hamisítás, másolat, utánzat, sosemvolt
állapot, tatarozás. Ellentétpárként: eredeti,
hiteles, kortárs, tudományos, korszerű,
haladó. (…) Másrészt létrejött azoknak az
emlékeknek a köre, amivel mindig példálózni lehetett − pró és kontra.
A diósgyőri vár helyreállításának mikéntje
már a Műemlékvédelem 1957-ben megjelent első számában szóba került Beck
Zsuzsanna − Sedlmayr János Holt műemlékeink helyreállítása és felhasználása
című cikkében. A szerzőpáros, ha nem is
az egyetlen megoldásként, de mindenképpen megfontolandó alternatívaként
ismerteti a romok megmentésének egyik
módját: az épületté történő kiegészítést
vagy az épületbe foglalást. Érdekes szerkesztői gondolat volt a folyóirat 2000. évi
első számában feleleveníteni a kérdést a
régi cikkek és az ezekkel párhuzamos új
írások közlésével. Sedlmayr párhuzamos
cikkében a diósgyőri vár példája kapcsán
nem a helyreállítások módszertanának változásait és problémáit tekinti át, hanem
megkérdőjelezi a „holt műemlék” fogalmát,
teljesen elméleti síkra tereli a kérdést,
és nem keveredik vitába.
A minden körültekintés nélküli, vagdalkozó kritika – amely komoly tudományos
alapokon nyugvó épületkiegészítéseket
mosott össze sokszor anyagi vagy politikai erőfitogtatásból készült mesevárakkal – eredménye, hogy építészkörökben
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is általánosan elterjedt nézet lett, miszerint a műemlék-helyreállításhoz csupán
egy jó ötletre van szükség, semmi másra.
Bizonyos művészettörténész-, régészkörök
az építészeti beavatkozásokkal szemben
kialakult ellenérzései − meglehet, jobbító
szándékból születtek − a visszájára fordultak. A legutóbbi időkig nagyobb bűnnek tartják a hozzá- vagy ráépítést, mint
a cselekvést megakadályozó, sokszor évtizedekig húzódó viták miatti pusztulást.
Az számított jó építésznek, aki megtagadva saját magát és építeni vágyát, nem
folytatta vagy egészítette ki a romot épületté. Példaként gyakran Möllert emlegetik, aki Zsámbékon visszafogott vágyait a
Lehel téri templomban élte ki. Mondják!
Úgy gondolom, elérkeztünk a probléma
gyökeréhez, a hamis tudat kialakításának

alapjához. Csak most kezdjük látni, milyen
sokat ártott a műemlékek védelmének, helyreállításának − Möller zsámbéki munkájára
hivatkozva − a kisebb részben tudatlanságon,
nagyobbrészt viszont céltudatos elferdítéseken alapuló helyreállítási doktrína fizikai és
szellemi téren egyaránt. Az irattári és tervtári
kutatás feltárta Möller terveit, helyreállítói
szándékát, és bepillantást engedett abba a sok
küszködésbe, amit a templom megmentése érdekében vállalt. Kiderült: a téglakiegészítések
„csupán” szerkezeti megerősítések, és eszébe
sem jutott, hogy ez legyen a végleges állapot. Möller kiváló építész és helyreállító volt,
de neki tulajdonítani a Velencei Charta irányelveit megelőző és a hozzátételt megkülönböztető helyreállítási elveket történelmietlen
belemagyarázás, nagyon is megbecsülendő és
követendő munkássága félreértelmezése.

Látszólag elkanyarodtunk a diósgyőri
vár helyreállítási kérdéseitől, de erre
a kitérőre mindenképpen szükség volt
a szemléletmód érzékeltetése érdekében.
Érdekes, hogy a romhelyreállítások során
tapasztalt kudarcok ellenére Sedlmayr
2000-ben írt cikkében a vár helyreállítását Ferenczy Károly munkájával
befejezettnek tekinti, sőt olyan példamutató helyreállításnak tartja, amelyet
megváltoztatni nem szabad. Visszautasítja
Császár László csipkelődését, miszerint
a rondella lőrésein kísértet jár. Valóban,
a vár elhanyagoltsága mindenképpen ezt
az érzést kelti a látogatóban. Fájdalmas
dolog megélni, ha egy helyreállítás vagy egy
műemléki doktrína fölött eljár az idő.
Ebből a szempontból legérzékenyebbek
a romvédelmek, romkiegészítések.
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Minden romot nem lehet fölépíteni, főként
Magyarországon nem, ahol azok a védett
emlékek tekintélyes részét teszik ki. Viszont
mérlegelendő, hogy bizonyos esetekben több
szempontból is a legelőnyösebb megoldás a
rom épületté formálása, vagy épületbe való
foglalása. Visszatértünk Sedlmayr János
1957-ben tett megállapításához.
Hogyan, milyen eszközökkel történjen a
kiegészítés? Mindenkinek, aki részt vesz egy
ilyen munkában, nagyon nagy a felelőssége.
Vannak ősi és ösztönös elvek, amelyeket be
kell tartani. Körültekintően és finoman kell
megválasztani azokat az eszközöket és technikákat, amelyekkel az újat beleillesztjük a
régibe, ugyanakkor meg is különböztetjük
attól. Számomra visszatetsző a kortárs technika, technológia erőltetett alkalmazása,
magamutogató erőszakossága, főként,
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ha nem is az emlék védelmét szolgálja.
Mindenesetre ezzel sokkal nagyobb feltűnést
és visszhangot lehet kiváltani az építésztársadalomban, mint a hagyományos anyagok
és szerkezetek alkalmazásával. Egyik esetben
sem mentesül az építész annak felelőssége
alól, hogy múltunk egy darabjával foglalatoskodik. A végeredmény nem mindegy. Nem
mindegy, hogy csak egy szűk csoport értékeli,
és miként értékeli a művet. Előfordul, hogy a
kritika a szekértáborok egymás közötti fricskázása csupán. Vannak, akik úgy vélik, hogy
még mindig jobb egy „elfuserált üvegtető”,
mint a historizmus bűnébe esni.
A múlt emlékeinek interpretálása, pláne
kiegészítése, kézzel fogható megjelenítése −
amennyiben többre számit a hasonszőrűek
vállveregetésénél − nagyon komoly együttműködést kíván építésztől, művészettörté-

nésztől, régésztől és minden résztvevőtől,
hogy a végeredmény megfelelő visszhangot
keltsen a társadalom erre fogékony, művelt
rétegeiben. Vannak, akik azt állítják, hogy a
rom a hozzá fűződő, tőle elválaszthatatlan
emlékképekkel együtt alkotja a védendő és
megőrzendő történelmi emléket.
Sajnos az egyre romló, pusztuló állapotok
nem ezt a vélekedést támasztják alá. A fizikai mivoltukban egyre gyorsabban erodálódó
maradványok mindinkább csupán emlékképekké válnak, mely emlékképek felidézése
egyre szűkebb körökben történik, és egyre
szűkebb köröket érdekel.
Nem engedhetjük, hogy múltunk történeti,
művészeti és építészeti emlékei pusztán emlékképekké váljanak − sem fizikai, sem intellektuális értelemben.
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„A Sajó folyó alatt dél felé […] Diósgyőr tűnik szemünkbe, a királynő vára az azonos nevű mezővárossal, mely
alatta fekszik, szép inkább, mintsem erős; Kassától dél felé terül el, szép fekvését és általános bőségét méltán
említhetjük. Egy keletről és délről erdőkkel övezett hegy lejtőjén épült. Tavasz idején a szomszédos fák ágain zengő
fülemilék és más piciny madarak éneke a várszobákban lakók fülének csodálatos gyönyörűséget szerez. A vár alatt
egy hegyi patak folyik, rengeteg benne a pisztráng s más finomabb hal. Innen fél mérföldre van Miskolc mezőváros
(némely lakosainak egykori táncai miatt már akkoriban híre volt), a várhoz tartozik, kiváló borokban, és mindenféle élelemben bővelkedik.”
Oláh Miklós esztergomi érsek 1536-ban írta a fenti sorokat Hungária című traktátusában.
Az elmúlt fél évszázad alatt szinte teljesen megváltozott a környezet, a királynék várpalotája
azonban ma is méltóságteljesen őrzi a lillafüredi völgy bejáratát a Bükk lábánál. A késő középkori várpalotát 2014 augusztusában, kevesebb mint egyéves kivitelezés során 16. század eleji
állapotában építették újjá. A projekt turisztikai jelentőségéről M. Máthé Kingával, a Magyar
Turizmus Zrt. Termékmenedzsment Iroda vezetőjével beszélgetett Dénes Eszter.
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› A diósgyőrihez hasonló rekonstrukcióra
eddig nem volt példa Magyarországon.
Hazánk a térdig érő várak országa. Azokat,
amelyeket nem érintett az 1702-es császári várrombolási rendelet, vagy elcsatolták, vagy az enyészet lett úrrá rajtuk.
Az egyetlen elfogadott beavatkozás a
romok konzerválása volt, így a látogató
fantáziájára volt bízva a szerencsésebb
esetben vállig érő romok visszaállítása.
A diósgyőri projekt indulásakor a műemlékes szakma megosztott volt ugyan,
a támogatók azonban egyhangúlag kiemelték, hogy a rekonstrukció és az új funkciók
telepítése az egyetlen esélye ezeknek a
váraknak a megmaradásra, a környező
településeknek a fejlődésre. Valóban ilyen
sokat remélhetünk egy ilyen beruházástól?

Versenyképes-e egy olyan szituációban,
ahol a környező országok hasonló műemlékei teljes pompájukban megőrződtek az
utókor számára, vagy éppen rég túl vannak
a rekonstrukciós munkálatokon?

ahhoz, hogy vonzóak legyenek. Vannak
fél romok, amelyeket virtuális rekonstrukciós eszközökkel keltenek életre, például
Kisnána. Diósgyőr esetében akár maga a
térélmény is elegendő vonzerő?

A rekonstrukció a Diósgyőr-Lillafüred
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című projekt keretében valósult
meg, amelyhez a város 442 milliós önrészt, a kormány pedig 2,3 milliós uniós
támogatást biztosított. A diósgyőri vár
fejlesztésével Miskolc és az ország olyan
turisztikai látványossággal gazdagodott,
amely Közép-Európában is egyedülálló.
Mondhatjuk úgy is, hogy egy különlegesen
kedvező csillagállás jellemezte ezt a folyamatot. Az igény évtizedek óta megvan a
műemlékek rekonstrukciójára és a turisztikai attrakcióra. Ez az igény szerencsésen
találkozott a kormányzati akarattal, a turisztikai trendekkel, rendelkezésre álltak a
szükséges források, és nem utolsósorban
a műemlékes szakmában is fordulat következett be a rekonstrukció megítélésében.
Világtrend a turizmusban, hogy a látogató,
korosztálytól, származási országtól, az eltöltött éjszakák számától és a szervezéstől
függetlenül egyetlen dolgot keres, ez pedig
az élmény. Olyan élményt, amelyet a világnak csak ezen az egy pontján élhet át −
ez mindennek a mozgatórugója. Valljuk be,
térdig érő romok között igen nagy fantázia
kell ahhoz, hogy az ember új impulzusokra
tehessen szert, és élményekkel gazdagodva átélhesse egy vár hangulatát. Úgy gondolom, hogy a diósgyőri vár rekonstrukciója a turizmus oldaláról nézve is kiváló
döntés volt.

Diósgyőrről legtöbbünk emlékezetében
a csonka, romantikus vár képe él, amely
szinte kötelező kűr volt az osztálykirándulások alkalmával. Diósgyőr egyet jelentett az iskolai kirándulásokkal, a nyárral
és a Kaláka-fesztivállal. Ráadásul a vár
elhelyezkedése sem hétköznapi: paradox
módon a lakótelep tőszomszédságában
áll, egyik részén már a gyönyörű Bükk magasodik, a másik része kertvárosi beépítéshez kapcsolódik a hihetetlen méretű,
nyomasztó avasi lakótelep ölelésében.
Ebből a szempontból a mostani építészeti
kialakítás már önmagában egy erőteljes,
átélhető térélmény, amely ellensúlyozza
a vár környezete, az oda vezető út bizarr
vonásait. Mindemellett a várba betelepülő
attrakciók elengedhetetlenek, nagymértékben fokozzák a vonzerőt. A vár minden
évszakban tud eseményt nyújtani, nyitva
tartása is eltér a megszokottól. A látogatók
jelmezes animátorok segítségével interaktív tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg
Nagy Lajos király és Diósgyőr fénykorával,
amely szolgáltatás benne foglaltatik a belépő árában. Az időutazást lovagi tornák és
fegyverbemutatók teszik teljessé. A KözépEurópában egyedülálló lovagterem lenyűgöző méretei, lélegzetelállító kisugárzása
a rekonstrukciónak köszönhetően a mai
kor emberének is impozáns látványt nyújt.
Jegyajándékként hat királynénk vidéki rezidenciája volt a vár, így a déli szárny ezt a
témát mutatja be. A vár falain kívül az aktív
turizmus szerelmesei a Bükkben, a pihenésre vágyók a barlangfürdőben és a strandon
folytathatják a napjukat. Ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy Miskolc imázsa az
elmúlt évtizedben nagyot változott: ipari
városból kulturális várossá nőtte ki magát. A belvárosi Szinva-parti rekonstrukció,
a remekül kitalált operafesztivál tökéletes
folytatása a vár rekonstrukciója, amely
egységet képez a lillafüredi függőkerttel,
a kisvasútállomással, az ökoturisztikai
látogatóközponttal. A vár környezetének
fejlesztése is tervbe van véve.

› Jobban vonzza a látogatóközönséget?
Miskolcot és környékét tekintve szeptembertől decemberig a vendégéjszakák számában 10% feletti növekedést hozott. Eddig
soha nem látott számú látogató érkezett a
várba és az oda szervezett programokra.
Csak az őszi időszakot tekintve is látványos
a növekedés, azonban ne felejtsük el, hogy
az idényjelleget is felülírja egy ilyen beruházás: Miskolc négy évszakos úti cél lett.

› Vannak teljesen romos állapotú váraink,
ahová valamilyen attrakciót kell vinni
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Az elmúlt fél évszázad alatt szinte teljesen megváltozott a környezet, a királynék várpalotája
azonban ma is méltóságteljesen őrzi a lillafüredi völgy bejáratát a Bükk lábánál. A késő középkori várpalotát 2014 augusztusában, kevesebb mint egyéves kivitelezés során 16. század eleji
állapotában építették újjá. A projekt turisztikai jelentőségéről M. Máthé Kingával, a Magyar
Turizmus Zrt. Termékmenedzsment Iroda vezetőjével beszélgetett Dénes Eszter.
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› A diósgyőrihez hasonló rekonstrukcióra
eddig nem volt példa Magyarországon.
Hazánk a térdig érő várak országa. Azokat,
amelyeket nem érintett az 1702-es császári várrombolási rendelet, vagy elcsatolták, vagy az enyészet lett úrrá rajtuk.
Az egyetlen elfogadott beavatkozás a
romok konzerválása volt, így a látogató
fantáziájára volt bízva a szerencsésebb
esetben vállig érő romok visszaállítása.
A diósgyőri projekt indulásakor a műemlékes szakma megosztott volt ugyan,
a támogatók azonban egyhangúlag kiemelték, hogy a rekonstrukció és az új funkciók
telepítése az egyetlen esélye ezeknek a
váraknak a megmaradásra, a környező
településeknek a fejlődésre. Valóban ilyen
sokat remélhetünk egy ilyen beruházástól?

Versenyképes-e egy olyan szituációban,
ahol a környező országok hasonló műemlékei teljes pompájukban megőrződtek az
utókor számára, vagy éppen rég túl vannak
a rekonstrukciós munkálatokon?

ahhoz, hogy vonzóak legyenek. Vannak
fél romok, amelyeket virtuális rekonstrukciós eszközökkel keltenek életre, például
Kisnána. Diósgyőr esetében akár maga a
térélmény is elegendő vonzerő?

A rekonstrukció a Diósgyőr-Lillafüred
komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című projekt keretében valósult
meg, amelyhez a város 442 milliós önrészt, a kormány pedig 2,3 milliós uniós
támogatást biztosított. A diósgyőri vár
fejlesztésével Miskolc és az ország olyan
turisztikai látványossággal gazdagodott,
amely Közép-Európában is egyedülálló.
Mondhatjuk úgy is, hogy egy különlegesen
kedvező csillagállás jellemezte ezt a folyamatot. Az igény évtizedek óta megvan a
műemlékek rekonstrukciójára és a turisztikai attrakcióra. Ez az igény szerencsésen
találkozott a kormányzati akarattal, a turisztikai trendekkel, rendelkezésre álltak a
szükséges források, és nem utolsósorban
a műemlékes szakmában is fordulat következett be a rekonstrukció megítélésében.
Világtrend a turizmusban, hogy a látogató,
korosztálytól, származási országtól, az eltöltött éjszakák számától és a szervezéstől
függetlenül egyetlen dolgot keres, ez pedig
az élmény. Olyan élményt, amelyet a világnak csak ezen az egy pontján élhet át −
ez mindennek a mozgatórugója. Valljuk be,
térdig érő romok között igen nagy fantázia
kell ahhoz, hogy az ember új impulzusokra
tehessen szert, és élményekkel gazdagodva átélhesse egy vár hangulatát. Úgy gondolom, hogy a diósgyőri vár rekonstrukciója a turizmus oldaláról nézve is kiváló
döntés volt.

Diósgyőrről legtöbbünk emlékezetében
a csonka, romantikus vár képe él, amely
szinte kötelező kűr volt az osztálykirándulások alkalmával. Diósgyőr egyet jelentett az iskolai kirándulásokkal, a nyárral
és a Kaláka-fesztivállal. Ráadásul a vár
elhelyezkedése sem hétköznapi: paradox
módon a lakótelep tőszomszédságában
áll, egyik részén már a gyönyörű Bükk magasodik, a másik része kertvárosi beépítéshez kapcsolódik a hihetetlen méretű,
nyomasztó avasi lakótelep ölelésében.
Ebből a szempontból a mostani építészeti
kialakítás már önmagában egy erőteljes,
átélhető térélmény, amely ellensúlyozza
a vár környezete, az oda vezető út bizarr
vonásait. Mindemellett a várba betelepülő
attrakciók elengedhetetlenek, nagymértékben fokozzák a vonzerőt. A vár minden
évszakban tud eseményt nyújtani, nyitva
tartása is eltér a megszokottól. A látogatók
jelmezes animátorok segítségével interaktív tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg
Nagy Lajos király és Diósgyőr fénykorával,
amely szolgáltatás benne foglaltatik a belépő árában. Az időutazást lovagi tornák és
fegyverbemutatók teszik teljessé. A KözépEurópában egyedülálló lovagterem lenyűgöző méretei, lélegzetelállító kisugárzása
a rekonstrukciónak köszönhetően a mai
kor emberének is impozáns látványt nyújt.
Jegyajándékként hat királynénk vidéki rezidenciája volt a vár, így a déli szárny ezt a
témát mutatja be. A vár falain kívül az aktív
turizmus szerelmesei a Bükkben, a pihenésre vágyók a barlangfürdőben és a strandon
folytathatják a napjukat. Ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy Miskolc imázsa az
elmúlt évtizedben nagyot változott: ipari
városból kulturális várossá nőtte ki magát. A belvárosi Szinva-parti rekonstrukció,
a remekül kitalált operafesztivál tökéletes
folytatása a vár rekonstrukciója, amely
egységet képez a lillafüredi függőkerttel,
a kisvasútállomással, az ökoturisztikai
látogatóközponttal. A vár környezetének
fejlesztése is tervbe van véve.

› Jobban vonzza a látogatóközönséget?
Miskolcot és környékét tekintve szeptembertől decemberig a vendégéjszakák számában 10% feletti növekedést hozott. Eddig
soha nem látott számú látogató érkezett a
várba és az oda szervezett programokra.
Csak az őszi időszakot tekintve is látványos
a növekedés, azonban ne felejtsük el, hogy
az idényjelleget is felülírja egy ilyen beruházás: Miskolc négy évszakos úti cél lett.

› Vannak teljesen romos állapotú váraink,
ahová valamilyen attrakciót kell vinni

Diósgyőr

Légi felvétel 1960-ból. Forrás: Divényi Ágnes 
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› Diósgyőr helyreállításával nemcsak egy
nagyon értékes magyar műemlékkel lettünk gazdagabbak, hanem fordulatot vett
a magyar műemlékvédelem irányvonala is.
A hazai műemlékvédelem elsődleges alapelve a hitelesség megőrzése. Joggal tűnhet
úgy a laikusok számára, hogy ennek merev
alkalmazása a műemlékek közösségi-érzelmi értékét háttérbe szorítja. Úgy is mondhatnánk, hogy egy korrektül konzervált,
jó esetben derékig érő várfal, templomrom,
vagy a modern kiegészítések, hozzáépítések sokat jelenthetnek egy szűk szakmai
közeg számára, de semmiképpen sem lehetnek a nemzet fontos, inspiratív közösségi
terei. Társadalmi elvárás, hogy a műemlékeket bemutathatóvá, láthatóvá kell tenni.
A társadalom számára valóban rossz üzenetet hordoznak a befejezetlenség, a hiány
érzését keltő romos, betoncsíkkal megjelölt műemlékeink. Építészeti, műemlékvédelmi szakmai kérdésekbe nem bocsátkoznék, de az tény, hogy Diósgyőr esetében a
rekonstrukciót nagyon alapos feltárások
előzték meg, így gyakorlatilag a vár a hitelesség sérelme nélkül vált kiegészíthetővé.
Ez a hitelesség az idelátogatók számára is
rendkívül fontos.

Statisztika Miskolcon, 2014. szeptember–december, az előző év hasonló időszakához képest:

› Számos kutatás kimutatta már a műemlékvédelem gazdasági multiplikátorhatását. A turizmustól az ingatlanárakig
számos pozitív hatása van a műemlékvédelmi szabályozásnak, amely anyagi értelemben a település jólétéhez járul hozzá.
Több lesz a munkahely, nagyobb a GDPnövekedés, jelentősebbek az adóbevételek.
A mérleg nyilvánvalóan pozitív. A több
funkció több munkahelyet teremt, a több
élmény több látogatót vonz, aki megfelelő
kínálat esetén többet fogyaszt, hosszabb
időt tölt el a helyszínen, és többet költ addicionálisan is. A marketing terén pedig az
elmúlt években komoly változást hoztak
az okostelefonok és a közösségi portálok.
A reklámot maguk a látogatók futtathatják
fel például az ún. selfie-k posztolásával. Elég
csak kijelölni a járdán, vagy a vár udvarán
a felvétel készítéséhez legmegfelelőbb pontokat, a látogató kattinit, klikkel, posztol,
és az „ingyenreklám” azonnal rendelkezésre
áll, a fotó és ezáltal a hír terjedése biztosított.
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Vendégszám: + 11,6%
Vendégéjszakaszám: + 14,6%
Külföldi vendégek száma: + 11,8%
Belföldi vendégek száma: + 11,5%
Külföldi vendégéjszakák száma: + 13,2%
Belföldi vendégéjszakák száma: + 15%

› Az átadóünnepségen L. Simon László,
a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára
egyebek mellett azt mondta: a diósgyőri vár
újjáépítése iránymutató a következő évtizedek műemléki rekonstrukciói, így a Budavári
Palota esetében is. A diósgyőri vár rekonstrukciója egy országos folyamat kezdete?
A kormányzat részéről megvan az akarat,
ez véleményem szerint kizárólag forrás
kérdése. A vár- és kastélylátogatás fejleszthető turisztikai termék. Első körben
a diósgyőri vár mintájára szeretnék
rekonstruálni a füzéri, a hollókői és a regéci várat. Mindhárom Észak-Magyarországon található, és igazi attrakcióként fel-

fűzhető egy tematikus útvonalra. Ugyanígy
tematikus útvonalra fűzhetők a középvagy a dél-dunántúli várak, amelyek a
jövőben komoly vonzerőt jelenthetnek
a bel- és külföldi látogatók számára egyaránt. A hit abban, hogy a diósgyőrihez
hasonló rekonstrukciókkal kell életet
lehelni ezekre a területekre, már kifejezésre jutott, de ez többéves, akár évtizedes program lehet, a forrásokhoz igazítva.
Addig is példaként állhatnak előttünk azok
a helyi kezdeményezésű várklaszterek,
amelyek az összefogás mentén nagyszabású, különleges programokkal várják az
érdeklődőket.

Kereskedelmi szálláshelyek
szállásdíjának bevétele: + 15,8%
Kereskedelmi szálláshelyek
belföldi szállásdíjának bevétele: + 16,3%
Kereskedelmi szálláshelyek
külföldi szállásdíjának bevétele: + 14%

Reconstruction of Castle Palace in Diósgyőr
After more than a year of reconstruction works, the late medieval castle palace of Diósgyőr was reopened in its early 16th century state in August 2014. This was
a unique reconstruction effort in Hungary, a country often jestingly called „the land of knee-high forts”. Those which were spared by the imperial decree for the
demolition of forts issued by the Habsburgs in 1702 were taken away later in the Treaty of Trianon or were left to ruins. Due to the rigid interpretation of the Venice
Charter, the only sort of intervention deemed acceptable was the conservation of ruins. This project touched upon serious matters of principle. Would the Fort of
Diósgyőr, one of the emblematic monuments of the country, preserve its outstanding historical value if left to ruins? Although at first the experts were divided over
the issue, the supporters of the project unanimously underlined that the authentic reconstruction based on thorough research and the addition of new features
was the only chance to preserve these forts and develop the neighboring communities in the same time. The opposition were slowly won over in what proved to
be a lengthy process owing to the doubts of the designers regarding ruin conservation, the material considerations of the client and the need to develop features
which would ensure sustainability. Behind all these considerations, the idea was to preserve the historical value hidden in memories. Authored by György Szekér,
the final reconstruction plans were implemented by architects Judit Botos and Gyula Cséfalvay. As part of the show, visitors are treated to interactive guided tours
featuring costumed animators who revive the glorious days of Diósgyőr under King Louis the Great as well as knights tournaments and weapon displays. With
its awe-inspiring dimensions, the Knights' Hall is matchless in Central Europe and provides an impressive sight even for the most hardened of spectators. The
development of the Fort of Diósgyőr enriched the touristic palette of both Miskolc and the country, offering unique entertainment to everyone who decides to visit.

Diósgyőr
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› Diósgyőr helyreállításával nemcsak egy
nagyon értékes magyar műemlékkel lettünk gazdagabbak, hanem fordulatot vett
a magyar műemlékvédelem irányvonala is.
A hazai műemlékvédelem elsődleges alapelve a hitelesség megőrzése. Joggal tűnhet
úgy a laikusok számára, hogy ennek merev
alkalmazása a műemlékek közösségi-érzelmi értékét háttérbe szorítja. Úgy is mondhatnánk, hogy egy korrektül konzervált,
jó esetben derékig érő várfal, templomrom,
vagy a modern kiegészítések, hozzáépítések sokat jelenthetnek egy szűk szakmai
közeg számára, de semmiképpen sem lehetnek a nemzet fontos, inspiratív közösségi
terei. Társadalmi elvárás, hogy a műemlékeket bemutathatóvá, láthatóvá kell tenni.
A társadalom számára valóban rossz üzenetet hordoznak a befejezetlenség, a hiány
érzését keltő romos, betoncsíkkal megjelölt műemlékeink. Építészeti, műemlékvédelmi szakmai kérdésekbe nem bocsátkoznék, de az tény, hogy Diósgyőr esetében a
rekonstrukciót nagyon alapos feltárások
előzték meg, így gyakorlatilag a vár a hitelesség sérelme nélkül vált kiegészíthetővé.
Ez a hitelesség az idelátogatók számára is
rendkívül fontos.

Statisztika Miskolcon, 2014. szeptember–december, az előző év hasonló időszakához képest:

› Számos kutatás kimutatta már a műemlékvédelem gazdasági multiplikátorhatását. A turizmustól az ingatlanárakig
számos pozitív hatása van a műemlékvédelmi szabályozásnak, amely anyagi értelemben a település jólétéhez járul hozzá.
Több lesz a munkahely, nagyobb a GDPnövekedés, jelentősebbek az adóbevételek.
A mérleg nyilvánvalóan pozitív. A több
funkció több munkahelyet teremt, a több
élmény több látogatót vonz, aki megfelelő
kínálat esetén többet fogyaszt, hosszabb
időt tölt el a helyszínen, és többet költ addicionálisan is. A marketing terén pedig az
elmúlt években komoly változást hoztak
az okostelefonok és a közösségi portálok.
A reklámot maguk a látogatók futtathatják
fel például az ún. selfie-k posztolásával. Elég
csak kijelölni a járdán, vagy a vár udvarán
a felvétel készítéséhez legmegfelelőbb pontokat, a látogató kattinit, klikkel, posztol,
és az „ingyenreklám” azonnal rendelkezésre
áll, a fotó és ezáltal a hír terjedése biztosított.
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Vendégszám: + 11,6%
Vendégéjszakaszám: + 14,6%
Külföldi vendégek száma: + 11,8%
Belföldi vendégek száma: + 11,5%
Külföldi vendégéjszakák száma: + 13,2%
Belföldi vendégéjszakák száma: + 15%

› Az átadóünnepségen L. Simon László,
a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára
egyebek mellett azt mondta: a diósgyőri vár
újjáépítése iránymutató a következő évtizedek műemléki rekonstrukciói, így a Budavári
Palota esetében is. A diósgyőri vár rekonstrukciója egy országos folyamat kezdete?
A kormányzat részéről megvan az akarat,
ez véleményem szerint kizárólag forrás
kérdése. A vár- és kastélylátogatás fejleszthető turisztikai termék. Első körben
a diósgyőri vár mintájára szeretnék
rekonstruálni a füzéri, a hollókői és a regéci várat. Mindhárom Észak-Magyarországon található, és igazi attrakcióként fel-

fűzhető egy tematikus útvonalra. Ugyanígy
tematikus útvonalra fűzhetők a középvagy a dél-dunántúli várak, amelyek a
jövőben komoly vonzerőt jelenthetnek
a bel- és külföldi látogatók számára egyaránt. A hit abban, hogy a diósgyőrihez
hasonló rekonstrukciókkal kell életet
lehelni ezekre a területekre, már kifejezésre jutott, de ez többéves, akár évtizedes program lehet, a forrásokhoz igazítva.
Addig is példaként állhatnak előttünk azok
a helyi kezdeményezésű várklaszterek,
amelyek az összefogás mentén nagyszabású, különleges programokkal várják az
érdeklődőket.

Kereskedelmi szálláshelyek
szállásdíjának bevétele: + 15,8%
Kereskedelmi szálláshelyek
belföldi szállásdíjának bevétele: + 16,3%
Kereskedelmi szálláshelyek
külföldi szállásdíjának bevétele: + 14%

Reconstruction of Castle Palace in Diósgyőr
After more than a year of reconstruction works, the late medieval castle palace of Diósgyőr was reopened in its early 16th century state in August 2014. This was
a unique reconstruction effort in Hungary, a country often jestingly called „the land of knee-high forts”. Those which were spared by the imperial decree for the
demolition of forts issued by the Habsburgs in 1702 were taken away later in the Treaty of Trianon or were left to ruins. Due to the rigid interpretation of the Venice
Charter, the only sort of intervention deemed acceptable was the conservation of ruins. This project touched upon serious matters of principle. Would the Fort of
Diósgyőr, one of the emblematic monuments of the country, preserve its outstanding historical value if left to ruins? Although at first the experts were divided over
the issue, the supporters of the project unanimously underlined that the authentic reconstruction based on thorough research and the addition of new features
was the only chance to preserve these forts and develop the neighboring communities in the same time. The opposition were slowly won over in what proved to
be a lengthy process owing to the doubts of the designers regarding ruin conservation, the material considerations of the client and the need to develop features
which would ensure sustainability. Behind all these considerations, the idea was to preserve the historical value hidden in memories. Authored by György Szekér,
the final reconstruction plans were implemented by architects Judit Botos and Gyula Cséfalvay. As part of the show, visitors are treated to interactive guided tours
featuring costumed animators who revive the glorious days of Diósgyőr under King Louis the Great as well as knights tournaments and weapon displays. With
its awe-inspiring dimensions, the Knights' Hall is matchless in Central Europe and provides an impressive sight even for the most hardened of spectators. The
development of the Fort of Diósgyőr enriched the touristic palette of both Miskolc and the country, offering unique entertainment to everyone who decides to visit.
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Tokaj-hegyalja névadó települését és magát
a borvidéket Salamin Ferenc mellett,
vándorként ismertem meg alaposabban.
Egykori mesterem évtizedek óta viszi
magával a nála dolgozó vándorokat felmérésekre, tárgyalásokra, művezetésekre,
hogy az építészetet, a munkáit a gyakorlatban ismerhessék meg, és a nála töltött
fél év alatt betekintést nyerhessenek a
valóban szerves építészeti gondolkodásba.
Egy-egy ilyen út során, akár több települést is végigjárva, mintegy ráadásképpen
megmutatkozik a borvidék egyedülálló
mikroklímája, sajátos hangulata, egységes
építészeti öröksége. A Vándoriskolának
már többször is volt lehetősége kisebb
„házi pályázatok” kapcsán eljönni ide,
ismerkedni a szőlődűlők rajzolta borvidékkel, de csak az intenzíven ide kapcsoló
munkafolyamat mutathatja meg az igazi
Hegyalját, az ásványokat, melyeket a gyökerek bármilyen mélységben megtalálnak.

Kávépörkölő
manufaktúra
To k a j
Építészet, szöveg, fotó: Füzes András

C o f f e M a n u f a c t u r e i n To k a j
The derelict house on a corner plot of the main street in Tokaj used to be an inn before being acquired
by one of the most influential wine makers of the region. He commissioned architect Ferenc Salamin to
carry out the reconstruction works who, in turn, assigned his itinerant apprentice-at-the-time, András
Füzes to the task. The Itinerant School is a professional institution for postgraduates funded by the Kós
Károly Association. The fundamental idea was to preserve the parts of the house which had already been
in appropriate condition and to create an organic interaction between the existent and the new parts. A
coffee bar and a connected utility area were added to the first floor of the preserved street wing, which
was also extended into a residential wing with an open staircase and a veranda leading into the interior
of the building. The second floor was built according to a different system of architecture, with a different
distribution of openings and interior painting provided by the architect. However, the two systems merge
again in the newly built lateral wing. Before long, the coffee manufacture has become an important
meeting point and cultural venue of the city.
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A tokaji főutca egyik saroktelkén álló
lepusztult ház története a 19. századra
nyúlik vissza. Elmondások szerint valaha
egy fogadó lehetett, amit a fogadós, talán
a lányai után, Három Rózsának nevezett el.
Ennek – a kissé homályba vesző – emlékét
felidézve kapta azonos nevét a tervezett
kávézó. Az épületet Prácser Miklós borász,
a borvidék egyik meghatározó szereplője
vette meg, akivel régi munkakapcsolata
van Salamin Ferencnek. Így magától értetődött, hogy a felújítás tervezésével is őt
bízta meg, ő pedig továbbadta a feladatot
nekem mint éppen mellette dolgozó vándornak. A feladat eredetileg három lakásra
és a főutcára nyíló kávézó kialakítására
szólt, ám az időközben jött pályázati lehetőség átrajzolta a tervezési programot.
Így a lakások átalakultak a kávézóból előlépett Tokaji Kávépörkölő Manufaktúrát
kiszolgáló terekké.
A ház kialakításánál alapvető, frissen ellesett szempontom volt az épület megfelelő
állapotban lévő részeinek megtartása. Erre
egyfelől emberi tényezők késztettek: követendő példának tartottam azt az alázatot,
ami talán leginkább jellemzi mesterem,
Salamin Ferenc építészetét. A meglévő

értékeket megismerve és megőrizve fontosabb számára az épület környezetbe illeszkedése, mint saját építészetének túlhangsúlyozása. (Egyik utunk során megmutatta a
bodrogkeresztúri Bocskai fogadót, Ferencz
István munkáját. Felhívta figyelmemet
léptékére, kialakítására, arra, hogy milyen finoman illeszkedik a településképbe, mintha már száz éve állna ott.)
Másfelől szándékomban állt a meglévő
és az új viszonyának feszegetése − úgy
képezni egységet, hogy közben érzékelhető maradjon a ház története.
A megtartott utcai szárny földszintjén
kapott helyet és értelmet a kávézó mint
az újjászületett fogadó. Minden bővítés
ehhez rendelődött hozzá: kiegészült hátrafelé egy kiszolgálórésszel, oldalirányban, a
településképi elképzeléseknek is megfele-

lően egy kapuépítménnyel, a sarkon befordulva – az elbontott épületrészek helyén
– egy belülről tornácos lakószárnnyal, ami
a régi részhez egy nyitott lépcsőházzal
kapcsolódik. Végül kiegészült az emeletráépítéssel, ami a megtartott és kiegészített
zárópárkány felett egy eltérő építészeti
rendszert mutat nyílásosztásával és képmezőivel, de az új oldalszárnyon, a lépcsőtér után összeolvad a földszinti résszel.
Az optikailag a tetőt hordó képmezőket
a László Dániel festőművésztől kapott
útmutatások alapján – a megbízóval egyetértésben – magam festettem.
A ház életében nagy szerepe volt a tulajdonosnak, nemcsak azáltal, hogy életre hívta,
hanem azzal is, hogy mára a borvidék egyik
fontos találkozóhelyévé formálta azt.
Viszonyítási pont lett, amely életet visz az
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Tokaj-hegyalja névadó települését és magát
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by one of the most influential wine makers of the region. He commissioned architect Ferenc Salamin to
carry out the reconstruction works who, in turn, assigned his itinerant apprentice-at-the-time, András
Füzes to the task. The Itinerant School is a professional institution for postgraduates funded by the Kós
Károly Association. The fundamental idea was to preserve the parts of the house which had already been
in appropriate condition and to create an organic interaction between the existent and the new parts. A
coffee bar and a connected utility area were added to the first floor of the preserved street wing, which
was also extended into a residential wing with an open staircase and a veranda leading into the interior
of the building. The second floor was built according to a different system of architecture, with a different
distribution of openings and interior painting provided by the architect. However, the two systems merge
again in the newly built lateral wing. Before long, the coffee manufacture has become an important
meeting point and cultural venue of the city.
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utóbbi években kissé elnéptelenedő tokaji
főutcába, udvara és a kávézó pedig gazdag
kulturális események helyszínéül szolgál.
Többfelől hallom, hogy a rendszeresen
frissülő kávé- és süteménykínálat egyedülálló a környéken, ami önmagán túlmutató
dolog az alapvetően ínyenceket megcélzó
borokat termő Hegyalján.
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1 Tornác
2 Előtér
3 Kiállítóterem / Szoba
4 Előkészítő / Konyha
5	Iroda / Szoba
6 Mosdó / Fürdő
7 WC
8 Raktár / Kamra
9 Fedett terasz
10 Előadóterem
11 Mosdó
12 Fűtéshelyiség

1 Áthajtó
2 Előtér
3 Kávézó
4 Ak. m. / Női-ffi mosdó
5 Előkészítő
6 Mosdó-WC
7 Tornác
8 Előtér
9 Előkészítő / Étkező-konyha
10 Kóstolóterem / Nappali
11 	Iroda / Hálószoba
12 Raktár / Gardrób
13 Mosdó / Fürdő
14 Raktár / Kamra
15 Közlekedő, WC
16 Dolgozói öltöző / Vendégszoba
17	Zuhanyzó
18 Mosókonyha
19 Terasz
20 GK-tároló

Építtető: Erzsébet Pince Bt.
Építészek: Füzes András, Salamin Ferenc
Statika: Mantuano Tamás, Pond Mérnöki Iroda Kft.
Elektromos tervezés: Münnich Gábor, Fényesvölgy Kft.
Épületgépészet: Szilágyi Zsolt, ENERGO-KONCEPT Épületgépészeti Tervező és Mérnöki Iroda Kft.

37

10

7
8

12

3

2

1

Emeleti alaprajz

3

6

11

3

4

36

5
9

utóbbi években kissé elnéptelenedő tokaji
főutcába, udvara és a kávézó pedig gazdag
kulturális események helyszínéül szolgál.
Többfelől hallom, hogy a rendszeresen
frissülő kávé- és süteménykínálat egyedülálló a környéken, ami önmagán túlmutató
dolog az alapvetően ínyenceket megcélzó
borokat termő Hegyalján.

Földszinti alaprajz

13

17

14

12
10

18

15

11
20

8
19

5

16

9

7

6
3
4

4
2
1

Országépítő 2015|01

1 Tornác
2 Előtér
3 Kiállítóterem / Szoba
4 Előkészítő / Konyha
5	Iroda / Szoba
6 Mosdó / Fürdő
7 WC
8 Raktár / Kamra
9 Fedett terasz
10 Előadóterem
11 Mosdó
12 Fűtéshelyiség

1 Áthajtó
2 Előtér
3 Kávézó
4 Ak. m. / Női-ffi mosdó
5 Előkészítő
6 Mosdó-WC
7 Tornác
8 Előtér
9 Előkészítő / Étkező-konyha
10 Kóstolóterem / Nappali
11 	Iroda / Hálószoba
12 Raktár / Gardrób
13 Mosdó / Fürdő
14 Raktár / Kamra
15 Közlekedő, WC
16 Dolgozói öltöző / Vendégszoba
17	Zuhanyzó
18 Mosókonyha
19 Terasz
20 GK-tároló

Építtető: Erzsébet Pince Bt.
Építészek: Füzes András, Salamin Ferenc
Statika: Mantuano Tamás, Pond Mérnöki Iroda Kft.
Elektromos tervezés: Münnich Gábor, Fényesvölgy Kft.
Épületgépészet: Szilágyi Zsolt, ENERGO-KONCEPT Épületgépészeti Tervező és Mérnöki Iroda Kft.

37

Főépítészek

Egés z séghá z, Ócsa. Építés z: Hor váth Zoltán | fotó: Dénes György, 2009
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D é n e s E s z t e r, Te r d i k B á l in t
› A megtiszteltetésen túl jelent-e „nehézséget”, ha az ember saját városában vállal
főépítészi állást? Miben különbözik ez
egy olyan, általános szituációtól, amikor
a megbízott főépítész külső szemmel
tekint városára?

FŐÉPÍTÉSZEK

Hor vá t h Z olt á n – Óc s a , Fels őpa k ony, Maglód
1998-ban, harmincévesen lett főépítész Ócsán, ahol 2015-ig szinte megszakítás nélkül látta
el ezt a feladatkört. A város, amelyhez családi kötődés is fűzi, és amely egyben otthona
is, 2001-ben Ócsa Polgárainak Szolgálatáért díjjal ismerte el tevékenységét. Megbízatása
során öt éven keresztül a szomszédos Felsőpakony főépítészi teendőit is ellátta. Az idei
évtől Maglód főépítésze.

Horváth Zoltán (1968)
1982–86 Bolyai János Gimnázium
1987–92 Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar
1990–92 Szakmai gyakorlatok
(Paralel Kft. – Szentesi Anikó)
2011 Főépítészi szakvizsga
2012 Magyar Építőművészek Szövetségének tagja
2014 Főépítészek az Épített és Természeti Környezetért
Alapítvány Kuratóriumának tagja
2015 Magyar Főépítészek Egyesületének tagja
1992 Makona Építésziroda Kft.
1993 Triskell Épülettervező Kft. (2008-tól társtulajdonos)
2006 Tectum-Art Építésziroda Kft. alapítása
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1998–2014 Főépítész, Ócsa
2006–2011 Főépítész, Felsőpakony
2015– Főépítész, Maglód
2002 Építészeti Nívódíj (Általános Iskola, Ócsa)
2001 Ócsa Polgárainak Szolgálatáért díj
2005 Építészeti Nívódíj (Idősek Otthona, Dabas)
2010 Építészeti Nívódíj (Egészségügyi Központ
– Gyógyszertár, Ócsa)
2010 Kulturált Településképi Nívódíj (Ócsa főépítészeként)
2011 Építészeti Nívódíj (Katolikus Közösségi Ház, Abony)
2013 Építészeti Nívódíj (Egészségügyi Központ, Budakalász)
2013 Creaton díj (Egészségügyi Központ, Budakalász)

Nem biztos, hogy jó választ tudok adni erre
a kérdésre, mert főépítészként ebbe a helyzetbe „nőttem bele”. Természetesen sajátos ez a szituáció, bár sosem gondoltam rá
teherként. Megtaláltak az emberek a gondjaikkal, a kérdéseikkel az utcán, vagy az iskola előtt, amikor a gyerekeinkre vártunk,
vagy akár az otthonomban. Valahogy ez
vált a munkám részévé, a személyesség, az
itt és most, a részvétel. Az ilyen helyzetekben nem lehet szélhámoskodni vagy blöffölni, nem lehet azt válaszolni, hogy majd
átgondolom, majd megnézem a jogszabályi
lehetőségeket. Itt azonnal eldől, tudod-e a
dolgod. Az embert látták bennem, aki foglalkozik az ügyeikkel, és nem a hivatalnokot. Utóbbi kérelmet írat, és ha nincs rajta
illetékbélyeg, visszaadja az ügyfélnek, és
megnyugszik, hogy az ügyintézési idő újraindul. Az ügyeket nem intézni kell, hanem
elintézni, ez a bizalom legerősebb pillére.
Csak később értettem meg, hogy ez a személyesség vagy mások által gazdatudatú
szemléletnek nevezett viselkedés segített
hozzá nagyon sok helyzet megoldásához.

› 2010-ben főépítészi munkáját Kulturált
Településképi Nívódíjjal ismerték el.
Ócsán számos épület tervezése fűződik
a nevéhez, közülük kettőt is Építészeti
Nívódíjjal tüntettek ki. (Az Országépítő
2013/2. számában mutattuk be az egészségház – gyógyszertár épületegyüttest
– a szerk.) Mit gondol a mai irányelvről,
miszerint a főépítész nem tervezhet az
általa felügyelt területre?
Fogalmazzunk pontosan: ma erről a kérdésről is szakmai vita zajlik. A jelenlegi jogi
szabályozás pontatlan és ellentmondásos,
ezért mindenki azt olvas ki belőle, amit
akar. Pillanatnyi zavar ez az átalakuló közigazgatásban. Az említett irányelv, amely a
teljes körű tiltást képviseli, alapvető tévedés a jog mindenhatóságában vakon hinni
akarók részéről. Gyanítom, hogy mindez a
közélet más területeiről átvett, de szakmai

környezetben értelmezhetetlen függetlenség, jogi kifejezéssel: összeférhetetlenség
téves eszményéből fakad. Hogyan is lehetne egy települési főépítész semleges vagy
független városától? Ha mégis az, akkor
alkalmatlan a feladatára. A jelenlegi ellentmondásos szabályozás szakmán belül is talált támogatókat. Kicsinyes szakmai féltékenységnek tartom ezt azok részéről, akik
nem vállalnak főépítészséget, másrészt
alaptalan félelmeket is tapasztalok néhány
főépítész esetében. Az utóbbiakat meg kell
nyugtatni: senki sem kívánja kötelezővé
tenni a főépítészek tervezését saját városukban, ez kizárólag lehetőség volna. Döntsenek a városvezetők, hogy munkájukhoz
hivatalnoki szemléletű, vagy az épített
környezet múltjáról, jövőjéről gondolatokat hordozó, és azokat megvalósító főépítészekre van-e inkább szükségük. Ez ilyen
egyszerű. Azoknak pedig, akik a piacszerzés vádjával illetik a tervező főépítészeket,
csak annyit tudok mondani, hogy 16 éves
főépítészségem alatt a város köz- és lakóépületeinek tervezésében számtalan építészkolléga vett részt. Van itt még valami,
és talán ezzel illett volna kezdenem. Sokan
kutatják a makoveczi örökség lényegét, keresik a mának szóló üzeneteket. Válaszként
többnyire a kultúrpaloták kiállítótermeinek
falaira vagy kemény kötésű kötetek lapjaira helyeznék ezt az élő-lüktető hagyatékot.
A zseniális építészeti életmű és a szellemi
élet sorsfordító válaszai mellett ezekre a
hétköznapinak tűnő helyzetekre is megtaláljuk a makoveczi válaszokat. Ezek an�nyira egyszerűek és maguktól értetődőek,
hogy elszégyellhetjük magunkat, amiért a
kérdéssel egyáltalán foglalkoznunk kell.
Imre mindig arról beszélt, hogy a kinevezett főépítésznek természetesen terveznie
kell településén, e nélkül sosem derül ki,
hogy milyen építész. Alkalmas-e a feladatára vagy sem. Az építészetről nem lehet
úgy általában beszélni, nem verbális műfaj,
nem elméleti okoskodásra van szükség −
csinálni kell. Ez nem kizárólag a makoveczi
gondolkodás része. Műegyetemi éveim
alatt például attól volt hangos a szakmai
közélet, hogy Kecskeméten mit épített
Kerényi József, a város főépítésze. Kecskemét és a Kerényi név összenőtt. Éppúgy,
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ahogy összenőtt a Zsigmond név Veresegyházzal, a Turi név Budakalásszal, a Salamin
név Szerenccsel, a Krizsán név Pulával, a
Philipp név Váccal, a Jánosi név Szadával, a
Tényi név Nagykőrössel, a Varga név Nagymarossal, vagy a Bodonyi név Tokajjal...

› ... és a Horváth név Ócsával. Főépítészeként külön kihívást jelentett a szociális
lakópark megépülése. (Az OÉ 2014/3-as
számában hosszan foglalkoztunk a lakóparkkal – a szerk.) Hogyan befolyásolta ez
a szituáció főépítészi tevékenységét?
Maglód város főépítésze vagyok 2015 januárja óta, csak remélni tudom, hogy olyan nyomokat hagytam Ócsán, amelyek túlélnek.
16 év tapasztalatából okulva mindig el
szoktam mondani, hogy aki látja a főépítészség lényegét, és tevőlegesen képviseli
azt − vagyis a hazai épített környezet minőségét és az építészeti tradíciók megőrzését
−, nem nyugdíjas feladatkörre vállalkozik.
Sajnos van más típusú főépítész is, de most
róluk ne beszéljünk. Akik látják a feladatot,
és a megoldásokat keresik, a küzdelmesebb,
noha az eredményesebb út lehetőségét választják. Nekik azonban azt is tudomásul
kell venniük, hogy számukra az első munkanap első pillanatától kezdve megkerülhetetlenül működésbe lép az úgynevezett
„konfliktusszámláló”. A mai önkormányzati valóságban, ha ez a számláló elér egy
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D é n e s E s z t e r, Te r d i k B á l in t
› A megtiszteltetésen túl jelent-e „nehézséget”, ha az ember saját városában vállal
főépítészi állást? Miben különbözik ez
egy olyan, általános szituációtól, amikor
a megbízott főépítész külső szemmel
tekint városára?

FŐÉPÍTÉSZEK

Hor vá t h Z olt á n – Óc s a , Fels őpa k ony, Maglód
1998-ban, harmincévesen lett főépítész Ócsán, ahol 2015-ig szinte megszakítás nélkül látta
el ezt a feladatkört. A város, amelyhez családi kötődés is fűzi, és amely egyben otthona
is, 2001-ben Ócsa Polgárainak Szolgálatáért díjjal ismerte el tevékenységét. Megbízatása
során öt éven keresztül a szomszédos Felsőpakony főépítészi teendőit is ellátta. Az idei
évtől Maglód főépítésze.

Horváth Zoltán (1968)
1982–86 Bolyai János Gimnázium
1987–92 Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar
1990–92 Szakmai gyakorlatok
(Paralel Kft. – Szentesi Anikó)
2011 Főépítészi szakvizsga
2012 Magyar Építőművészek Szövetségének tagja
2014 Főépítészek az Épített és Természeti Környezetért
Alapítvány Kuratóriumának tagja
2015 Magyar Főépítészek Egyesületének tagja
1992 Makona Építésziroda Kft.
1993 Triskell Épülettervező Kft. (2008-tól társtulajdonos)
2006 Tectum-Art Építésziroda Kft. alapítása
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1998–2014 Főépítész, Ócsa
2006–2011 Főépítész, Felsőpakony
2015– Főépítész, Maglód
2002 Építészeti Nívódíj (Általános Iskola, Ócsa)
2001 Ócsa Polgárainak Szolgálatáért díj
2005 Építészeti Nívódíj (Idősek Otthona, Dabas)
2010 Építészeti Nívódíj (Egészségügyi Központ
– Gyógyszertár, Ócsa)
2010 Kulturált Településképi Nívódíj (Ócsa főépítészeként)
2011 Építészeti Nívódíj (Katolikus Közösségi Ház, Abony)
2013 Építészeti Nívódíj (Egészségügyi Központ, Budakalász)
2013 Creaton díj (Egészségügyi Központ, Budakalász)

Nem biztos, hogy jó választ tudok adni erre
a kérdésre, mert főépítészként ebbe a helyzetbe „nőttem bele”. Természetesen sajátos ez a szituáció, bár sosem gondoltam rá
teherként. Megtaláltak az emberek a gondjaikkal, a kérdéseikkel az utcán, vagy az iskola előtt, amikor a gyerekeinkre vártunk,
vagy akár az otthonomban. Valahogy ez
vált a munkám részévé, a személyesség, az
itt és most, a részvétel. Az ilyen helyzetekben nem lehet szélhámoskodni vagy blöffölni, nem lehet azt válaszolni, hogy majd
átgondolom, majd megnézem a jogszabályi
lehetőségeket. Itt azonnal eldől, tudod-e a
dolgod. Az embert látták bennem, aki foglalkozik az ügyeikkel, és nem a hivatalnokot. Utóbbi kérelmet írat, és ha nincs rajta
illetékbélyeg, visszaadja az ügyfélnek, és
megnyugszik, hogy az ügyintézési idő újraindul. Az ügyeket nem intézni kell, hanem
elintézni, ez a bizalom legerősebb pillére.
Csak később értettem meg, hogy ez a személyesség vagy mások által gazdatudatú
szemléletnek nevezett viselkedés segített
hozzá nagyon sok helyzet megoldásához.

› 2010-ben főépítészi munkáját Kulturált
Településképi Nívódíjjal ismerték el.
Ócsán számos épület tervezése fűződik
a nevéhez, közülük kettőt is Építészeti
Nívódíjjal tüntettek ki. (Az Országépítő
2013/2. számában mutattuk be az egészségház – gyógyszertár épületegyüttest
– a szerk.) Mit gondol a mai irányelvről,
miszerint a főépítész nem tervezhet az
általa felügyelt területre?
Fogalmazzunk pontosan: ma erről a kérdésről is szakmai vita zajlik. A jelenlegi jogi
szabályozás pontatlan és ellentmondásos,
ezért mindenki azt olvas ki belőle, amit
akar. Pillanatnyi zavar ez az átalakuló közigazgatásban. Az említett irányelv, amely a
teljes körű tiltást képviseli, alapvető tévedés a jog mindenhatóságában vakon hinni
akarók részéről. Gyanítom, hogy mindez a
közélet más területeiről átvett, de szakmai

környezetben értelmezhetetlen függetlenség, jogi kifejezéssel: összeférhetetlenség
téves eszményéből fakad. Hogyan is lehetne egy települési főépítész semleges vagy
független városától? Ha mégis az, akkor
alkalmatlan a feladatára. A jelenlegi ellentmondásos szabályozás szakmán belül is talált támogatókat. Kicsinyes szakmai féltékenységnek tartom ezt azok részéről, akik
nem vállalnak főépítészséget, másrészt
alaptalan félelmeket is tapasztalok néhány
főépítész esetében. Az utóbbiakat meg kell
nyugtatni: senki sem kívánja kötelezővé
tenni a főépítészek tervezését saját városukban, ez kizárólag lehetőség volna. Döntsenek a városvezetők, hogy munkájukhoz
hivatalnoki szemléletű, vagy az épített
környezet múltjáról, jövőjéről gondolatokat hordozó, és azokat megvalósító főépítészekre van-e inkább szükségük. Ez ilyen
egyszerű. Azoknak pedig, akik a piacszerzés vádjával illetik a tervező főépítészeket,
csak annyit tudok mondani, hogy 16 éves
főépítészségem alatt a város köz- és lakóépületeinek tervezésében számtalan építészkolléga vett részt. Van itt még valami,
és talán ezzel illett volna kezdenem. Sokan
kutatják a makoveczi örökség lényegét, keresik a mának szóló üzeneteket. Válaszként
többnyire a kultúrpaloták kiállítótermeinek
falaira vagy kemény kötésű kötetek lapjaira helyeznék ezt az élő-lüktető hagyatékot.
A zseniális építészeti életmű és a szellemi
élet sorsfordító válaszai mellett ezekre a
hétköznapinak tűnő helyzetekre is megtaláljuk a makoveczi válaszokat. Ezek an�nyira egyszerűek és maguktól értetődőek,
hogy elszégyellhetjük magunkat, amiért a
kérdéssel egyáltalán foglalkoznunk kell.
Imre mindig arról beszélt, hogy a kinevezett főépítésznek természetesen terveznie
kell településén, e nélkül sosem derül ki,
hogy milyen építész. Alkalmas-e a feladatára vagy sem. Az építészetről nem lehet
úgy általában beszélni, nem verbális műfaj,
nem elméleti okoskodásra van szükség −
csinálni kell. Ez nem kizárólag a makoveczi
gondolkodás része. Műegyetemi éveim
alatt például attól volt hangos a szakmai
közélet, hogy Kecskeméten mit épített
Kerényi József, a város főépítésze. Kecskemét és a Kerényi név összenőtt. Éppúgy,
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ahogy összenőtt a Zsigmond név Veresegyházzal, a Turi név Budakalásszal, a Salamin
név Szerenccsel, a Krizsán név Pulával, a
Philipp név Váccal, a Jánosi név Szadával, a
Tényi név Nagykőrössel, a Varga név Nagymarossal, vagy a Bodonyi név Tokajjal...

› ... és a Horváth név Ócsával. Főépítészeként külön kihívást jelentett a szociális
lakópark megépülése. (Az OÉ 2014/3-as
számában hosszan foglalkoztunk a lakóparkkal – a szerk.) Hogyan befolyásolta ez
a szituáció főépítészi tevékenységét?
Maglód város főépítésze vagyok 2015 januárja óta, csak remélni tudom, hogy olyan nyomokat hagytam Ócsán, amelyek túlélnek.
16 év tapasztalatából okulva mindig el
szoktam mondani, hogy aki látja a főépítészség lényegét, és tevőlegesen képviseli
azt − vagyis a hazai épített környezet minőségét és az építészeti tradíciók megőrzését
−, nem nyugdíjas feladatkörre vállalkozik.
Sajnos van más típusú főépítész is, de most
róluk ne beszéljünk. Akik látják a feladatot,
és a megoldásokat keresik, a küzdelmesebb,
noha az eredményesebb út lehetőségét választják. Nekik azonban azt is tudomásul
kell venniük, hogy számukra az első munkanap első pillanatától kezdve megkerülhetetlenül működésbe lép az úgynevezett
„konfliktusszámláló”. A mai önkormányzati valóságban, ha ez a számláló elér egy
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kritikus számot, akkor is véget ér a főépítészi megbízatás, ha ezt senki nem mondja.
Ez csak idő kérdése. Ha a konfliktusszámlálód nem halad, nyugodtan elkezdhetsz gyanakodni, hogy éppen nem csinálsz semmit.
A szociális lakópark beruházás esetében
nem is annyira a tervezés, mint inkább a
kivitelezés, a későbbi működés során az én
számlálóm nagyon pörgött. Nem tehettem
mást, minden felvállalt konfliktusommal az
építészeti értékeket, a lakhatóság alapvető
életminőségét, és a város érdekét védtem.
Azt sem válogathattam meg, hogy mindezt
külső vagy belső erők ellen kellett-e tennem. Tettem, mert ez volt a dolgom, tettem,
mert nem az én jövőm érdekelt. Mint ahogy
ezt már korábban is elmondtam, a szociális lakóparkot nem lehet megítélni az adott
társadalmi, gazdasági és politikai környe-

zetből kiragadva. Akkoriban valós veszély
volt, hogy családok tömegei kerülnek az
utcára, ezért a szükségessége a döntés
pillanataiban megkérdőjelezhetetlen volt.
Ahogy azonban más típusú megoldások
születtek, a program leállt. Azt gondolom,
hogy építészetileg rendben lévő a megépült
I. ütem, az pedig, hogy a kormány−ellenzék vagy a kormány−bankok küzdelmében
mivé lett, számomra másodlagos kérdés.
Ami persze nem azt jelenti, hogy nem kell a
területtel ma is foglalkozni, csak más módon.
Amíg tehettem, azt szorgalmaztam, hogy a
terület további felhasználásával, más típu-

Manóvár bölcsőde, Ócsa, építés z: Hor váth Zoltán | fotó: Dénes György, 2013

sú hasznosításával a megváltozott helyzetből fakadó kérdésekre adjunk időszerű válaszokat. A logisztikailag kitűnő helyzetben
lévő terület ipari-gazdasági hasznosítása
elkerülhetetlen, ami az ott élők életkörülményeit is érdemben befolyásolná.

› Kevesen mondhatják el magukról, hogy
ilyen hosszú ideig élvezik egy város bizalmát.
Ráadásul egy ideig a szomszédos Felsőpakony község főépítésze is volt. Mikor
és hogyan indult főépítészi pályafutása
Ócsán, és melyek azok a fontos változások, amelyek ez alatt a közel húsz év
alatt egyértelműen az ön elképzeléseinek
megfelelően zajlottak a városban?
Amikor a főépítészi munkát elkezdhettem, az önkormányzati rendszer már túl
volt két választáson. A települések vezetői
kezdték megtanulni feladataikat, és megérteni lehetőségeiket. Az ország túljutott
a rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági változások első nehézségein. A napi
problémák megoldása mellett már egyre
több település kereste jövőjét, többet törődött arculatával, polgárainak életkörülményeivel. Ebben az időszakban Ócsának
kiváló polgármestere volt dr. Buza Attila
személyében, aki országgyűlési képviselő
is volt. Ő kért fel a feladatra. A rövid- és
hosszú távú célokat együtt fogalmaztuk
meg. Tudtuk, mit, milyenné szeretnénk
a településen változtatni, de nem láttuk
tisztán, milyen módon érhetjük el céljainkat. Akkoriban sok mindennel voltunk így
országszerte: járatlan utakon kellett ösvényt vágnunk. Talán innen ered az első
felismerés, ami a munkámat azóta is végigkíséri. E szerint nincsenek szabályok,
nincsenek receptek a főépítészi munkában.
Célok és feladatok vannak, amelyekre a
helyi sajátosságok közepette kell megoldásokat találni. Fontos arról is beszélni,
hogy a főépítész munkája hasonló a tervezőépítész „karmesteri”, a szakági tervezőket irányító, összehangoló munkájához.
Az igazi sikerekhez csapatra van szükség.
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Ez esetben is igaz a bölcselet: „egy fecske
nem csinál nyarat”. A munka minden település esetén az értékmegóvás és az értékteremtés kettősségén nyugszik. Ez azonban
mindig egyéni vagy csoportérdekeket sért −
így történt Ócsán is. Sok munkával, a szakma, és főleg a civil társadalom bevonásával
és megnyerésével sikerült a város érdekét
mindvégig képviselnem. A táji, környezeti
adottságok, valamint az épített örökség
kimagasló alkotásainak birtokában mindig
azt szorgalmaztam, hogy a településfejlesztés egyik motorja az idegenforgalom,
a turizmus legyen. Sokat tett az építészeti
múlt fenntartásáért a Református Templom
Alapítvány, valamint a Duna−Ipoly Nemzeti
Park. Ez utóbbi anyagi forrásait felhasználva sorra vásárolta és újította fel a népi
építészeti értékeket képviselő lakóházakat.
Napjainkra így jöhetett létre a román kori
templom lábánál egy kisebb bemutatófalu. Az utóbbi években kapcsolódott be ebbe
a munkába az Ócsai Pince Egyesület, amely a
löszös talajba vájt, nádfedésű pincéket gondozza, és rendezvényein keresztül megismerteti a nagyvilággal. Elképzelésem az volt, hogy
az építészet, az építés ügyét közérthetővé
tegyem, hogy a közterületek és a középületek

minőségi megformálásával mintát szolgáltassak az egyéni építkezőknek. Tudtam, hogy ez
sokkal munka- és időigényesebb, mint „teljhatalmú” hatóságot játszva szabályokat alkotni
és bírságolni, vagy a konfliktuskerülő nemtörődömség fala mögé húzódni. Reméltem, hogy
az embereket a példa, a kérés, az együttműködés szándéka mélyebben megérinti, és tartósabb, maradandóbb változásokat idéz elő.

› 2015-től Maglód főépítésze. A jelenlegi gazdasági, közéleti, politikai stb. helyzetben miért
tartja fontosnak egy polgármester, hogy
főépítészt nevezzen ki? Miben különbözik
ez a munka az ócsaitól? Milyen tervei vannak?
Maglód csodálatos fekvésű város, a Gödöllői-dombság része. Földrajzi magassága
a Gellért-hegy magasságával azonos, egy
„széltető”. Az egyik legtisztább levegőjű
város az agglomerációban. Azt mondják
a helyiek, hogy itt nem áll meg a szenny,
a kosz. Azt hiszem, a táj, a környezet okozza, hogy itt az emberek mosolygósabbak,
nyitottabbak, érdeklődőbbek, sokkal inkább törődnek a városukkal. Mindez a
főépítészi munkámat is segíti. Szeretnék jó
kapcsolatokat kiépíteni a közélet aktív szereplőivel. Úgy látom, a maglódi művelődési

ház a helyi szellemi élet fontos központja.
Feladatomnak tartom, hogy a városfejlesztést, a településkép alakulásának alapvető
kérdéseit közüggyé tegyem, és kapcsolódni
tudjak a városban működő szellemi műhelyek munkájához. Fontosnak tartottam,
hogy az első hetekben a térségben dolgozó építészekkel is felvegyem a kapcsolatot,
mert azt tapasztaltam, hogy egy főépítész
a szűkebb szakmai körökben mindig okoz
némi riadalmat. A visszajelzéseikből azt látom, hogy megtaláltuk egymással a hangot.
Mindig hangsúlyoztam, hogy a helyzetük, a
munkájuk általam nem nehezedik − inspirációt szeretnék adni nekik azzal az általános jövőképpel, utca- és településképpel,
amit végre valaki megfogalmaz számukra.
Maglód lakosságszáma az 1990-es évek
elejétől napjainkig másfélszeresére nőtt,
főleg a fővárosból kitelepülő családokkal.
Mindez nemcsak új területek beépítését
idézte elő, hanem a meglévő városszövetben is nagyon komoly, többségében
szakmailag meggondolatlan beavatkozásokat okozott. Elsődleges feladatomnak
tekintem, hogy ezeket a rossz folyamatokat megállítsam. Az elrendelt változtatási
tilalmak mellett már folyik az a szakmai
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kritikus számot, akkor is véget ér a főépítészi megbízatás, ha ezt senki nem mondja.
Ez csak idő kérdése. Ha a konfliktusszámlálód nem halad, nyugodtan elkezdhetsz gyanakodni, hogy éppen nem csinálsz semmit.
A szociális lakópark beruházás esetében
nem is annyira a tervezés, mint inkább a
kivitelezés, a későbbi működés során az én
számlálóm nagyon pörgött. Nem tehettem
mást, minden felvállalt konfliktusommal az
építészeti értékeket, a lakhatóság alapvető
életminőségét, és a város érdekét védtem.
Azt sem válogathattam meg, hogy mindezt
külső vagy belső erők ellen kellett-e tennem. Tettem, mert ez volt a dolgom, tettem,
mert nem az én jövőm érdekelt. Mint ahogy
ezt már korábban is elmondtam, a szociális lakóparkot nem lehet megítélni az adott
társadalmi, gazdasági és politikai környe-

zetből kiragadva. Akkoriban valós veszély
volt, hogy családok tömegei kerülnek az
utcára, ezért a szükségessége a döntés
pillanataiban megkérdőjelezhetetlen volt.
Ahogy azonban más típusú megoldások
születtek, a program leállt. Azt gondolom,
hogy építészetileg rendben lévő a megépült
I. ütem, az pedig, hogy a kormány−ellenzék vagy a kormány−bankok küzdelmében
mivé lett, számomra másodlagos kérdés.
Ami persze nem azt jelenti, hogy nem kell a
területtel ma is foglalkozni, csak más módon.
Amíg tehettem, azt szorgalmaztam, hogy a
terület további felhasználásával, más típu-

Manóvár bölcsőde, Ócsa, építés z: Hor váth Zoltán | fotó: Dénes György, 2013

sú hasznosításával a megváltozott helyzetből fakadó kérdésekre adjunk időszerű válaszokat. A logisztikailag kitűnő helyzetben
lévő terület ipari-gazdasági hasznosítása
elkerülhetetlen, ami az ott élők életkörülményeit is érdemben befolyásolná.

› Kevesen mondhatják el magukról, hogy
ilyen hosszú ideig élvezik egy város bizalmát.
Ráadásul egy ideig a szomszédos Felsőpakony község főépítésze is volt. Mikor
és hogyan indult főépítészi pályafutása
Ócsán, és melyek azok a fontos változások, amelyek ez alatt a közel húsz év
alatt egyértelműen az ön elképzeléseinek
megfelelően zajlottak a városban?
Amikor a főépítészi munkát elkezdhettem, az önkormányzati rendszer már túl
volt két választáson. A települések vezetői
kezdték megtanulni feladataikat, és megérteni lehetőségeiket. Az ország túljutott
a rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági változások első nehézségein. A napi
problémák megoldása mellett már egyre
több település kereste jövőjét, többet törődött arculatával, polgárainak életkörülményeivel. Ebben az időszakban Ócsának
kiváló polgármestere volt dr. Buza Attila
személyében, aki országgyűlési képviselő
is volt. Ő kért fel a feladatra. A rövid- és
hosszú távú célokat együtt fogalmaztuk
meg. Tudtuk, mit, milyenné szeretnénk
a településen változtatni, de nem láttuk
tisztán, milyen módon érhetjük el céljainkat. Akkoriban sok mindennel voltunk így
országszerte: járatlan utakon kellett ösvényt vágnunk. Talán innen ered az első
felismerés, ami a munkámat azóta is végigkíséri. E szerint nincsenek szabályok,
nincsenek receptek a főépítészi munkában.
Célok és feladatok vannak, amelyekre a
helyi sajátosságok közepette kell megoldásokat találni. Fontos arról is beszélni,
hogy a főépítész munkája hasonló a tervezőépítész „karmesteri”, a szakági tervezőket irányító, összehangoló munkájához.
Az igazi sikerekhez csapatra van szükség.
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Ez esetben is igaz a bölcselet: „egy fecske
nem csinál nyarat”. A munka minden település esetén az értékmegóvás és az értékteremtés kettősségén nyugszik. Ez azonban
mindig egyéni vagy csoportérdekeket sért −
így történt Ócsán is. Sok munkával, a szakma, és főleg a civil társadalom bevonásával
és megnyerésével sikerült a város érdekét
mindvégig képviselnem. A táji, környezeti
adottságok, valamint az épített örökség
kimagasló alkotásainak birtokában mindig
azt szorgalmaztam, hogy a településfejlesztés egyik motorja az idegenforgalom,
a turizmus legyen. Sokat tett az építészeti
múlt fenntartásáért a Református Templom
Alapítvány, valamint a Duna−Ipoly Nemzeti
Park. Ez utóbbi anyagi forrásait felhasználva sorra vásárolta és újította fel a népi
építészeti értékeket képviselő lakóházakat.
Napjainkra így jöhetett létre a román kori
templom lábánál egy kisebb bemutatófalu. Az utóbbi években kapcsolódott be ebbe
a munkába az Ócsai Pince Egyesület, amely a
löszös talajba vájt, nádfedésű pincéket gondozza, és rendezvényein keresztül megismerteti a nagyvilággal. Elképzelésem az volt, hogy
az építészet, az építés ügyét közérthetővé
tegyem, hogy a közterületek és a középületek

minőségi megformálásával mintát szolgáltassak az egyéni építkezőknek. Tudtam, hogy ez
sokkal munka- és időigényesebb, mint „teljhatalmú” hatóságot játszva szabályokat alkotni
és bírságolni, vagy a konfliktuskerülő nemtörődömség fala mögé húzódni. Reméltem, hogy
az embereket a példa, a kérés, az együttműködés szándéka mélyebben megérinti, és tartósabb, maradandóbb változásokat idéz elő.

› 2015-től Maglód főépítésze. A jelenlegi gazdasági, közéleti, politikai stb. helyzetben miért
tartja fontosnak egy polgármester, hogy
főépítészt nevezzen ki? Miben különbözik
ez a munka az ócsaitól? Milyen tervei vannak?
Maglód csodálatos fekvésű város, a Gödöllői-dombság része. Földrajzi magassága
a Gellért-hegy magasságával azonos, egy
„széltető”. Az egyik legtisztább levegőjű
város az agglomerációban. Azt mondják
a helyiek, hogy itt nem áll meg a szenny,
a kosz. Azt hiszem, a táj, a környezet okozza, hogy itt az emberek mosolygósabbak,
nyitottabbak, érdeklődőbbek, sokkal inkább törődnek a városukkal. Mindez a
főépítészi munkámat is segíti. Szeretnék jó
kapcsolatokat kiépíteni a közélet aktív szereplőivel. Úgy látom, a maglódi művelődési

ház a helyi szellemi élet fontos központja.
Feladatomnak tartom, hogy a városfejlesztést, a településkép alakulásának alapvető
kérdéseit közüggyé tegyem, és kapcsolódni
tudjak a városban működő szellemi műhelyek munkájához. Fontosnak tartottam,
hogy az első hetekben a térségben dolgozó építészekkel is felvegyem a kapcsolatot,
mert azt tapasztaltam, hogy egy főépítész
a szűkebb szakmai körökben mindig okoz
némi riadalmat. A visszajelzéseikből azt látom, hogy megtaláltuk egymással a hangot.
Mindig hangsúlyoztam, hogy a helyzetük, a
munkájuk általam nem nehezedik − inspirációt szeretnék adni nekik azzal az általános jövőképpel, utca- és településképpel,
amit végre valaki megfogalmaz számukra.
Maglód lakosságszáma az 1990-es évek
elejétől napjainkig másfélszeresére nőtt,
főleg a fővárosból kitelepülő családokkal.
Mindez nemcsak új területek beépítését
idézte elő, hanem a meglévő városszövetben is nagyon komoly, többségében
szakmailag meggondolatlan beavatkozásokat okozott. Elsődleges feladatomnak
tekintem, hogy ezeket a rossz folyamatokat megállítsam. Az elrendelt változtatási
tilalmak mellett már folyik az a szakmai
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› Vannak-e olyan területek a főépítészi
rendszerben, ahol változásokat sürgetne?

háttérmunka, amely év végére új szerkezeti és szabályozási tervet, valamint új helyi
építési szabályzatot állít össze a városnak.
Másodikként a város intézményrendszerének fejlesztését említeném, a meglévő
ugyanis nem méltó egy tizenkétezres városhoz. Néhány oktatási intézmény rossz
műszaki állapota, vagy éppen a férőhely
hiánya jelenti az elsődleges feladatokat.
Jelenleg zajlik egy öt csoportszobás óvoda kivitelezői közbeszerzése, s tavasszal
megkezdődhet az építkezés. A jövőben állami támogatással egy tíz tantermes iskola
épülhet a városban, és előkészítés alatt áll
egy megyei forrásból támogatott bölcsőde
építése is. Ezek mellett a rövidtávú célok
mellett foglalkozni szeretnék az intézményrendszer más, szolgáltató típusú elemeivel:
a postával, az egészségházzal is. Ezeken
felül az Ófalu sajátos hangulatának megőrzését, a Wodianer-kastély hasznosítását,
a Pénzes-villa megmentését és hasznosítá-
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sát az értékvédelem kiemelt feladatainak
tekintem. Folytatni szeretném a korábbi
években már elindított település-központi
programot, kiegészítve egy főutcaprogrammal. Ezek esetében nemcsak az épületekre
fordítanék kiemelt figyelmet, hanem a környezet egyéb épített elemeire, a térburkolatok és utcabútorok minőségére, valamint
a közterületek növényzetére is. Maglódon
az elmúlt évtizedekben kiépültek a közművek. Egyetlen komoly adóssága maradt a
városnak, mégpedig a felszíni vízelvezetés
megoldása. Ez a település geodéziai adottságai miatt nem egyszerű feladat.

› Ekkora tapasztalattal mit gondol ma a
főépítészi hivatásról és hivatalról, mit tanácsol azoknak, akik most kezdik meg hivatalukat, vagy akik még csak kacérkodnak
a gondolattal?
Szívből csinálják, és kevés jogszabályt
olvassanak. Bízzák ezt a jegyzőkre. Mun-

kájukkal mindig a lehetetlen határait feszegessék. Nyitott szemmel járják a településüket, sokat beszélgessenek az emberekkel,
vegyenek részt a helyi civil szervezetek
összejövetelein. Ne a politikai jelszavakat,
hanem az emberek szavát hallják meg. Próbáljanak meg hidakat ácsolni különböző
érdekcsoportok között. Az építés ezen a
szinten is emberépítéssel, közösségformálással kezdődik, és csak békés körülmények
között végezhető. Mindezek mellett soha
ne feledjék, hogy egy szakma képviselői.
Érveljenek, ha kell, harcoljanak az építészeti értékekért, győzzék meg a jó szándékú laikusokat, az érdekek szövevényes
hálójában vergődő politikusokat. Önkormányzati főépítészekként soha ne feledjék
el, hogy a szakmai előkészítés és tanácsadás után a politika dönt, és ha a döntés rossz, abban mi, főépítészek is benne
vagyunk. Nem érveltünk elég jól, nem
tártunk fel minden szempontot.

Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk,
mindig pontosan kell látnunk a helyzetünket. Alapvetően azt kellene elérni, hogy
legyen végre teljes körű, az ország közigazgatási területét lefedő főépítészi rendszer.
Kevesebbel nem érhetjük be. Jelenleg
háromszázötven önkormányzati főépítész
dolgozik a magyarországi településeken,
jellemzően a városokban. A kistelepülések, falvak szakmai elhagyatottsága tény.
A Magyar Építész Kamarának közel hatezer tagja van, szakemberben tehát nincs
hiány. Nyugodtan megállapíthatjuk: ez
így nem nevezhető rendszernek, és ebből
a megállapításból kell tovább építkezni.
Fontos azt is tisztázni, hogy a jelenlegi jogszabályok, így például az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény
ma is egyértelműen meghatározza, melyek
az önkormányzatok feladatai az építésügy
területén. Azt is rögzíti, hogy ezt főépítész
közreműködésével végezhetik. Tehát az
önkormányzatok többségének mulasztásos törvénysértő magatartását kell megértenünk és megváltoztatnunk. Ebben a
helyzetben szükség van a polgári kormány egyértelmű üzeneteire. Egyrészről el
kellene érni, hogy nemzeti és uniós pályázatokon kizárólag olyan önkormányzatok vehessenek részt, akik főépítészt
foglalkoztatnak. Ez az elv részben már

működik az Integrált Városfejlesztési
Stratégia tekintetében. Miért is kapnának fejlesztési forrásokat olyan
önkormányzatok, amelyeknek nincs
elképzelésük a jövőről, és szakember
bevonása nélkül kívánják felhasználni a
támogatásokat? Másrészt azt is fontos lépésnek tartanám, ha a központi
költségvetés részben vagy teljes egészében átvállalná az önkormányzatoktól a főépítészek foglalkoztatásának
költségét, hasonlóan más, az önkormányzatok munkáját segítő szakemberekhez. Mindemellett nekünk is változnunk kell: tennivalóink vannak a
képzés területén, vagy éppen a minőségi
működés folyamatos ellenőrzésében.
Jó alapnak tartom ehhez az Országos
Főépítészi Kollégium jogutódjaként nemrégiben megalakult Magyar Főépítészek
Egyesületét. Ennek a szervezetnek fontos
szerepet szánnék annak megítélésében,
hogy ki láthat el ma főépítészi feladatokat. Nekünk pedig, aktív főépítészeknek
nagyon sok pozitív példát kell felmutatnunk. Itt nemcsak épületekre, fejlődő
városokra gondolok, hanem haladóbb
gondolkodású, igazi városvezetők bemutatására is. Ezzel egyrészről tovább segítenénk a munkájukat, közös munkánkat,
másrészt mintát nyújtanánk az óvatos
és szerényebb képességű településvezetőknek, polgármestereknek.

Ravatalozó, Felsőpakony. Építészet és fotó: Hor váth Zoltán, 2007

Szociális lakópark, Ócsa

Master Architects
in Ócsa, Felsőpakony
and Maglód
An Inter view with
Zoltán Horváth
Zoltán Horváth was assigned as Master Architect
of Ócsa in 1998, aged 30. With short breaks,
he fulfilled this position until the current year.
In 2010, he was presented with the Quality
Award for a Cultivated Settlement Image for his
outstanding work. He designed several buildings
in Ócsa, two of which received Architectural
Quality Awards. His personal credo is that issues
should not be simply handled, but affirmatively
dealt with because action is the strongest
pillar of trust. This personal touch, also called a
„proprietary attitude” by others, was decisive in
solving a great number of situations. In all cases,
work is based on the duality of value protection
and value creation. His vision is to bring the
issues of architecture and building construction
to the fore and to act as a role model for future
individual developers of community spaces and
buildings. In January 2015, Zoltán Horváth moved
to the town of Maglód near the capital and acts
as Master Architect of the community. His task is
to serve as inspiration by presenting them with a
sorely needed unified vision of future as well as
with a robust settlement and street image.
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› Vannak-e olyan területek a főépítészi
rendszerben, ahol változásokat sürgetne?

háttérmunka, amely év végére új szerkezeti és szabályozási tervet, valamint új helyi
építési szabályzatot állít össze a városnak.
Másodikként a város intézményrendszerének fejlesztését említeném, a meglévő
ugyanis nem méltó egy tizenkétezres városhoz. Néhány oktatási intézmény rossz
műszaki állapota, vagy éppen a férőhely
hiánya jelenti az elsődleges feladatokat.
Jelenleg zajlik egy öt csoportszobás óvoda kivitelezői közbeszerzése, s tavasszal
megkezdődhet az építkezés. A jövőben állami támogatással egy tíz tantermes iskola
épülhet a városban, és előkészítés alatt áll
egy megyei forrásból támogatott bölcsőde
építése is. Ezek mellett a rövidtávú célok
mellett foglalkozni szeretnék az intézményrendszer más, szolgáltató típusú elemeivel:
a postával, az egészségházzal is. Ezeken
felül az Ófalu sajátos hangulatának megőrzését, a Wodianer-kastély hasznosítását,
a Pénzes-villa megmentését és hasznosítá-
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sát az értékvédelem kiemelt feladatainak
tekintem. Folytatni szeretném a korábbi
években már elindított település-központi
programot, kiegészítve egy főutcaprogrammal. Ezek esetében nemcsak az épületekre
fordítanék kiemelt figyelmet, hanem a környezet egyéb épített elemeire, a térburkolatok és utcabútorok minőségére, valamint
a közterületek növényzetére is. Maglódon
az elmúlt évtizedekben kiépültek a közművek. Egyetlen komoly adóssága maradt a
városnak, mégpedig a felszíni vízelvezetés
megoldása. Ez a település geodéziai adottságai miatt nem egyszerű feladat.

› Ekkora tapasztalattal mit gondol ma a
főépítészi hivatásról és hivatalról, mit tanácsol azoknak, akik most kezdik meg hivatalukat, vagy akik még csak kacérkodnak
a gondolattal?
Szívből csinálják, és kevés jogszabályt
olvassanak. Bízzák ezt a jegyzőkre. Mun-

kájukkal mindig a lehetetlen határait feszegessék. Nyitott szemmel járják a településüket, sokat beszélgessenek az emberekkel,
vegyenek részt a helyi civil szervezetek
összejövetelein. Ne a politikai jelszavakat,
hanem az emberek szavát hallják meg. Próbáljanak meg hidakat ácsolni különböző
érdekcsoportok között. Az építés ezen a
szinten is emberépítéssel, közösségformálással kezdődik, és csak békés körülmények
között végezhető. Mindezek mellett soha
ne feledjék, hogy egy szakma képviselői.
Érveljenek, ha kell, harcoljanak az építészeti értékekért, győzzék meg a jó szándékú laikusokat, az érdekek szövevényes
hálójában vergődő politikusokat. Önkormányzati főépítészekként soha ne feledjék
el, hogy a szakmai előkészítés és tanácsadás után a politika dönt, és ha a döntés rossz, abban mi, főépítészek is benne
vagyunk. Nem érveltünk elég jól, nem
tártunk fel minden szempontot.

Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk,
mindig pontosan kell látnunk a helyzetünket. Alapvetően azt kellene elérni, hogy
legyen végre teljes körű, az ország közigazgatási területét lefedő főépítészi rendszer.
Kevesebbel nem érhetjük be. Jelenleg
háromszázötven önkormányzati főépítész
dolgozik a magyarországi településeken,
jellemzően a városokban. A kistelepülések, falvak szakmai elhagyatottsága tény.
A Magyar Építész Kamarának közel hatezer tagja van, szakemberben tehát nincs
hiány. Nyugodtan megállapíthatjuk: ez
így nem nevezhető rendszernek, és ebből
a megállapításból kell tovább építkezni.
Fontos azt is tisztázni, hogy a jelenlegi jogszabályok, így például az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény
ma is egyértelműen meghatározza, melyek
az önkormányzatok feladatai az építésügy
területén. Azt is rögzíti, hogy ezt főépítész
közreműködésével végezhetik. Tehát az
önkormányzatok többségének mulasztásos törvénysértő magatartását kell megértenünk és megváltoztatnunk. Ebben a
helyzetben szükség van a polgári kormány egyértelmű üzeneteire. Egyrészről el
kellene érni, hogy nemzeti és uniós pályázatokon kizárólag olyan önkormányzatok vehessenek részt, akik főépítészt
foglalkoztatnak. Ez az elv részben már

működik az Integrált Városfejlesztési
Stratégia tekintetében. Miért is kapnának fejlesztési forrásokat olyan
önkormányzatok, amelyeknek nincs
elképzelésük a jövőről, és szakember
bevonása nélkül kívánják felhasználni a
támogatásokat? Másrészt azt is fontos lépésnek tartanám, ha a központi
költségvetés részben vagy teljes egészében átvállalná az önkormányzatoktól a főépítészek foglalkoztatásának
költségét, hasonlóan más, az önkormányzatok munkáját segítő szakemberekhez. Mindemellett nekünk is változnunk kell: tennivalóink vannak a
képzés területén, vagy éppen a minőségi
működés folyamatos ellenőrzésében.
Jó alapnak tartom ehhez az Országos
Főépítészi Kollégium jogutódjaként nemrégiben megalakult Magyar Főépítészek
Egyesületét. Ennek a szervezetnek fontos
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Ravatalozó, Felsőpakony. Építészet és fotó: Hor váth Zoltán, 2007

Szociális lakópark, Ócsa

Master Architects
in Ócsa, Felsőpakony
and Maglód
An Inter view with
Zoltán Horváth
Zoltán Horváth was assigned as Master Architect
of Ócsa in 1998, aged 30. With short breaks,
he fulfilled this position until the current year.
In 2010, he was presented with the Quality
Award for a Cultivated Settlement Image for his
outstanding work. He designed several buildings
in Ócsa, two of which received Architectural
Quality Awards. His personal credo is that issues
should not be simply handled, but affirmatively
dealt with because action is the strongest
pillar of trust. This personal touch, also called a
„proprietary attitude” by others, was decisive in
solving a great number of situations. In all cases,
work is based on the duality of value protection
and value creation. His vision is to bring the
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to the fore and to act as a role model for future
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to the town of Maglód near the capital and acts
as Master Architect of the community. His task is
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sorely needed unified vision of future as well as
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› Polgármesterként 2002-óta irányítja a
települést, amely 2007-ben városi rangot
kapott. Történelmével megismerkedve úgy
tűnik fel számunkra, hogy több ízben jelentős lakosságnövekedéssel járó változások
zajlottak le a városban, melyeknek legutolsó üteme a kilencvenes években kezdődött,
és napjainkban is zajlik.
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Maglód a főváros szomszédságában található, tizenkétezer fős város. A település többek között arra is
büszke, hogy itt volt evangélikus kántortanító Petőfi Sándor nagyapja, itt ismerkedett meg egymással,
majd rövid ideig itt élt Petrovics István és Hrúz Mária. Igen figyelemreméltó a település múltja.
Az ún. maglódi avar aranykincs a Nemzeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja. A falu neve a középkori
oklevelekben gyakran szerepel, etimológiája (Maglout=mag, átvitt értelemben: termékenység) is
kapcsolatba hozható a vidék jól termő földjeivel. A város jelenéről és jövőbeli terveiről Tabányi Pál
polgármesterrel beszélgetett Dénes Eszter, Csóka Balázs és Terdik Bálint.

Maglód fejlődése valóban több ütemben
zajlott. Az evangélikus templomban lévő
felirat szerint a községet 1546-ban dúlták
fel az oszmán hadak. A helyi templomot
mecsetté alakító török földesurak lajstromaiból kiderül, hogy a megmaradt
maglódiak már a 16. században juhtenyésztéssel és búzatermesztéssel foglalkoztak. E tevékenységek egészen a
20. század közepéig a helyi gazdaság jellegét adó ágazatok maradtak. A török kiűzése után azonban szinte elnéptelenedett
a vidék, ezért több ütemben telepítettek
ide zömmel felvidéki jobbágyokat. A 18.
századi leírásokból egy tehetős, sokszínű
agrártevékenységével a pesti piacon rendszeresen jelen lévő, vegyes etnikumú falu
képe rajzolódik ki. A Budapest−Maglód−
Újszász−Szolnok-vasútvonal megnyitása
után 1882-ben Maglód társadalmi és gazdasági élete teljesen új dimenzióba került:
munkavállalói előtt megnyílt a Budapestre való ingázás lehetősége. Sokan napi
rendszerességgel szálltak vonatra, hogy
valamely fővárosi ipari üzemben, esetleg
irodában dolgozva este ismét visszatérjenek lakóhelyükre. Maglódon csak egy
nagyobb ipari üzem, egy vasforgácsolással és öntéssel foglalkozó vállalat telepedett meg. A helyben termelő gazdáknak
is kedvező változást hozott a közlekedés
forradalma, és éltek is ezzel. A földművesek jó része a budapesti vevők igényeihez
igazodva áttért a zöldség- és gyümölcstermesztésre, és primőrjeiket vasúton vitték
hajnalonként a pesti piacokra. Ebben az
időszakában Maglód igazi agglomerációs
településsé, a fővárossal kétirányú cserekapcsolatot lebonyolító községgé alakult.
Gyarapodását jól illusztrálja, hogy lakossága 1857 és 1910 között több mint két és
félszeresére nőtt, és nagyközségi rangot
kapott. A lakosságszám 1930-ban már
ötezer főt tett ki. A településkép szem-

pontjából máig meghatározó új intézmények, iskolák és óvodák épültek ebben az
időben, több művészeti és sportegyesület
alakult. Az 50-es években, a földterületek
államosításával párhuzamosan zömében
az Alföldről érkeztek ide családok fővárosi munkalehetőségeket, de megfizethető
ingatlant és vonzó környezetet keresve.
Ez utóbbi folyamat még a 70-es években
is jellemző volt. Szolnok és Nyíregyháza
környékéről, valamint Békés megyéből
érkeztek betelepülők. A 90-es évektől
kezdve a mai napig tart az az erőteljes,
Budapestről való kitelepülés, amelyet a
főváros közelsége és a vonzó környezet
mellett az alacsony ingatlanárak is motiválnak. Egész iparág épült ezen a környéken a kulcsrakész házak építésére. Míg
régebben jellemzően kalákában, családi és
baráti összefogással épültek a házak, ma
egy, adott esetben nem kellő szaktudással
rendelkező vállalkozó végzi mindezt alvállalkozók bevonásával. Üres vagy bontandó házzal vásárolnak telkeket, amelyekre
rendszerint négylakásos házat építenek.

A négyes számnál megállnék, mert ez számunkra kardinális kérdés lett az utóbbi
időben. Még hivatalba kerülésem előtt
a képviselő-testület megalkotta a helyi
építési szabályzatot, és elfogadta a településszerkezeti tervet. Ezekben meghatározta, mi minősül rendeltetési egységnek
egy ingatlan esetében. Noha korábban
Maglódon még a két lakás sem volt jellemző egy telken, vagy ha igen, akkor egy
család osztozott rajta, bizonyos érdekektől vezérelve ettől kezdve négy lakás
építését biztosították. Miután nyeles telek nem alakítható ki, a négy otthont jellemzően a közútra merőlegesen telepítik,
így csupán néhány négyzetméteres saját
kert mellett, egymás előtt járnak el a lakók.

Ez a telepítési rendszer rengeteg feloldhatatlan konfliktus forrása, amely eddig csak
a városi társasházi vagy bérházas szomszédságra volt jellemző. Ez a vállalkozó
– aki sokszor még a telekért sem fizet,
mert azt az egyik lakás fejében veszi át
az idős tulajdonostól – a beruházási, tervezési és kivitelezési költség minimalizálásával lehetővé teszi a nyomott áron történő, gyors értékesítést. Miközben lehet,
hogy egy tyúkólra néz a hálószoba ablaka, a vízelvezetés megoldatlan, a tervezés
átgondolatlan. Mindez idegen a meglévő
településszerkezettől és a helyi hagyományoktól, és további problémákat indukál.

› Milyen mértékben érinti mindez a lakosságszámot?
A rendszerváltás időszakában nyolc és fél
ezres lakosság mára tizenkétezerre nőtt.
Ez a gyors ütemű, másfélszeres növekedés
igen erőteljes hatással van a városra, nem
győzzük infrastruktúrával. Más lenne a
helyzet, ha tőkeerős befektető vásárolna
egy nagyobb területet, amelynek telkeit
közművesítve értékesítené, szerződve a
várossal. Nincs bölcsődénk, az idén első
alkalommal tudunk helyet biztosítani
minden óvodáskorú gyermeknek. Jelenleg
három szükségtanteremmel működik az
iskola. Csupán a település háromnegyedén aszfaltozottak az utak, és a város
fekvéséből adódóan hangsúlyozottan
jelentkeznek vízelvezetési gondok. A problémák gyökerét a négylakásos építkezés
adja, amelynek megoldását egy új helyi
építési szabályzat, egy új övezeti besorolás jelenthetné.

› A négyezer főnek hány százalékát vonzotta ide a négylakásos építkezés? A sűrű
beépítés és az alacsony árfekvés eleve
meghatározta a beköltözők társadalmi és
szociális jellemzőit?
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A mai városháza épülete az 1920-as években

 Energetikai pályázat másképp: a Városháza jelenlegi és tervezett állapota

› Mennyire meghatározó a főváros közelsége?
A helyi munkavállalók döntő többsége a fővárosba ingázik. Az Auchan megnyitásáig
Maglód legnagyobb munkáltatója az önkormányzat volt, csupán néhány kisebb vállalkozás van a településen. Nagy probléma,
hogy az agglomerációban nem megoldott a
közlekedés az egyik településről a másikra.
Utak vannak ugyan, de tömegközlekedés
nincs, így az ott fellelhető munkahelyek nem
elérhetőek. Nincs helyben középiskola, így
az oktatás is a fővároshoz köti a helyieket,
csakúgy, mint a kórházi ellátás.

› Lát-e valaha is esélyt a budapesti agglomeráció összefogására, egységes környezetfejlesztésére, vagy inkább a rivalizálás
jellemző a környék településeire?

A négylakásos építkezés a növekedés
háromnegyedét eredményezte. Jellemzően
olyan fiatalok érkeztek ide, akik most kezdtek beilleszkedni a munka világába, és
még nem rendelkeznek kellő stabilitással
és anyagi biztonsággal. Jelenleg négyszáz
eladó lakást kínálnak a településen. Van,
aki a hiteleit nem tudja fizetni, van, aki az
ingázás vagy a gyerekek kirepülése miatt
szabadulna a sok esetben túlméretezett,
óriási költségeket felemésztő otthonától.

› A több lépcsőben növekedett város különböző társadalmi rétegeket vonzott. Megmaradt
a különállás az egyes rétegek között?

Az első betelepülők és a vasutas kispolgári
réteg között, azaz a falu és a nyaraló között mindig volt ellentét. Ugyancsak hasonló különállás figyelhető meg a 90-es években fejlődésnek induló Klenova városrész
esetében. Ezért is fektet nagy hangsúlyt a
város a közösségi intézményekre, amelyek
a különböző identitású, eltérő időben idetelepült rétegek integrálásának helyszínei
lehetnek. 2007-ben, hitelfelvétellel ugyan,
de megépítettük a művelődési házat, amely
civil szervezeteknek, művészeti egyesületeknek ad otthont, mindamellett színes és
színvonalas művészeti programokkal várja
a látogatókat.

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Építész Kaláka, 2007

Van egyfajta kényszerű összefogás,
vannak közösen üzemeltetett intézményeink a nagyobb normatíva miatt. Ilyen például a családsegítő szolgálat. Van egy több
települést kiszolgáló központi szennyvíztisztító, amelynek azonban – tekintettel
arra, hogy a többségi tulajdonos önkormányzat határozza meg az árat – nem feltétlenül csak hasznát látta a település. Az
igazi összefogást céljának tekintő polgármesteri gondolkodás egyelőre nem jellemző.

› Érdekes színfolt a város térképén a
Wekerle-telephez hasonló, szabályos utcahálózattal kialakított családi házas övezet.
A nyaralótelepet 1923-ban tervezték meg,
a vasúti közlekedés fejlődésével párhuzamosan. Vasúti tisztviselők számára épült,
még villasor is volt. Akkor úgy tűnt, hogy ez
a terület fogja átvenni a városközpont szerepét. Az idők során azonban nem alakultak
ki itt a központot meghatározó funkciók,
a központi tér is megmaradt játszótérnek.

› Az előbbiekben megismert problémák
tükrében döntött úgy polgármesterként,
hogy főépítészt keres a város számára?
Milyen meggondolások alapján talált rá a
megfelelő személyre?
Jeleztem a szerkezeti terv felülvizsgálatával megbízott, az önkormányzattal több
éve kapcsolatban álló irodának, hogy
a városnak főépítészre lenne szüksége.
Ők javasolták Horváth Zoltánt, akivel
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először személyesen találkoztam, majd a
testület is meghallgatta. Volt, aki nehezményezte, hogy nem írunk ki pályázatot a
posztra. Úgy vélem, a főépítészi feladatkörre való alkalmasság bizalom dolga,
hiszen építészeti kérdésekben nem tudjuk
elbírálni a pályázati anyagot. Volt, aki a
médiából megismert devecseri újjáépítésre
és az ócsai szociális lakások építésére
hivatkozva nem javasolta a kapcsolatot,
én azonban úgy vélem, hogy ha valaki
ilyen megbízást kapott és teljesített sikerrel, arra inkább büszkének kell lennünk.
Lehetséges, hogy helyben is van alkalmas
ember, Horváth Zoltán azonban megfelelő
végzettséggel, több évtizedes tapasztalattal a háta mögött, komoly referenciával és
önálló megbízásokkal rendelkező gyakorló építész, akinek külsősként semmilyen
érdeke nem fűződik a jelenlegi viszonyok
fenntartásához. A településképi vélemény
mind ez idáig adminisztratív feladat volt:
polgármesterként csak a szabályok betartását tudtam ellenőrizni. A törvény szerint a polgármester hozza a döntést. Úgy
ítéltem meg, hogy az építészeti tartalom,
például az illeszkedés vonatkozásában egy
főépítész véleményére kell hagyatkoznunk.

› Mit remél ezenkívül a főépítésztől, és
milyen döntésekbe kívánja őt belevonni?
Január óta van főépítészünk, aki az eltelt
időben javaslataival több alkalommal is
sikeresen megoldott többlakásos-egylakásos építkezésből eredő konfliktusokat.

A hivatal energetikai korszerűsítésére
– amely a többszörös átalakítások
következtében az egyik legcsúnyább épület a városban – pályázatot nyertünk.
A főépítésznek köszönhetően a tervezett
átalakítással − a nyílászárók szimpla cseréjén túl − az épület jellege is előnyére
fog változni, igazodva az archív fotókon
látható egykori homlokzat nyíláskialakításához és osztásaihoz. A buszváró pavilontól az utcabútorokig számos olyan
apróbb feladat is van, amelyekhez szakavatott szem szükséges. Fontos dolog a
tervezőkkel történő konzultálás. Reméljük, Horváth úrnak a jövőben arra is lesz
lehetősége, hogy saját keze munkájával
is bizonyítson a városban.

› A környékbeli településeken alkalmaznak
főépítészt?
Tudomásom szerint egyedül Vecsésen és
Gyömrőn. A 2000-res évek elején Maglódon is volt főépítész, de harminc települést
ellátó hivatalnokra nem volt szükségünk.

› A város nem volt tétlen a z elmúlt idős zakban sem: intézményeket bővített ,
új iskola , művelődési há z épült , kisebb
f őteret alakítottak ki, torony ker ült a
befejezetlen katoliku s templomra.
Milyen ter veik vannak a jövőre néz ve,
és mi a z a helyi építés zeti arculat ,
amelyet polgármesterként s zívesen
látna meg-valósulni a felépítendő
épületekben?

Legfontosabb tervünk a városközpont
kialakítása. Jelenleg teljesen be vagyunk
szorítva: a mai, szerény méretű főtér egy
részét például a katolikus egyháztól kaptuk használatra. A központban nincsenek
önkormányzati tulajdonú területek, ahol
a város jelenlegi méretéhez igazodó közösségi tér lenne kialakítható. Ehhez
saját forrásból további területeket kell
vásárolnunk. Az új helyi építési szabályzat elfogadásáig, amely igazodik hos�szú távú elképzeléseinkhez, változtatási
tilalmat rendeltünk el erre a területre.
A településképből a hagyományos beépítésű Ófalu utcaszakaszait tartom
megőrzendőnek. Fontos feladat a régi,
a helyi építési hagyományokat tükröző
épületek megmentése. Megfelelő mederbe kell terelni, illetve bizonyos övezetekre
kell korlátozni a többlakásos építkezést,
a többi területen pedig megtartani Maglód hagyományos településszerkezetét.
Városszerte számos, városképileg kérdéses beavatkozási pont van.

› Ritka ez a bölcs előrelátás egy olyan
korban, amikor mindenki – az aktuális
érdekek mentén – a gyors és látványos
eredményekre összpontosít.
Az a tapasztalatom, hogy a négy évből álló
önkormányzati ciklus valójában semmire
sem elegendő, eredményeket azonban fel
kell mutatni. Komoly tervekhez távlatokban lehet csak gondolkodni, ehhez várom
a főépítész segítségét is.

Főépítészek
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A mai városháza épülete az 1920-as években

 Energetikai pályázat másképp: a Városháza jelenlegi és tervezett állapota

› Mennyire meghatározó a főváros közelsége?
A helyi munkavállalók döntő többsége a fővárosba ingázik. Az Auchan megnyitásáig
Maglód legnagyobb munkáltatója az önkormányzat volt, csupán néhány kisebb vállalkozás van a településen. Nagy probléma,
hogy az agglomerációban nem megoldott a
közlekedés az egyik településről a másikra.
Utak vannak ugyan, de tömegközlekedés
nincs, így az ott fellelhető munkahelyek nem
elérhetőek. Nincs helyben középiskola, így
az oktatás is a fővároshoz köti a helyieket,
csakúgy, mint a kórházi ellátás.

› Lát-e valaha is esélyt a budapesti agglomeráció összefogására, egységes környezetfejlesztésére, vagy inkább a rivalizálás
jellemző a környék településeire?

A négylakásos építkezés a növekedés
háromnegyedét eredményezte. Jellemzően
olyan fiatalok érkeztek ide, akik most kezdtek beilleszkedni a munka világába, és
még nem rendelkeznek kellő stabilitással
és anyagi biztonsággal. Jelenleg négyszáz
eladó lakást kínálnak a településen. Van,
aki a hiteleit nem tudja fizetni, van, aki az
ingázás vagy a gyerekek kirepülése miatt
szabadulna a sok esetben túlméretezett,
óriási költségeket felemésztő otthonától.

› A több lépcsőben növekedett város különböző társadalmi rétegeket vonzott. Megmaradt
a különállás az egyes rétegek között?

Az első betelepülők és a vasutas kispolgári
réteg között, azaz a falu és a nyaraló között mindig volt ellentét. Ugyancsak hasonló különállás figyelhető meg a 90-es években fejlődésnek induló Klenova városrész
esetében. Ezért is fektet nagy hangsúlyt a
város a közösségi intézményekre, amelyek
a különböző identitású, eltérő időben idetelepült rétegek integrálásának helyszínei
lehetnek. 2007-ben, hitelfelvétellel ugyan,
de megépítettük a művelődési házat, amely
civil szervezeteknek, művészeti egyesületeknek ad otthont, mindamellett színes és
színvonalas művészeti programokkal várja
a látogatókat.

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Építész Kaláka, 2007

Van egyfajta kényszerű összefogás,
vannak közösen üzemeltetett intézményeink a nagyobb normatíva miatt. Ilyen például a családsegítő szolgálat. Van egy több
települést kiszolgáló központi szennyvíztisztító, amelynek azonban – tekintettel
arra, hogy a többségi tulajdonos önkormányzat határozza meg az árat – nem feltétlenül csak hasznát látta a település. Az
igazi összefogást céljának tekintő polgármesteri gondolkodás egyelőre nem jellemző.

› Érdekes színfolt a város térképén a
Wekerle-telephez hasonló, szabályos utcahálózattal kialakított családi házas övezet.
A nyaralótelepet 1923-ban tervezték meg,
a vasúti közlekedés fejlődésével párhuzamosan. Vasúti tisztviselők számára épült,
még villasor is volt. Akkor úgy tűnt, hogy ez
a terület fogja átvenni a városközpont szerepét. Az idők során azonban nem alakultak
ki itt a központot meghatározó funkciók,
a központi tér is megmaradt játszótérnek.

› Az előbbiekben megismert problémák
tükrében döntött úgy polgármesterként,
hogy főépítészt keres a város számára?
Milyen meggondolások alapján talált rá a
megfelelő személyre?
Jeleztem a szerkezeti terv felülvizsgálatával megbízott, az önkormányzattal több
éve kapcsolatban álló irodának, hogy
a városnak főépítészre lenne szüksége.
Ők javasolták Horváth Zoltánt, akivel
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először személyesen találkoztam, majd a
testület is meghallgatta. Volt, aki nehezményezte, hogy nem írunk ki pályázatot a
posztra. Úgy vélem, a főépítészi feladatkörre való alkalmasság bizalom dolga,
hiszen építészeti kérdésekben nem tudjuk
elbírálni a pályázati anyagot. Volt, aki a
médiából megismert devecseri újjáépítésre
és az ócsai szociális lakások építésére
hivatkozva nem javasolta a kapcsolatot,
én azonban úgy vélem, hogy ha valaki
ilyen megbízást kapott és teljesített sikerrel, arra inkább büszkének kell lennünk.
Lehetséges, hogy helyben is van alkalmas
ember, Horváth Zoltán azonban megfelelő
végzettséggel, több évtizedes tapasztalattal a háta mögött, komoly referenciával és
önálló megbízásokkal rendelkező gyakorló építész, akinek külsősként semmilyen
érdeke nem fűződik a jelenlegi viszonyok
fenntartásához. A településképi vélemény
mind ez idáig adminisztratív feladat volt:
polgármesterként csak a szabályok betartását tudtam ellenőrizni. A törvény szerint a polgármester hozza a döntést. Úgy
ítéltem meg, hogy az építészeti tartalom,
például az illeszkedés vonatkozásában egy
főépítész véleményére kell hagyatkoznunk.

› Mit remél ezenkívül a főépítésztől, és
milyen döntésekbe kívánja őt belevonni?
Január óta van főépítészünk, aki az eltelt
időben javaslataival több alkalommal is
sikeresen megoldott többlakásos-egylakásos építkezésből eredő konfliktusokat.

A hivatal energetikai korszerűsítésére
– amely a többszörös átalakítások
következtében az egyik legcsúnyább épület a városban – pályázatot nyertünk.
A főépítésznek köszönhetően a tervezett
átalakítással − a nyílászárók szimpla cseréjén túl − az épület jellege is előnyére
fog változni, igazodva az archív fotókon
látható egykori homlokzat nyíláskialakításához és osztásaihoz. A buszváró pavilontól az utcabútorokig számos olyan
apróbb feladat is van, amelyekhez szakavatott szem szükséges. Fontos dolog a
tervezőkkel történő konzultálás. Reméljük, Horváth úrnak a jövőben arra is lesz
lehetősége, hogy saját keze munkájával
is bizonyítson a városban.

› A környékbeli településeken alkalmaznak
főépítészt?
Tudomásom szerint egyedül Vecsésen és
Gyömrőn. A 2000-res évek elején Maglódon is volt főépítész, de harminc települést
ellátó hivatalnokra nem volt szükségünk.

› A város nem volt tétlen a z elmúlt idős zakban sem: intézményeket bővített ,
új iskola , művelődési há z épült , kisebb
f őteret alakítottak ki, torony ker ült a
befejezetlen katoliku s templomra.
Milyen ter veik vannak a jövőre néz ve,
és mi a z a helyi építés zeti arculat ,
amelyet polgármesterként s zívesen
látna meg-valósulni a felépítendő
épületekben?

Legfontosabb tervünk a városközpont
kialakítása. Jelenleg teljesen be vagyunk
szorítva: a mai, szerény méretű főtér egy
részét például a katolikus egyháztól kaptuk használatra. A központban nincsenek
önkormányzati tulajdonú területek, ahol
a város jelenlegi méretéhez igazodó közösségi tér lenne kialakítható. Ehhez
saját forrásból további területeket kell
vásárolnunk. Az új helyi építési szabályzat elfogadásáig, amely igazodik hos�szú távú elképzeléseinkhez, változtatási
tilalmat rendeltünk el erre a területre.
A településképből a hagyományos beépítésű Ófalu utcaszakaszait tartom
megőrzendőnek. Fontos feladat a régi,
a helyi építési hagyományokat tükröző
épületek megmentése. Megfelelő mederbe kell terelni, illetve bizonyos övezetekre
kell korlátozni a többlakásos építkezést,
a többi területen pedig megtartani Maglód hagyományos településszerkezetét.
Városszerte számos, városképileg kérdéses beavatkozási pont van.

› Ritka ez a bölcs előrelátás egy olyan
korban, amikor mindenki – az aktuális
érdekek mentén – a gyors és látványos
eredményekre összpontosít.
Az a tapasztalatom, hogy a négy évből álló
önkormányzati ciklus valójában semmire
sem elegendő, eredményeket azonban fel
kell mutatni. Komoly tervekhez távlatokban lehet csak gondolkodni, ehhez várom
a főépítész segítségét is.
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Okmányiroda, Ócsa – Az egykori posta épülete a felújítást követően új funkciót kapott

Postahivatal Ócsán
Embertől emberig*
Építészet:
B a t a T i b o r, B a l a s s a E n d r e
Szöveg, fotó:
Bata Tibor

„Főépítészi munkám első komoly eredménye dupla lehetőséget teremtett, amikor a Magyar Posta Zrt.-t önkormányzati
terület biztosításával sikerült rávenni egy új épület építésére. Ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy a város
építészeti örökségének egy fontos darabját megmenthessük. Az épület nem postának épült, barbár kezek a bejárati kapu
bal oldali szárnyát a felismerhetetlenségig megsemmisítették, a homlokzatra nagy üvegportálokat és lépcsőszerkezetet
építettek valamikor a 70-es években. Mindezeknek és a „POSTA” feliratnak útban lévő vakolatdíszeket leverték. A posta
kiköltözése után az épület rohamos pusztulása megállíthatatlannak látszott. Tíz év sikertelen próbálkozás után a 2009-es
év elhozta végre a megoldást. Az önkormányzat saját forrásból teljes egészében felújította az épületet, amelybe a
rendőrség és az okmányiroda költözött be. Az archív fotók és a helyszínen még fellelhető szerkezetek alapján sikerült az
épület utcai homlokzatát tökéletesen helyreállítani. Mindeközben Bata Tibor és Balassa Endre építészeknek köszönhetően
a város az itt bemutatott új postaépülettel gazdagodott.”
Horváth Zoltán

Egy postahivatal tervezése úgy kezdődik,
hogy kapunk egy kb. 60−100 oldalas tervezési programot, melyben az összes helyiség, helyiségcsoport, azok kapcsolatai,
berendezési tárgyai stb. szerepelnek a
laikusnak sokszor nehezen értelmezhető
szakkifejezésekkel – nekem az egyik kedvencem a „leszámoláshelyiség”. Azután,
ahogy az lenni szokott, elkezdjük megoldani a feladatot, amely elég bonyolult
logikai feladvány. Már azt hisszük, hogy
a lehető legjobbat hoztuk ki a dologból,
amikor elkezdődnek az egyeztetések a postán belüli különböző osztályokkal – postatechnológia, munkavédelem, szállítás, biztonságtechnika stb., van legalább nyolc-tíz
különböző szakirányú felelős osztály –,
amelyek a tervet átnézve újabb és újabb
szempontokat vetnek fel. Sőt, hamar kiderül, hogy már a tervezési program sem volt
tökéletes, sőt, sokak szerint rossz volt, és
előfordult az is, hogy az egyeztetésen a különböző osztályok képviselői jól összevesztek egymással. Megtanultuk, hogy ezeket
nem kell mindig magunkra vennünk, hiszen
évtizedes, cégen belüli ellentétek is lapulhatnak pl. a kiosztás-rovatolás bútorzatának elhelyezési problémái mögött. Közben
az épület építészeti megjelenése enyhén
szólva is elsikkadhat, és igen résen kell
lenni, nehogy a postatechnológiai szempontok miatt idővel egy tényleg rettenetes
ház legyen a végeredmény. Azonban, hála
istennek, az egész folyamatot összefogja a
postán belüli beruházási iroda, ahol tényleg nagyon jó szándékú építészek is dolgoznak, és megmenekíthetik a tervezőt ezektől
a konfliktushelyzetektől. Közben persze
lassacskán az is kiderülhet, hogy a korábban valamilyen megkérdőjelezhetetlennek

vélt szempont tulajdonképpen lényegtelen,
és bármikor elhagyható.
Hasonló kalandokat éltünk át 1999-ben
Balassa Endre kollégámmal az ócsai posta
tervezésekor is. A helyi főépítész és polgármester által kért kis léptékű meghívásos tervpályázatban a posta partner volt,
ahogy – nagyon tiszteletreméltó módon
– máshol is. Ezen a pályázaton nyertük el
a tervezési munkát, részben azzal, hogy
körbeépítve megmentettük a ház előtt álló
nagy gesztenyefát. Egy, akkor még rendezetlen saroktelken kellett a Fő utcán a postát elhelyezni. Valamiféle konzervatívabb
épület jutott eszünkbe a postáról, hiszen az
intézmény, s a postaszolgáltatás már több
évszázados. Ezt a hagyományos formálást igyekeztünk kívül-belül megjeleníteni.
Persze volt, aki tiltakozott, mert a postának állandó problémája, hogy „meg kell

újulnia” a „mai kor követelményeinek megfelelően”, ehhez pedig egy „modern”, lapos
tetős ház illik jobban. A ház folyamatosan
alakul. Az ügyféltérbe eredetileg gondosan
betervezett, üvegezett bankfal például már
a múlté, azt lebontották, mert a jelenlegi
postai arculat a nyitott pultos elrendezést
propagálja. Később még több postahivatalt is terveztünk – többek közt a diósdi,
a soroksári, az ún. 146-os posta a Stadion
buszpályaudvaron – , nagyon fontosnak
tartjuk megjegyezni, hogy a postán belüli
szereplők, a beruházási iroda munkatársai
sokkal emberségesebben és hozzáértőbben viselkednek a tervezőkkel és kivitelezőkkel, mint manapság sok önkormányzat.
Mondják, hogy a posták ideje már lejárt,
hamarosan teljesen megszűnnek az egész
világon. Hogy akkor miért veszik igénybe
mégis annyian, azt én nem tudom.

Post Office in Ócsa

*Magyar Posta reklámfilmszlogen, 2007
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Laying out the plans for a post office building requires the strict adherence to a 100-page design template. It is not a small thing for any architect to avoid
creating something horrid to behold if they want to keep to the requirements of postal technology. Tibor Bata and Endre Balassa found themselves facing headon this challenge when they started designing the post office in Ócsa in 1999. Their vision was of something more conservative, both inside and outside, in line
with the centuries old traditions of postal services. Dissenting voices were loud because postal services are under constant pressure of renewal according to the
requirements of the current era; generally thought to be best served by a modern flat-top building.
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Okmányiroda, Ócsa – Az egykori posta épülete a felújítást követően új funkciót kapott

Postahivatal Ócsán
Embertől emberig*
Építészet:
B a t a T i b o r, B a l a s s a E n d r e
Szöveg, fotó:
Bata Tibor
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Horváth Zoltán
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tetős ház illik jobban. A ház folyamatosan
alakul. Az ügyféltérbe eredetileg gondosan
betervezett, üvegezett bankfal például már
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a soroksári, az ún. 146-os posta a Stadion
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szereplők, a beruházási iroda munkatársai
sokkal emberségesebben és hozzáértőbben viselkednek a tervezőkkel és kivitelezőkkel, mint manapság sok önkormányzat.
Mondják, hogy a posták ideje már lejárt,
hamarosan teljesen megszűnnek az egész
világon. Hogy akkor miért veszik igénybe
mégis annyian, azt én nem tudom.

Post Office in Ócsa
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Laying out the plans for a post office building requires the strict adherence to a 100-page design template. It is not a small thing for any architect to avoid
creating something horrid to behold if they want to keep to the requirements of postal technology. Tibor Bata and Endre Balassa found themselves facing headon this challenge when they started designing the post office in Ócsa in 1999. Their vision was of something more conservative, both inside and outside, in line
with the centuries old traditions of postal services. Dissenting voices were loud because postal services are under constant pressure of renewal according to the
requirements of the current era; generally thought to be best served by a modern flat-top building.
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Nádfedésű pince részlete

Értékek őrzése Ócsán
A 40 éves Óc s ai Tájvédelmi Kör zet ben
Előd Réka

„A települést körülvevő táj látványában a rend, az illeszkedés, az arányosság, a harmónia uralkodik. Ócsa fontos hely, tud és
őriz valamit. Példát mutat és kíváncsivá tesz. Minden itt történik, itt minden megtörténik, végletes hely. Vérrel és verejtékkel
kőtömbökből, emberfeletti munkával az örökkévalóságot hirdető katedrális épült itt. A felszentelt idegen köveket ideszállító
szabályozatlan ősi Duna hordalékába nádfedeles pincéket vájt a szorgos emberi kéz. Az apró, fehérre meszelt, mulandó
vályogházak és a főutca vakolatdíszes urizáló polgárházai együtt jelentik a város építészeti örökségét. Az építészeti forma
és az építőanyag forrása a táj, a környezet, a teremtett világ. Az elpusztíthatatlan állandóságok és a folytonos változások,
újjászületések kettősségében él a hely. A mának fontos üzenet mindez. Ez a tanítás volt a legfontosabb, amit mindig
követendőnek tartottam a településfejlesztésben. Településeink látványától sem várhatunk el kevesebbet, mint a rendet, az
illeszkedést, az arányosságot és a harmóniát. Erre tanít, erre nevel ez a hely.”
Horváth Zoltán

Ócsa Landscape Protection Area
The Ócsa landscape protection area lies in the middle of one of the most populous, heavily industrialized regions of Hungary. Thanks to the continuous flux of water
in the area as a result of unsuccessful 19th century attempts for drainage, its flora and fauna are exceptional and unique. Animals abound here in great numbers
and variety, closely depending for survival on the spectacular variety of plants. Its bird population is so rich that most part of the landscape protection area is under
the protection of the international Ramsari Treaty. This exceptional nature protection area is well complemented by the old village structure developed around the
fortified Premontrean church, with remnants of the 18th century popular architecture. As a response to the challenges posed by 21st century life, the House of
Regional Traditions fulfills significant functions in the life of the settelement and the wider region as a center for traditions, community development and landscape
and nature protection. It quickly rose to countrywide fame through its well-designed programs and exhibitions.

Az ország egyik legnépesebb, iparosodott
területén az erőteljes emberi beavatkozások nehezen kiszámítható sodrában
maradt meg a Duna−Tisza közén hajdan
kiterjedt lápterület egyik utolsó, ékes maradványfoltja. Az Ócsai Tájvédelmi Körzet
botanikai és állattani ritkaságait, értékeit
a 19. századi lecsapolások eredménytelensége miatt fennmaradt állandó vízjárásnak
köszönheti. Területének egészére jellemző
a mozaikosság, vagyis a nyílt vizek, nádasok, rétek, erdők, sztyepprétek váltakozása, és az ennek megfelelően váltakozó
emberi tevékenységek nyomai. A kivételes
természeti területet méltó módon egészíti
ki a premontrei erődtemplom mellett megbúvó „öregfalu”, ahol még fellelhetők a
18. századi népi építészet nyomai, az ún.
két beltelkes településszerkezet apró parasztportái, nádfedeles lakóépületei.
A hajdan itt dolgozó kutatók bölcs felismerésének és kitartásának köszönhetően
1975-ben a terület országos védettséget
kapott, természetvédelmi és műemlékvédelmi oltalom alatt áll.

Duna sík árterével. A Gödöllői-dombvidék
és a Duna−Tisza közi hátság felől talajvíz
áramlik a területre, ami a mélyebben fekvő részeken kilép a felszínre. Az Ős-Duna
medrének mélyedéseiben az állandó vízborítás hatására alakult ki a turjánvidék.
A turján jelentése: ingoványos, mélyen
fekvő rét, amelyen itt-ott víztükör van, a
talaja lápszerű, fekete, humuszos. Eredetileg a felszínre került talajvíz fokozatosan, medencéről medencére átbukva,
lassan haladt. Ezt az egyensúlyi állapotot

A természet kincsei
Az ócsai táj szerkezetét akkor érthetjük
meg a legjobban, ha kiállunk az öreg-hegyi
pincesornál lévő egykori Duna-terasz peremére: a Duna−Tisza közi hátság dombjai
itt, Ócsán véget érnek, és találkoznak a
Ócsai Tájház
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bontották meg a tereplépcsőket átvágó
belvízcsatornák és az Árapasztó-csatorna.
Ennek következtében május végére lefolyt
a víz a térségből, ezért a vízhez kötődő növény- és állatfajok szaporodása veszélybe
került. A turján vízháztartásának helyreállítása érdekében több lépésben végzett
rekonstrukciós munkák eredményeképpen
a csatornák szabályozhatóvá váltak, a terület vízellátottságától függően nyithatóak
és zárhatóak a zsilipek. Az Öreg- és Nagyturján állapota javuló tendenciát mutat, és
további vízkormányozási beavatkozásokkal
közelíthető a természetes viszonyokhoz.
Ott alakulnak ki lápok, ahol a vízutánpótlás
folyamatos, és nagyjából egyenletes. Ilyen
területen az elhalt szerves anyag egész évben oxigéntől elzárva a víz alatt van, nem
bomlik el, hanem egy sötét színű, nedvszívó, rostos szerkezetű anyaggá, tőzeggé alakul. A láp nehezen átmelegedő, vizes, hideg
talaján sok faj túlélte a jégkorszakot követő felmelegedést, vagyis a lápi növényfajok
egy része hazánkban jégkori maradványnövény. Az égeres láperdőkben jellemző enyves éger és magyar kőris tövében felhalmozódott humuszban elsősorban páfrányok
élnek, míg a fák közötti nyílt vízben némely
évben gyönyörű, rózsaszín szőnyeget alkot
a békaliliom.
Magasabb térszínen találkozunk a kékperjés kiszáradó láprét társulással,
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és zárhatóak a zsilipek. Az Öreg- és Nagyturján állapota javuló tendenciát mutat, és
további vízkormányozási beavatkozásokkal
közelíthető a természetes viszonyokhoz.
Ott alakulnak ki lápok, ahol a vízutánpótlás
folyamatos, és nagyjából egyenletes. Ilyen
területen az elhalt szerves anyag egész évben oxigéntől elzárva a víz alatt van, nem
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élnek, míg a fák közötti nyílt vízben némely
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amely Ócsán az egyik legelterjedtebb
élőhelytípus, különlegesen fajgazdag társulással. Nyár elején a kékperjésben néhol
százával-ezrével láthatunk mocsári kosbort, szúnyoglábú bibircsvirágot, hússzínű
ujjaskosbort, vitéz kosbort, késő nyáron
pedig a kék színű kornistárnics és az elegáns, illatos buglyos szegfű virít. Ezekről
a rendkívül értékes rétekről tudnunk kell,
hogy az évszázados emberi művelés –
kaszálás – tartja fenn őket. Ahol a kaszálás valamilyen okból néhány évig elmarad,
beindul a cserjésedés, majd a beerdősülés.
A változatos növényzethez és mikroklímához kötődő állatvilág, mely fajban és
egyedszámban is igen gazdag, itt megmaradt. Különösen az Alföld máshol lecsapolt
mocsárvilágával eltűnő halfajok, kétéltűek,
hüllők, rovarok, madarak nagy fajszáma
jellemző. A területen szemünk elé kerülhet
a ritka ezüstsávos szénalepke, illetve a kis
gyékénybagolylepke. A lápokra hajdan oly
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jellemző réti csík és a ma már fokozottan
védett lápi póc is honos itt.
Gazdag madárvilágának köszönhetően a
tájvédelmi körzet nagy része kiemelt jelentőségű, nemzetközileg is védelem alatt álló,
ún. Ramsari Egyezmény alá tartozó terület. A madarak megfigyelését, tudományos
felmérését, az érdeklődők számára történő
ismertetést 1983 óta az Öregturján területén
lévő Madárvárta kutatói végzik.

A tájba simuló település /
Néprajzi értékek, és az
egykori határhasználat
A terület mozaikosságához alkalmazkodva
alakult ki a településszerkezet is. Az Alföldre egykor jellemző két beltelkes rendszerben egy helységen belül minden gazdának
két telke van. A település középső részén
girbegörbe utcákkal, közökkel tagolva
csak lakóházak álltak kicsi, és általában
kerítetlen telkeken. Ezt a tömböt ölelték

körbe a kertek, vagyis a gazdasági udvar,
ahol az állatokat és a gazdasági eszközöket tartották, a mezőgazdasági munkákat
végezték. A templomot körülölelő Öregfalu
62 portája, a kis telkeken álló parasztházak
legöregebbjei a 18. század végén épültek.
Ma hat egyedi, műemlékvédelem alatt álló
ház őrzi e kor magyar alföldi építészetének
sajátosságait.
A turján járhatatlan, vizenyős területei mai
szemmel haszontalannak tűnhetnek, az
elmúlt évszázadok azonban nem ezt bizonyítják. Az itt gyűjtött nádat ház- és pincetető készítéséhez és javításához használták. Régen úgy mondták: „az a tetőfedő
nád jó, amelyik jó csádés, mert vékonyan
rakva sem ázik be”. Jellegzetes volt az
ócsai nádtetők szegése, oromkialakítása, a
csúcsok végződése, a tető karaktere. Házfalakat sövénnyel, később vályogból készítettek. A vályognak való földet kiásták,
azután törekkel, sással, szalmával keverték,
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meglocsolták, majd lóval megtapostatták,
és villával rakták.
Sással fedték a krumplis vermet, egerek
ellen a disznóól padlására rakták, azzal
takarták a kazlakat, dikók, ülőkék fonásához és kévekötözéshez használták, mert
azt nem rágta el az egér. Gyékényből a
kertészek hasurát (melegágyi takarót) készítettek, a kádárok a hordódongák közé
tették, de vermet, kunyhót is fedtek vele.
Söprűvessző és tövisborona lett a rekettyefűzből, a fagyal, a serevényfűz és a kökény
vesszőjéből kosarat készítettek. Ócsán
külön mesterségként tartották számon
a sövénykerítés-építőt, a vesszőboronakészítőt és a vesszőseprőkötőt. A hatalmas
kiterjedésű vizekben folyó halászat és csíkászat táplálékot és megélhetést biztosított.
A területet eredendően láp- és ligeterdők,
főleg keményfaligetek, valamint homoki
tölgyesek borították. Az erdők jó részét
kivágták, helyükön kaszálókat alakítottak
ki. Ócsán a szénakereskedelemnek évszázadokon keresztül nagy hagyományai voltak. Hajnalban vagy késő este kocsisorok
indultak a fővárosi szénapiacokra, a Haller
piacra és Budára, a Széna térre. A legnagyobb szénafelhasználó a katonaság,
a SZEFU, a sörgyárak, a Lóverseny Vállalat,
a Közvágóhíd, a Köztisztasági Hivatal,
a Lovas Rendőrség, a cirkuszok és a Fővárosi Állatkert volt.
A vizes területeken növő hosszú szálú füvet
a szarvasmarha hasznosítja jól. Télen és
tavasszal a turjánokat körülvevő homokos
magaslatokon tartották az állatokat. Ahogy
nyár elejére lejjebb szállt a turján vize, az
első kaszálás után a sarjút kezdték legeltetni, s fokozatosan hajtották egyre beljebb
a turján mocsaras mélyedéseibe is a marhát. A tőzegbányászat térnyeréséig az Öregturjánban volt az ócsaiak disznólegelője,
ahová naponta hajtották ki a csürhét, vagyis
a mindenféle korú és fajtájú disznókat.
A szőlő- és gyümölcstermesztés helyszíne
volt az öreg-hegyi pincesor, ami a hajdani
Ős-Duna partján, a löszös, agyagos magaslaton húzódik. Nádborítású, általában
nyugat felől nyitott, hátul lekerekítetten
kontyolt, a föld felszínén álló nyeregtetők
takarják a pincegádorokat. Több mint száz
lyukpince maradt fenn, melyek közül egyre

többet újítanak fel a tulajdonosok. A hegyen
fellelhető még néhány gunyhó is, amelyekben a szőlőfeldolgozás eszközeit tartották.
Ezek eredetileg rakott falú, nyílt fedélszékű,
ollós ágas, szelemengerendás, sátortetős,
nádborítású építmények voltak.

A hagyományok tovább
élnek
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet (TK) létrejöttekor megvásárolt első, közvetlenül az
Árpád-kori templom mellett álló épület és
porta ad otthont ma a néprajzi gyűjtemény
nagy részének, melyet a TK első vezetője,
Sára János kezdett el gyűjteni. A tárgyak
jelentős hányadát a helyi lakosok ajándékozták oda, így nyílhatott meg 1980-ban
az Ócsai Tájház. Ma már hat porta épületegyüttese fogadja a látogatókat, melyekben bútorok, berendezési és használati
tárgyak, népviseleti gyűjtemény látható.
A melléképületekben és az udvarokon
a gazdálkodás eszközei találhatók, köztük
a lápi vidékhez kapcsolódó szerszámok
a legérdekesebbek.
A régi épületek és tárgyi emlékek azonban rendszeresen életre kelnek a tájház
rendezvényein, melyek többsége a helyiek
közreműködésével valósul meg. Kétszer
volt már autentikus ócsai lakodalmas,
melynek alkalmából számos ócsai lakos öltötte magára elődei viseletét, és élte végig
egy múlt századi házasságkötés ünnepét.
Az októberi gazdanapon környékbeli

termelők költöznek az udvarokba, ahol
szebbnél szebb portákon árulják helyben
termelt vagy készített portékáikat az ámuldozó nagyközönség részére. Márton-napkor
a pincesoron ünneplik a gazdák az újbort.
A Magyarországi Tájházak Szövetsége
2006-ban az Ócsai Tájháznak ítélte az
Év tájháza címet, kiemelve, hogy „az »élő
tájház« a 21. század kihívásainak megfelelve jelentős hagyományápoló, közösségformáló, táj- és természetvédelmi funkciót tölt be a település és a régió életében.
Jól szervezett programjaival, időszaki és
állandó kiállításaival országos hírnévre tett szert.” A szívvel-lélekkel végzett
szakmai munka újabb elismeréseképpen
pedig 2012-ben Verbőczi Gyuláné kapta az
Év tájházvezetője díjat.
A természeti értékek megismerésére a
szabadon látogatható Selyemréti tanösvény bejárásával, illetve a turján fokozottan
védett területén szervezett, vezetett túrákon nyílik lehetőség.
A Tájvédelmi Körzet területeinek kezelőjeként és a tájház üzemeltetőjeként
a Duna−Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
folyamatosan tervezi és irányítja az ócsai
értékek megóvását. A helyi együttműködések
és a különböző alapokhoz benyújtott
pályázataink lehetővé teszik a sikeres
természetvédelmi és hagyományőrző munka folytatását.
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Kornistárnics
Pincesor. Óc s a

amely Ócsán az egyik legelterjedtebb
élőhelytípus, különlegesen fajgazdag társulással. Nyár elején a kékperjésben néhol
százával-ezrével láthatunk mocsári kosbort, szúnyoglábú bibircsvirágot, hússzínű
ujjaskosbort, vitéz kosbort, késő nyáron
pedig a kék színű kornistárnics és az elegáns, illatos buglyos szegfű virít. Ezekről
a rendkívül értékes rétekről tudnunk kell,
hogy az évszázados emberi művelés –
kaszálás – tartja fenn őket. Ahol a kaszálás valamilyen okból néhány évig elmarad,
beindul a cserjésedés, majd a beerdősülés.
A változatos növényzethez és mikroklímához kötődő állatvilág, mely fajban és
egyedszámban is igen gazdag, itt megmaradt. Különösen az Alföld máshol lecsapolt
mocsárvilágával eltűnő halfajok, kétéltűek,
hüllők, rovarok, madarak nagy fajszáma
jellemző. A területen szemünk elé kerülhet
a ritka ezüstsávos szénalepke, illetve a kis
gyékénybagolylepke. A lápokra hajdan oly
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jellemző réti csík és a ma már fokozottan
védett lápi póc is honos itt.
Gazdag madárvilágának köszönhetően a
tájvédelmi körzet nagy része kiemelt jelentőségű, nemzetközileg is védelem alatt álló,
ún. Ramsari Egyezmény alá tartozó terület. A madarak megfigyelését, tudományos
felmérését, az érdeklődők számára történő
ismertetést 1983 óta az Öregturján területén
lévő Madárvárta kutatói végzik.

A tájba simuló település /
Néprajzi értékek, és az
egykori határhasználat
A terület mozaikosságához alkalmazkodva
alakult ki a településszerkezet is. Az Alföldre egykor jellemző két beltelkes rendszerben egy helységen belül minden gazdának
két telke van. A település középső részén
girbegörbe utcákkal, közökkel tagolva
csak lakóházak álltak kicsi, és általában
kerítetlen telkeken. Ezt a tömböt ölelték

körbe a kertek, vagyis a gazdasági udvar,
ahol az állatokat és a gazdasági eszközöket tartották, a mezőgazdasági munkákat
végezték. A templomot körülölelő Öregfalu
62 portája, a kis telkeken álló parasztházak
legöregebbjei a 18. század végén épültek.
Ma hat egyedi, műemlékvédelem alatt álló
ház őrzi e kor magyar alföldi építészetének
sajátosságait.
A turján járhatatlan, vizenyős területei mai
szemmel haszontalannak tűnhetnek, az
elmúlt évszázadok azonban nem ezt bizonyítják. Az itt gyűjtött nádat ház- és pincetető készítéséhez és javításához használták. Régen úgy mondták: „az a tetőfedő
nád jó, amelyik jó csádés, mert vékonyan
rakva sem ázik be”. Jellegzetes volt az
ócsai nádtetők szegése, oromkialakítása, a
csúcsok végződése, a tető karaktere. Házfalakat sövénnyel, később vályogból készítettek. A vályognak való földet kiásták,
azután törekkel, sással, szalmával keverték,
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meglocsolták, majd lóval megtapostatták,
és villával rakták.
Sással fedték a krumplis vermet, egerek
ellen a disznóól padlására rakták, azzal
takarták a kazlakat, dikók, ülőkék fonásához és kévekötözéshez használták, mert
azt nem rágta el az egér. Gyékényből a
kertészek hasurát (melegágyi takarót) készítettek, a kádárok a hordódongák közé
tették, de vermet, kunyhót is fedtek vele.
Söprűvessző és tövisborona lett a rekettyefűzből, a fagyal, a serevényfűz és a kökény
vesszőjéből kosarat készítettek. Ócsán
külön mesterségként tartották számon
a sövénykerítés-építőt, a vesszőboronakészítőt és a vesszőseprőkötőt. A hatalmas
kiterjedésű vizekben folyó halászat és csíkászat táplálékot és megélhetést biztosított.
A területet eredendően láp- és ligeterdők,
főleg keményfaligetek, valamint homoki
tölgyesek borították. Az erdők jó részét
kivágták, helyükön kaszálókat alakítottak
ki. Ócsán a szénakereskedelemnek évszázadokon keresztül nagy hagyományai voltak. Hajnalban vagy késő este kocsisorok
indultak a fővárosi szénapiacokra, a Haller
piacra és Budára, a Széna térre. A legnagyobb szénafelhasználó a katonaság,
a SZEFU, a sörgyárak, a Lóverseny Vállalat,
a Közvágóhíd, a Köztisztasági Hivatal,
a Lovas Rendőrség, a cirkuszok és a Fővárosi Állatkert volt.
A vizes területeken növő hosszú szálú füvet
a szarvasmarha hasznosítja jól. Télen és
tavasszal a turjánokat körülvevő homokos
magaslatokon tartották az állatokat. Ahogy
nyár elejére lejjebb szállt a turján vize, az
első kaszálás után a sarjút kezdték legeltetni, s fokozatosan hajtották egyre beljebb
a turján mocsaras mélyedéseibe is a marhát. A tőzegbányászat térnyeréséig az Öregturjánban volt az ócsaiak disznólegelője,
ahová naponta hajtották ki a csürhét, vagyis
a mindenféle korú és fajtájú disznókat.
A szőlő- és gyümölcstermesztés helyszíne
volt az öreg-hegyi pincesor, ami a hajdani
Ős-Duna partján, a löszös, agyagos magaslaton húzódik. Nádborítású, általában
nyugat felől nyitott, hátul lekerekítetten
kontyolt, a föld felszínén álló nyeregtetők
takarják a pincegádorokat. Több mint száz
lyukpince maradt fenn, melyek közül egyre

többet újítanak fel a tulajdonosok. A hegyen
fellelhető még néhány gunyhó is, amelyekben a szőlőfeldolgozás eszközeit tartották.
Ezek eredetileg rakott falú, nyílt fedélszékű,
ollós ágas, szelemengerendás, sátortetős,
nádborítású építmények voltak.

A hagyományok tovább
élnek
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet (TK) létrejöttekor megvásárolt első, közvetlenül az
Árpád-kori templom mellett álló épület és
porta ad otthont ma a néprajzi gyűjtemény
nagy részének, melyet a TK első vezetője,
Sára János kezdett el gyűjteni. A tárgyak
jelentős hányadát a helyi lakosok ajándékozták oda, így nyílhatott meg 1980-ban
az Ócsai Tájház. Ma már hat porta épületegyüttese fogadja a látogatókat, melyekben bútorok, berendezési és használati
tárgyak, népviseleti gyűjtemény látható.
A melléképületekben és az udvarokon
a gazdálkodás eszközei találhatók, köztük
a lápi vidékhez kapcsolódó szerszámok
a legérdekesebbek.
A régi épületek és tárgyi emlékek azonban rendszeresen életre kelnek a tájház
rendezvényein, melyek többsége a helyiek
közreműködésével valósul meg. Kétszer
volt már autentikus ócsai lakodalmas,
melynek alkalmából számos ócsai lakos öltötte magára elődei viseletét, és élte végig
egy múlt századi házasságkötés ünnepét.
Az októberi gazdanapon környékbeli

termelők költöznek az udvarokba, ahol
szebbnél szebb portákon árulják helyben
termelt vagy készített portékáikat az ámuldozó nagyközönség részére. Márton-napkor
a pincesoron ünneplik a gazdák az újbort.
A Magyarországi Tájházak Szövetsége
2006-ban az Ócsai Tájháznak ítélte az
Év tájháza címet, kiemelve, hogy „az »élő
tájház« a 21. század kihívásainak megfelelve jelentős hagyományápoló, közösségformáló, táj- és természetvédelmi funkciót tölt be a település és a régió életében.
Jól szervezett programjaival, időszaki és
állandó kiállításaival országos hírnévre tett szert.” A szívvel-lélekkel végzett
szakmai munka újabb elismeréseképpen
pedig 2012-ben Verbőczi Gyuláné kapta az
Év tájházvezetője díjat.
A természeti értékek megismerésére a
szabadon látogatható Selyemréti tanösvény bejárásával, illetve a turján fokozottan
védett területén szervezett, vezetett túrákon nyílik lehetőség.
A Tájvédelmi Körzet területeinek kezelőjeként és a tájház üzemeltetőjeként
a Duna−Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
folyamatosan tervezi és irányítja az ócsai
értékek megóvását. A helyi együttműködések
és a különböző alapokhoz benyújtott
pályázataink lehetővé teszik a sikeres
természetvédelmi és hagyományőrző munka folytatását.
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A társadalom és a kultúra viszonyának
lenyomatát talán semmi sem vési kőbe jobban, mint azok az épületek, amelyeket a
művelődés jegyében emeltek. A századforduló kultúrpalotái (Marosvásárhely, Szeged,
Szombathely) megfontolt ünnepélyességet
árasztanak, ahová nem ugrik be csak úgy
a mindennapok átlagembere. A helyzet a
Kádár-korszak építészeti szempontból emblematikus kultúrházai esetében sem sokat
változott, ehhez elegendő Bán Ferenc nyíregyházi vagy Makovecz Imre sárospataki
művelődési házát felidézni. Az ezredforduló
felé közeledve ugyanakkor átalakult a társadalom kulturális reprezentációhoz való viszonya: a közösségek egyre kevésbé szeretnének
a kultúra „templomában”, „fellegvárában” áhítatos befogadóként tapsolni. Helyette olyan
közösségi helyszínt akarnak, ahol élményekre
tehetnek szert, tanulhatnak, találkozhatnak,
ki-be járkálhatnak, és ahol akár ők maguk
is formálhatják a kulturális kínálatot. Különösen érvényes ez a kisvárosok művelődési
intézményeire, amelyek ha nem találják meg
a hangot a településen élőkkel, elnéptelenednek, és mindössze egy-egy program erejéig
válnak élő közösségi térré. Óriási felelősséget
vállal ezért a beruházó, amikor egy-egy ilyen
intézmény felépítése, felújítása mellett dönt.
Abony önkormányzata is kockáztatott, amikor elhatározta, hogy a 15 ezer fős város
zeneiskolája helyén komplex kulturális, oktatási, művészeti központot hoz létre. A város
lakói sokáig kételkedtek, hogy Szolnok közelségében, kulturális kínálata mellett gazdaságosan működtethető-e majd a 750 millió
forintból felépülő multifunkcionális közösségi ház, amely a zeneiskola mellett könyvtárat,
280 férőhelyes színházat, művelődési házat
foglal magába.
Ma már az abonyiak egyértelmű sikertörténetként tekintenek a 2013 augusztusában
felavatott épületegyüttesre, ahol egymást
követik a különböző programok, és egész
héten zsibong a ház. Az itt élők abban is
egyetértenek, hogy ebben komoly szerepe
van a Turi Attila és Horváth Zoltán építészek
(Triskell Kft.) által megfogalmazott építészeti
programnak. (Az utóbbi évek beruházásaként felépült abonyi új egészségházat és a
katolikus közösségi házat szintén Horváth
Zoltán tervezte – a szerk.)

Három az egyben
Az abonyi Kultúra Háza
Építészet:
H o r v á t h Z o lt á n, Tu r i A t t il a
Szöveg: Berényi Marianna
Fotó: Dénes György

Országépítő 2015|01

Alaprajz 

Tervezés
Triskell Épülettervező Kft., 1034 Budapest, Kecske utca 25.
Horváth Zoltán, Turi Attila építész
Terdik Bálint építészmunkatárs
Jánosi János, Terdik Bálint belsőépítészet
Demjén József statikus
Pacher László épületgépész
Mihalovics József erősáramú tervező
Horváth Károly gyengeáramú tervező
Izmindi Réka kert-és tájtervező
Kivitelezés
Záév Építőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Sulák László projektigazgató
Várhelyi Tibor építésvezető
Műszaki ellenőrzés
Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt., 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.
Csíky Gábor műszaki igazgató
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A társadalom és a kultúra viszonyának
lenyomatát talán semmi sem vési kőbe jobban, mint azok az épületek, amelyeket a
művelődés jegyében emeltek. A századforduló kultúrpalotái (Marosvásárhely, Szeged,
Szombathely) megfontolt ünnepélyességet
árasztanak, ahová nem ugrik be csak úgy
a mindennapok átlagembere. A helyzet a
Kádár-korszak építészeti szempontból emblematikus kultúrházai esetében sem sokat
változott, ehhez elegendő Bán Ferenc nyíregyházi vagy Makovecz Imre sárospataki
művelődési házát felidézni. Az ezredforduló
felé közeledve ugyanakkor átalakult a társadalom kulturális reprezentációhoz való viszonya: a közösségek egyre kevésbé szeretnének
a kultúra „templomában”, „fellegvárában” áhítatos befogadóként tapsolni. Helyette olyan
közösségi helyszínt akarnak, ahol élményekre
tehetnek szert, tanulhatnak, találkozhatnak,
ki-be járkálhatnak, és ahol akár ők maguk
is formálhatják a kulturális kínálatot. Különösen érvényes ez a kisvárosok művelődési
intézményeire, amelyek ha nem találják meg
a hangot a településen élőkkel, elnéptelenednek, és mindössze egy-egy program erejéig
válnak élő közösségi térré. Óriási felelősséget
vállal ezért a beruházó, amikor egy-egy ilyen
intézmény felépítése, felújítása mellett dönt.
Abony önkormányzata is kockáztatott, amikor elhatározta, hogy a 15 ezer fős város
zeneiskolája helyén komplex kulturális, oktatási, művészeti központot hoz létre. A város
lakói sokáig kételkedtek, hogy Szolnok közelségében, kulturális kínálata mellett gazdaságosan működtethető-e majd a 750 millió
forintból felépülő multifunkcionális közösségi ház, amely a zeneiskola mellett könyvtárat,
280 férőhelyes színházat, művelődési házat
foglal magába.
Ma már az abonyiak egyértelmű sikertörténetként tekintenek a 2013 augusztusában
felavatott épületegyüttesre, ahol egymást
követik a különböző programok, és egész
héten zsibong a ház. Az itt élők abban is
egyetértenek, hogy ebben komoly szerepe
van a Turi Attila és Horváth Zoltán építészek
(Triskell Kft.) által megfogalmazott építészeti
programnak. (Az utóbbi évek beruházásaként felépült abonyi új egészségházat és a
katolikus közösségi házat szintén Horváth
Zoltán tervezte – a szerk.)

Három az egyben
Az abonyi Kultúra Háza
Építészet:
H o r v á t h Z o lt á n, Tu r i A t t il a
Szöveg: Berényi Marianna
Fotó: Dénes György
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Alaprajz 

Tervezés
Triskell Épülettervező Kft., 1034 Budapest, Kecske utca 25.
Horváth Zoltán, Turi Attila építész
Terdik Bálint építészmunkatárs
Jánosi János, Terdik Bálint belsőépítészet
Demjén József statikus
Pacher László épületgépész
Mihalovics József erősáramú tervező
Horváth Károly gyengeáramú tervező
Izmindi Réka kert-és tájtervező
Kivitelezés
Záév Építőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Sulák László projektigazgató
Várhelyi Tibor építésvezető
Műszaki ellenőrzés
Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt., 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.
Csíky Gábor műszaki igazgató
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Az új közösségi ház Abony építészeti szempontból eklektikus főterén kapott helyet,
amely a Szolnok, Cegléd és Tápió völgye felől összefutó utak találkozásánál alakult ki.
A sokáig a 4-es út által metszett városközpont számára igazi újjászületést jelentett
az elkerülő út, illetve a Lehetőségeink fő
tere – Abony város integrált településközpont fejlesztése című pályázat, amelynek
köszönhetően a város több mint 900 millió
forintos uniós támogatást hívhatott le. Új
lehetőséget kapott a városháza 1904-ben
átadott eklektikus épülete, a Szent István
Római Katolikus Templom (1773) és a kilencvenes években épült sportcsarnok
vibráló homlokzata által körülrajzolt főtér.
A térrel kommunikál a Polgármesteri
Hivatallal szemben nyíló utcából a református templom tornya is. Az utca térre nyíló
saroktelkén, a Bihari János Zeneiskola épületének helyén kapott teret az a kulturális
komplexum, amely egyúttal új oktatási,
művészeti, kulturális, közösségi funkciókkal is kiegészítette a városközpontot.
Az ide tervezett épületegyüttes stratégiai szerepet kapott a formálódó városközpontban. Olyan formanyelvet kellett
beszélnie, amelyen keresztül az épített és
a természeti környezet, valamint az itt élők
folyamatos párbeszédbe elegyedhetnek
egymással. Ennek megfelelően az építészek
nem monumentális, tömbszerű vagy markáns szimbólumokat felvonultató komplexumban gondolkodtak, hanem egyemeletes, tagolt, az alföldi kisvárosok léptékéhez
igazodó épületegyüttesben. Olyan modern
épületet álmodtak meg, amely a városi
szövetbe nemcsak újabb kordokumentum-
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ként ékelődik be, hanem cipzárként ös�szeilleszti, egybehúzza az elődök sokszínű
hagyatékát. Az épület szinte minden eleme
– a historizálás hamis pátosza nélkül –
letisztult reflexió a közösségi ház közvetlen környezetének, tágabb értelemben az
alföldi mezővárosok építészeti örökségére.
Az épület bontott tömege, a fa nyílászárók
osztása, a régi üzleteket idéző nagy üvegfelületek, a fedett kapubejárat, a téglalábazat, a tagolt tetőzet kompozíciója, a belső
udvar kerítése, virágos kertje anyaghasználatában és szerkezetében is mélyen a
régió hagyományaiban gyökerezik, miközben az alkotóelemek mindegyike megfelel a
21. század követelményeinek, valamint az
épület három különböző funkciójának.
Ilyen a bejárat is, amelynek oszlopsora, lépcsőzete egyrészt finoman utal a

19. század kulturális intézményeinek jellegzetes elemeire, másrészt a japán toriit
juttatja eszünkbe, amely szimbolikus határ a szent és a profán tér között. Olyan
állomás, ahol a járókelő eldöntheti, merre
megy tovább, hiszen az aula egyúttal az
utca folytatása is, szürke burkolata azonos a főtér és a belső udvar (zeneudvar)
burkolatával (kavicsszórású térkő burkolat, amelyet a könnyebb takaríthatóság
csiszolt felülettel is elkészíttettek).
A külső és a belső tér szinte egybefolyik,
az előcsarnok a szabálytalan, beugrókkal
szabdalt főtér részévé válik, ahol bármikor át, ki és be lehet sétálni. Ugyanakkor
az aula üvegezett födémszerkezete enyhén
megtört vonalú látszóbeton oszlopokon
nyugszik, amelyek egy ötletes megoldásnak
köszönhetően égi kandelábereknek tűnnek,
egyúttal szimbolikus utcai „műtárgyként”
a folyamatosság érzetét keltik. Ugyancsak az átjárhatóság érzetét fokozzák a
csarnok két végét lezáró üvegportálok.
A modern épületelemekkel szemben erőteljes kontrasztot képeznek Jánosi János
belsőépítész fabútorzata, térelemei. A ruhatár, az emeletre vezető lépcső faoszlopai
könyvespolcokra utalnak, az utca hangulatát idéző térelemek között megállásra,
maradásra, többek között könyvtárlátogatásra invitálják a járókelőt. Az aulától
üvegfallal elválasztott 40 ezer kötetes
könyvtár alsó része felnőtt-, a felső,

iskolai foglalkozásra is alkalmas tér
gyerekkönyvtár, ahol tovább variálódnak a
betonoszlopok és a Jánosi-féle berendezés.
Az intézmény a református templom utcájára néz, lábazattól induló magas ablakai
egyrészt a természetes fényt, másrészt a
járókelők tekintetét engedik be.
Az előcsarnok másik oldalában kávézó várja
a látogatót, amely nyáron a főtérre is kitelepül. Az aulával együtt ölelik körbe a modern színháztermet, ahol mobil széksorok,
a helyi igényekre szabott színpadtechnika,
összetolható hátsó lépcsőzet várja a zenei,
színházi programok rajongóit. Itt lépnek
fel a zeneiskola hallgatói, Abony amatőr
színjátszókörei, meghívott társulatok, előadók. A tervek szerint a helyi zenekarok a
pincehelyiségben próbálhatnak majd, ezt

azonban még raktárként használja az intézmény. A művelődési ház funkcióhoz tartozó raktárhelyiség, próbaterem, szakköri
helyiség ugyanakkor már most szűkösnek
bizonyult. Senki sem gondolta, hogy az új
épületnek köszönhetően még a szakkörök
száma is növekedni fog Abonyban!
A különböző, két szinten megtalálható
funkciók (öltözők, irodák, gépészet) egyrészt az aulára nyíló galériáról is elérhetők,
másrészt különböző zegzugos útvonalakon
is felfedezhetők. A belső tér éppúgy megjeleníti a kisvárosi építészet esetlegességét,
mint a külső homlokzat. Egészen más ácsszerkezettel készült a próbaterem fehérre
festett szarufás tetőzete, mint a szakköri
helyiség felülről, színes üvegeken keresztül világító „kupolája” vagy a szomszédos

zeneiskola tetőtere. Olyan, mintha önálló kisvárosban bolyonganánk, miközben az üvegfelületeknek köszönhetően
mindig tudjuk, éppen hol tartunk a külső
makrovilágban.
Az aula főtérrel átellenes oldalán léphetünk
ki a miniszínházként, minikoncerttérként is
használható zeneudvarra, amely a településszerkezetre jellemző szabálytalan alakú
terecskékre reflektál. A közösségi térként
is használható udvar másik oldalán áll a
zeneiskola, melynek emeleti részét egy nyitott és egy zárt híd köti össze a művelődési
házzal. Funkcionálisan is, hiszen a színháztermen és a szakkörök számára fenntartott
termen osztozik a két intézmény. Az udvar
fölött átívelő hídról ugyanakkor egységében láthatjuk az épületet, innen is hallgathatjuk a szabadtéri koncerteket, de a két
abonyi templomtoronyra is rátekinthetünk.
Jellemző, hogy a hidak pillanatok alatt az
esküvői fotók kedvelt helyszíneivé váltak a
városban.
Az udvar az utcára nyíló kerítésével nemcsak összeköti, hanem el is választja a
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komplexum, amely egyúttal új oktatási,
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Az ide tervezett épületegyüttes stratégiai szerepet kapott a formálódó városközpontban. Olyan formanyelvet kellett
beszélnie, amelyen keresztül az épített és
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egyúttal szimbolikus utcai „műtárgyként”
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csarnok két végét lezáró üvegportálok.
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belsőépítész fabútorzata, térelemei. A ruhatár, az emeletre vezető lépcső faoszlopai
könyvespolcokra utalnak, az utca hangulatát idéző térelemek között megállásra,
maradásra, többek között könyvtárlátogatásra invitálják a járókelőt. Az aulától
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Az intézmény a református templom utcájára néz, lábazattól induló magas ablakai
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használható zeneudvarra, amely a településszerkezetre jellemző szabálytalan alakú
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házzal. Funkcionálisan is, hiszen a színháztermen és a szakkörök számára fenntartott
termen osztozik a két intézmény. Az udvar
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komplexum zeneiskolai egységét az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és
Múzeumi Kiállítóhelytől. A nagy múltú
Bihari János Zeneiskola, amely 1952-ben
Magyarország első falusi zeneiskolájaként
kezdte meg a működését, és egykor Pest
megye valamennyi hasonló intézményét
koordinálta, az épület első traktusával
ellentétben nem uniós, hanem saját
forrásból épült fel. Mivel funkciója is egészen eltérő, a tervezők csak a külső és a

belső burkolatok felhasználásakor törekedtek az egységes látásmódra. A zeneiskolában megváltozott a nyílászárók mérete, az épület és a termek arányai is a zenei
oktatás elvárásaihoz igazodtak. Az emelet
hol összeszűkülő, hol kitáguló útvonalain
járva, a várakozásra alkalmas közösségi terében, zenei könyvtárában sem múlik el az
érzés, hogy egy önálló világban sétálunk.
Az ablakokon keresztül a tekintetünk,
a hidakon pedig mi magunk térhetünk vis�-

sza a művelődési házba, vagy épp a városi
térbe, azzal a biztos tudattal, hogy egy
modern, a hagyományokat nem felülíró,
hanem újradefiniáló építészeti program
segítségével élő kapcsolat alakulhat ki
a kisváros közösségei és kulturális intézményei között.

T h e Ho u s e o f C u lt u r e in A b o n y (C u lt u r a l C e nt e r)
Nothing preserves the relationship between society and culture more emphatically than buildings erected in the spirit of cultural development. A town of 15,000,
Abony was given a new multi-functional community center complex boasting a school of music, a library, a 280-seat theater as well as a cultural center. The new
building complex now dominates the eclectic architectural landscape of the main square. Architects Zoltán Horváth and Attila Turi envisioned a single-storey,
articulated building on the scale of the county towns of the Hungarian plains rather than opting for a monumental, monolithic or impressive building complex.
Their works not only serve as emblematic structures of the modern age, but also as collective memories of the forerunners’ diverse legacy. Most of the elements
of the building serve as direct reflections of the immediate environment as well as the architectural heritage of the county towns. The articulated mass of the
building, the distribution of wooden doors and windows, the large glass surfaces reminiscent of old storefront windows, the enclosed gateway, the brick base,
the composition of the indented roof structure as well as the fence and the flower garden of the patio are all deeply rooted in the architectural heritage of
the region with regard to the choice of materials and structure. In the same time, all elements meet the requirements of the 21st century as well as the three
different functions of the building.
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› Frissen végzett székelyföldi építészként
miért jelentkezett vándornak? Milyen volt
akkor a Vándoriskola megítélése?

Vándorokból mesterek
Bogos Ernő építész
Dénes Eszter

A Kós Károly Egyesülés az idén éppen negyedszázada alapította meg ma is aktív, posztgraduális
képzést adó Vándoriskoláját, amelyben eddig közel nyolcvan hallgató szerzett diplomát. Most induló
sorozatunkban olyan, egykori vándoriskolás hallgatókat keresünk fel, akik a vándoréveket követően
szülővárosukba visszatérve önálló irodát alapítottak, és maguk is, immár mesterekként, rendszeresen
fogadnak vándorokat. Ezúttal az erdélyi Országépítő Kós Károly Egyesülés alapító tagjával, Bogos Ernő
akadémikussal beszélgetett Dénes Eszter.

From Itinerant Apprentices to Masters Architect Ernő Bogos
The Itinerant School was funded 25 years ago by the Kós Károly Association. The school is still active, offering postgraduate courses. Throughout its history, more
than seventy itinerant apprentices graduated from the institution. Academician Ernő Bogos is a founding member of the Transylvanian branch of the Országépítő
Kós Károly Association. Returning as a fully fledged master to his home town, Csíkszereda, he now regularly teaches itinerant apprentices in his own independent
architectural office. His most recent works include the memorial site of Saint Ladislaus built with community effort in Szépvíz and the mortuary chapel shared with
the neighboring village. With great architectural skill, he is working on revitalizing the natural fabric of society which was damaged in the decades of Communist
oppression. Local governments commissioned the Országépítő Kós Károly Association with launching the village image protection program, which they actively seek
to bring to fruition. Although Romania does not recognize the position of Master Architect, the architects of the Association are present in the quality of unofficial
consultants. One of the great achievements was the establishment of architectural counseling bodies working to ensure the focus on professional considerations
at EU tenders. The objective of the Országépítő Kós Károly Association is to establish a loval version of the Itinerant School in Transylvania, involving many young
Hungarian and Romanian architects.
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A bukaresti „Ion Mincu” Építészeti Egyetemen 1990-ben diplomáztam. Ebben az időben, a Ceausescu-rezsim bukásával a feje
tetejére állt a világ. Az új helyzettel párhuzamosan több lehetőség nyílt számunkra is.
Így frissen, és nem anyanyelvű képzésben
végzett határon túli hallgatóként sikerrel pályáztam a magyar kormány által meghirdetett ösztöndíjra, hogy egy anyaországi egyetemen gyakorolhassam a magyar szakmai
nyelvet. A Budapesti Műszaki Egyetemen
hallottam először a Vándoriskoláról. Ekkor
kerültem kapcsolatba egy néhány hetes
közös munka során az Axis építészirodával.
Sokat beszélgettem az itt dolgozó vándorokkal, így jobban megismerhettem ezt a képzési formát. Hazatérésemet követően az első
adandó alkalommal jelentkeztem vándornak. 1995 és 1998 között töltöttem vándoréveimet. A Vándoriskola megítélése pozitív
volt, sokak érdeklődését felkeltette közvetlen környezetemben. Tapasztalatom szerint
akkoriban Magyarországról elsősorban azok
jelentkeztek, akik valamilyen közvetlen vagy
közvetett kapcsolatban álltak vándorokkal,
vagy az Egyesüléshez tartozó irodában dolgoztak. Az iskola híre elsősorban szájhagyomány útján terjedt, de a kiállítások hatására
is jelentkeztek érdeklődők.

› Kik voltak a mesterei, és mi volt a diplomamunkája?
Mestereim sorrendben Salamin Ferenc,
Dévényi Sándor, Jankovics Tibor, Makovecz
Imre és Farkas Gábor voltak. Abban az időben még öt félévet kellett teljesítenünk. Még
Salamin Ferenc irodájában kezdtem el egy
solymári családi ház tervezését. Ez a munka
végigkísért szinte valamennyi állomáshelyemen. Az engedélyezési és a kiviteli tervek
elkészítését követően ugyanis a megrendelő
kisebbre vette a programot, így módosított
tervek készültek, majd mire vándoréveim
végére értem, fel is épült a ház.

› Mi az, amire a legszívesebben emlékszik
vissza a vándorévekből?
Sok kedves emlékem van erről az időszakról.
Szívesen emlékszem az irodákban uralkodó

hangulatra, a közös műhelymunkára, amely
igazi közösséggé kovácsolta a csapatot.
Meghatározó volt számomra megtapasztalni, hogy mestereim milyen különböző
módon viszonyultak a művezetéshez. Máig
emlékszem a helyszínre vezető úton folytatott beszélgetéseinkre. Korántsem ilyen
kellemes, utólag visszagondolva mégis
felemelő élmény volt, amikor a mélyvízbe
bedobva, a mestertől távol kellett levezényelnem Makovecz Imre Hármashalom
oltárának építését. Egyeztettem a megbízóval, a kivitelezővel, intéztem az anyagbeszerzést. Megtapasztalhattam az építés drámáját, amelyet Makovecz említ,
és amely valahol az egész Vándoriskola lényegét adja.

› A Vándoriskola elvégzése után rögtön
visszatért szülővárosába, Csíkszeredába.
Jelenleg mekkora irodát tart fenn, és milyen megbízásai vannak?
Amikor hazajöttem, sokat segítettek a
vándorévek alatt tapasztaltak az iroda elindításában. Egyszemélyes irodaként kezdtem, most van egy alkalmazottam, és közel
kilenc éve mindig dolgozik nálam egy-két
vándor. A nyári gyakorlat alatt építészmérnök-hallgatók is rendszeresen besegítenek
a munka jellegétől függően. Hazatérésemkor a régióban még elég kevés volt az
építész, már mindenkinek megvolt a maga
útja, ezért kényszerültem arra, hogy önálló irodát alapítsak. Nem bántam meg, a
kezdeti nehézségek ellenére is beindult,
működött. A Vándoriskola példáját is
szem előtt tartva úgy gondoltam, hogy a
felnövekvő generációval is kell foglalkozni. Hosszú távú befektetésként diákokat
készítettem fel az egyetemre, remélve,
hogy a diplomát követően fogunk tudni
együtt dolgozni.
Jelenlegi munkatársam is így került alkalmazásba cégemben. Ami a megrendelőket
illeti, érdemes több lábon állni, mert a
2008-es gazdasági válság után bebizonyosodott, hogy akik csak nagyberuházásokra
specializálódtak, komoly nehézségekkel
kerültek szembe. Az önkormányzatok, a
magánszektor és az egyházak részéről is
vannak megbízásaink, így folyamatosan
van munkánk.

› Az utóbbi évekből milyen munkáit emelné ki?
Egyik kedvenc munkám, ami vissza is kapcsol a Vándoriskolához, a Szent Lászlóemlékhely (Országépítő – 2013/2. − a szerk.)
Szépvízen. A helyi önkormányzat megbízásából már a koncepció kialakításától részt
vehettem ebben a munkában, amelynek
során egy 16. századi kápolna romjait kutattuk fel. Az öregek még emlékeztek a maradványokra, de időközben benőtte őket
az erdő. Együtt megkerestük, a régészek
beazonosították, majd a helyi gyerekek
segítettek kihámozni a romokat a moha
alól. Kevés információ állt rendelkezésre a
kápolna visszaépítéséhez. Végül a romok
konzerválása mellett egy jel, egy harangláb
felállítása mellett döntöttünk, amelyhez a
Szent László-napi búcsúkor kivonulhatnak
a környező településekről, hogy szentmisén
vegyenek részt. A falubéli emberek társadalmi munkában takarították ki az emlékhelynek otthont adó tisztást. Az avatóünnepségre ki szekéren, ki gyalog zarándokolt
ide. Ez a történet nem a pénzről szólt, hanem az együtt dolgozás öröméről és a közös ünneplésről, amely a közösséget erősíti.
Építészként nehezen tudok ennél szebb
történetet elképzelni, ezért is emelném ki
mindenekelőtt. Egy másik érdekes feladat
volt a Székelyföld és Szászföld határán lévő
kis eldugott településen, Székelyzsomboron Nyírő József szülőházának felújítása.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány jóvoltából
a szomszédos épület is megújult. A falukép
szempontjából is fontos, példaértékű lehet
a két épület megmentése. Megemlíteném
még azt a ravatalozókápolnát (OÉ 2013/2.
– a szerk.), amely két faluközösség, Szépvíz
és Csíkszentmiklós közös temetőjéhez
épült. Izgalmas feladat volt a két közösség
kapcsolatát, amely általában sehol a világon nem súrlódásmentes, a kellő mederbe
terelni, hogy valódi közösségként éljék meg
az építést, majd a kápolna használatát. A
kommunizmus évtizedeiben éppen ezeket a
természetes szálakat próbálták szétszakítani a közösségen belül. Ezeket kellett egyegy építészeti gesztussal újra összekötni,
visszacsatolást adva elődeink örökségéhez.
Nem kontrasztként beillesztve az épületet a
meglévő természetes környezetbe, hanem gyökerekkel megkapaszkodni ezen a táptalajon.
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than seventy itinerant apprentices graduated from the institution. Academician Ernő Bogos is a founding member of the Transylvanian branch of the Országépítő
Kós Károly Association. Returning as a fully fledged master to his home town, Csíkszereda, he now regularly teaches itinerant apprentices in his own independent
architectural office. His most recent works include the memorial site of Saint Ladislaus built with community effort in Szépvíz and the mortuary chapel shared with
the neighboring village. With great architectural skill, he is working on revitalizing the natural fabric of society which was damaged in the decades of Communist
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at EU tenders. The objective of the Országépítő Kós Károly Association is to establish a loval version of the Itinerant School in Transylvania, involving many young
Hungarian and Romanian architects.

Országépítő 2015|01

A bukaresti „Ion Mincu” Építészeti Egyetemen 1990-ben diplomáztam. Ebben az időben, a Ceausescu-rezsim bukásával a feje
tetejére állt a világ. Az új helyzettel párhuzamosan több lehetőség nyílt számunkra is.
Így frissen, és nem anyanyelvű képzésben
végzett határon túli hallgatóként sikerrel pályáztam a magyar kormány által meghirdetett ösztöndíjra, hogy egy anyaországi egyetemen gyakorolhassam a magyar szakmai
nyelvet. A Budapesti Műszaki Egyetemen
hallottam először a Vándoriskoláról. Ekkor
kerültem kapcsolatba egy néhány hetes
közös munka során az Axis építészirodával.
Sokat beszélgettem az itt dolgozó vándorokkal, így jobban megismerhettem ezt a képzési formát. Hazatérésemet követően az első
adandó alkalommal jelentkeztem vándornak. 1995 és 1998 között töltöttem vándoréveimet. A Vándoriskola megítélése pozitív
volt, sokak érdeklődését felkeltette közvetlen környezetemben. Tapasztalatom szerint
akkoriban Magyarországról elsősorban azok
jelentkeztek, akik valamilyen közvetlen vagy
közvetett kapcsolatban álltak vándorokkal,
vagy az Egyesüléshez tartozó irodában dolgoztak. Az iskola híre elsősorban szájhagyomány útján terjedt, de a kiállítások hatására
is jelentkeztek érdeklődők.

› Kik voltak a mesterei, és mi volt a diplomamunkája?
Mestereim sorrendben Salamin Ferenc,
Dévényi Sándor, Jankovics Tibor, Makovecz
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áll a vásár. Ha a mester szeretettel, kellő
nyitottsággal közelít a vándorához, annak
mindig meglesz az eredménye. Persze vannak kivételek. Emberek vagyunk, olykor
engem is érnek pofonok. Összességében
elmondható, hogy nagyon jó a kapcsolat,
nagyon sok mindenben, például kiállítási
anyagok szerkesztésében is pótolhatatlan
segítséget nyújtottak az Országépítő Kós
Károly Egyesülésnek.

› Vállal főépítészi tevékenységet?
Közel tíz éve próbáljuk helyi politikusok
és képviselők támogatásával hivatalos
mederbe terelni ezt a Romániában még
nem létező státust, egyelőre sikertelenül.
Ettől függetlenül nem hivatalos tanácsadó
építészként jelen vagyunk az egyes településeken. Ha egy polgármester igényli,
a helyszínen segítem a munkáját.

› Mi jellemzi a helyi építészeti életet,
és az elhangzottakon túl hogyan vesz részt
annak alakításában?
Említettem, hogy viszonylag kevés az építész a régióban, bár most kezdenek a
fiatalok is visszatérni. Éppen ezért nincs
széthúzás, klikkesedés a helyi építésztársadalomban, jól tudunk együtt dolgozni és
közösen gondolkodni. Az Országépítő Kós
Károly Egyesülést bízták meg annak idején
az önkormányzatok a faluképvédelmi program (OÉ 2013/4. – a szerk.) elindításával,
de fontosnak tartottuk, hogy az egyesülésünkön kívüli építészeket is bevonjuk a
műhelymunkába, amelynek azóta több,
kézzelfogható eredménye is van.

› Mit gondol a székelyföldi régió helyzetéről,
fejlődéséről, lehetőségeiről?

› Hány vándort fogadott eddig, és mi a véleménye a mai vándorgenerációról?
Az elmúlt közel kilenc évben tizenkét vándort fogadtam. Háromnegyedük még egy
félévet hosszabbított irodámban. A mai fiatalok nem sokban különböznek a mi generációnk vándoraitól: nyitottak, és jól lehet
velük együtt dolgozni. Vándoréveim alatt
még gyakrabban voltak negyedéves konfe-
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renciái az Egyesülésnek, amelyeken mindig
tartottunk vándorestet. Itt láthattuk, ki,
min dolgozik éppen, milyen nehézségekkel
küzd adott esetben. Az esti borozgatás alkalmával sokan panaszkodtak is, hogy miért nem hozzák-viszik, babusgatják őket a
mesterek úgy, ahogyan azt a felvételin ígérték. Sokszor gondolok erre, amikor vándorokat fogadok. Úgy érzem, mindig kettőn

Jó látni azt az igyekezetet, amellyel egyes
polgármesterek egy élhető település kialakításán munkálkodnak. Ebben a folyamatban partnerként próbálunk segíteni. A régió
gazdasága még nincs azon a szinten, hogy
a fiataloknak megfelelő számú munkahelyet biztosítson, ezért nagy az elvándorlás.
Ez utóbbinak egyaránt megvannak az objektív és a szubjektív okai. Sok külföldre eltávozott helybéli rendszeresen hazalátogat
nyaranta. Meglátásuk szerint érezhető a
pozitív változás. De nem csak elvándorlás

van, vannak visszatelepülők, és Magyarországról áttelepülők is. Ez azt mutatja, hogy
van vonzereje a régiónak. Kedvező változás
az is, hogy az egyetemek kihelyezett fakultásokat hoztak létre több városban, segítve
a fiatalok helyben tartását.

› Magyarországon jelenleg igen kevés
az építészeti pályázat. Jellemzően uniós
forrásból megvalósuló, zömmel közbeszerzéses pályázatok vannak. Erdélyben is
hasonló a helyzet?

› Néhány héttel ezelőtt tartotta székfoglaló előadását a Magyar Művészeti Akadémia
Építőművészeti Tagozatán Székelyföldi házak: kötések és kötődések címmel, melyből
építészeti hitvallását is megismerhettük.
Nagyapám ácsmester volt. Gyerekként
álmélkodással figyeltem, ahogy engedelmeskedik az anyag a kezei között, és a
gerendakötések megfogható építményekké állnak össze. Szűkszavúan csak azzal
biztatott, hogy figyeljek, és ne lábatlankodjak. Utólag feltűnt, hogy mindig rend

volt körülötte: az udvaron, az istállóban,
a kaszálón, és főleg a lelkében. Számomra az építészet ezt a nagyapámféle rendteremtést jelenti, hiszen benne lakozik az
őseim élettapasztalata. Ezt a fajta hozzáállást nem tanították az egyetemen, de valahol a vérünkben benne volt. Ezt a hozzáállást véltem felfedezni a Vándoriskolában,
a Kós Károly Egyesülés építészirodáiban
is. Éppen ezért nekem ez nagyon sokat
segített abban, hogy visszatalálhattam
a gyerekkori énemhez és a nagyapámhoz.

Sajnos igen. Az uniós pályázatok esetében
az elbírálás során általában nem a szakmai
szempontok a döntőek, ez pedig a megvalósult munkákon is jól látszik. Sokszor
egy település csak azért pályázik valamire,
mert éppen arra van kiírás, noha nem biztos, hogy az adott épületre van a legnagyobb szüksége a közösségnek. Előfordul
az is, hogy a merev bürokratikus rendszer
miatt olcsóbban lehet önállóan, önerőből
építeni. Korábban az ún. leader pályázatok
voltak a jellemzőek, amelyeknél elértük,
hogy alkalmazzanak egy építész tanácsadó testületet. Ennek tagjai konzultálnak a
pályázókkal, és segítenek a pályázati anyagok
összeállításában. A nagyobb uniós pályázatoknál is fontos lenne egy szakmai zsűri bevonása, hogy ne csak közgazdászok
bírálják el azokat.

› Miért tartja fontosnak, hogy Egyesüléstag legyen?
Az idén éppen tíz éve lesz annak, hogy
Makovecz Imre ellátogatott Illyefalvára, és
megalakult az Országépítő Kós Károly Egyesülés, amelyet egy évvel később hivatalosan
is bejegyeztek. Fontosak azok a keretek,
amelyek közt a hasonló érdeklődésű emberek közösen gondolkodhatnak. Célunk
a helyi fiatalság bevonása, amihez egy,
a Vándoriskola mintájára felépített intézményt szeretnénk létrehozni. Tapasztalatom
azt mutatja, hogy a fiatal román építészek
körében is szép számmal lennének érdeklődők erre a posztgraduális képzésre. Itt
kapcsolódnánk a Makovecz által az illyefalvi
találkozón megfogalmazottakhoz, miszerint
az erdélyi Országépítő Kós Károly Egyesülés
feladatai közé tartozik az is, hogy segítsen
megszólítani a román építészeket is.
Ravatalozó kápolna, Szépvíz – Csíkszentmiklós
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Előszó

Utószó: Végtelen vándornapló

Budapest, Pécs, Keszthely, Kaposvár,
Debrecen, Miskolc, Esztergom – a fél
ország. A Kós Károly Egyesülés negyedszázada indult Vándoriskolája az ország,
a szakma, az emberek megismerését kínálta. Egy fiatal, kezdő építész számára nagy
lehetőség. És tisztesség is: munkaszerződés, három év biztos megélhetés. Ez persze nincs ingyen, vállalni kell a vándorlást,
félévente a költözködést, ami családostul,
gyerekkel nem könnyű.
A Vándoriskola mester és tanítvány kapcsolatán alapul.
A mesterek – Makovecz Imre szellemi indításával – a szerves gondolkodás elméletét
és építészeti gyakorlatát közvetítik a tanítványok felé. A vándor megismeri a szakma
fogásait, kapcsolatokat épít, vállalatirányítási technikákat sajátít el. Nemcsak a tervezés funkcionális, szerkezeti ismereteit,
a településekbe, a környezetbe illeszkedés,
a meglévő kultúra szerves folytatásának
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kérdéseit, hanem az építészet művészeti vonatkozásait, társadalmi küldetését is megtanulja.
Különös színezetet ad a történéseknek,
hogy az organikus szemléletű Kós Károly
Egyesülés – nem kis mértékben Makovecz
Imre személyes elkötelezettsége következtében – jelentős szerepet vállalt a rendszerváltozás idején az új nemzeti közgondolkodás megteremtésében.
Az Egyesülés azóta is kiáll a szerves,
környezettudatos építés mellett, az ipari
igényeket kielégítő minimalizmus helyett
emberközpontú alternatívát állítva elénk.
Felvállalja a nemzeti hagyományok folytatását, a mába ültetett szabad formaképzés
iránti elkötelezettséget, az ehhez vezető
állandó útkeresést, a feladatok egyediségéből fakadó kockázatot, és e kockázatvállalás nehézségeit is.
A vándor sokkal többet kap, mint puszta
szakmai gyakorlatot: a tervezőirodákban

egy-egy közösségben él, átéli az együtt
gondolkodás és együtt dolgozás élményét.
A vándorút végére sok vándorból mester lesz – és bővül a kör. Így jött létre az
Országépítő Kós Károly Egyesülés Erdélyben, s ma ott is fogadnak vándorokat.
A Vándoriskola közel nyolcvan végzettjének
életútját ismerve a folyamat nem áll meg.

Dévényi Sándor

A Vándoriskola 25 évét bemutató vándornapló úgy jó, ahogy van. Ez a kiadvány a
magyar építészet és kultúra elválaszthatatlan része. Természetesen lehetne benne
hibákat, hiányosságokat keresni, és találni
is. De nem érdemes. Aki így veszi kézbe, az
ne is próbáljon a végére járni. Ez a könyv
a magyarországi szerves építészet önfenntartó szervezetéről, a Kós Károly Egyesülésről és Vándoriskolájáról szól. Önfenntartó,
mert önerőből, az Egyesülés tagszervezeteinek közreműködésével, állami és hatalmi támogatás nélkül működik. A kezdetek
még régebbre nyúlnak vissza az időben:
Makovecz Imre „maszek mesteriskolájával”
indult, majd a tokaji nomád nemzedéken
és a visegrádi táborokon keresztül jutott
el a Vándoriskoláig. Az akkori fiatalok ma
sokgyermekes apák és anyák. Az Egyesülésnek fiatalnak kell maradnia, hogy mindig
meg tudjon újulni, és hogy mindig teljesítse
feladatát: megőrizni és megújítani az építészet ember-nyelvét, azt a világnyelvet, ahol
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a hajlék otthont, ahol a táj és építészet tájépítészetet, a tér és alkotás téralkotást, és
az ünnep ünnepet jelent. Ebben a korban,
ahol az értékek felülről irányított mesterséges elfelejtése történik, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája él Európa közepén,
és képvisel egy olyan magatartást, mely
átviszi az évezredes értékeket a túloldalra.
A sötétségen túlra. Az elmúlt 25 évről még
legalább négy-öt hasonló terjedelmű naplót lehetne megjelentetni. Mindenki, aki a
történet része, rögtön megéli és elképzeli a saját változatát. Ha csak a vándorok
által megépült házak mennyiségét nézem,
már az is elképesztő teljesítmény. Ugyanez
vonatkozik a pályázatokra, és az elméleti
képzésre is. Ki merem jelenteni, hogy az
elmúlt 25 évben ilyen szellemi koncentráció nem volt sem Európában, sem máshol.
Ezt a naplót az idő írta. Az az idő, amely
az elmúlt negyed évszázadban a mi életünk
és a mi sorsunk volt, mára már történelmünk részévé vált. Minden egyes rajznak,

vázlatnak, fényképnek története van. Ez
a napló-könyv körülbelül hetven vándoriskolás és mestereik közös életének az
almanachja. Ahogy a tanítvány tanul a
mestertől, úgy tanul a mester a tanítványtól is. A szerkesztők hatalmas munkával
gyűjtötték össze a kortörténeti dokumentumokat, és természetesen a maguk látásmódja szerint rendezték, válogatták,
szortírozták őket. Ez a napló él és lélegzik.
És még izgalmas is.

Csernyus Lőrinc
A Vándoriskola vezetője
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Budapest, Pécs, Keszthely, Kaposvár,
Debrecen, Miskolc, Esztergom – a fél
ország. A Kós Károly Egyesülés negyedszázada indult Vándoriskolája az ország,
a szakma, az emberek megismerését kínálta. Egy fiatal, kezdő építész számára nagy
lehetőség. És tisztesség is: munkaszerződés, három év biztos megélhetés. Ez persze nincs ingyen, vállalni kell a vándorlást,
félévente a költözködést, ami családostul,
gyerekkel nem könnyű.
A Vándoriskola mester és tanítvány kapcsolatán alapul.
A mesterek – Makovecz Imre szellemi indításával – a szerves gondolkodás elméletét
és építészeti gyakorlatát közvetítik a tanítványok felé. A vándor megismeri a szakma
fogásait, kapcsolatokat épít, vállalatirányítási technikákat sajátít el. Nemcsak a tervezés funkcionális, szerkezeti ismereteit,
a településekbe, a környezetbe illeszkedés,
a meglévő kultúra szerves folytatásának
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kérdéseit, hanem az építészet művészeti vonatkozásait, társadalmi küldetését is megtanulja.
Különös színezetet ad a történéseknek,
hogy az organikus szemléletű Kós Károly
Egyesülés – nem kis mértékben Makovecz
Imre személyes elkötelezettsége következtében – jelentős szerepet vállalt a rendszerváltozás idején az új nemzeti közgondolkodás megteremtésében.
Az Egyesülés azóta is kiáll a szerves,
környezettudatos építés mellett, az ipari
igényeket kielégítő minimalizmus helyett
emberközpontú alternatívát állítva elénk.
Felvállalja a nemzeti hagyományok folytatását, a mába ültetett szabad formaképzés
iránti elkötelezettséget, az ehhez vezető
állandó útkeresést, a feladatok egyediségéből fakadó kockázatot, és e kockázatvállalás nehézségeit is.
A vándor sokkal többet kap, mint puszta
szakmai gyakorlatot: a tervezőirodákban

egy-egy közösségben él, átéli az együtt
gondolkodás és együtt dolgozás élményét.
A vándorút végére sok vándorból mester lesz – és bővül a kör. Így jött létre az
Országépítő Kós Károly Egyesülés Erdélyben, s ma ott is fogadnak vándorokat.
A Vándoriskola közel nyolcvan végzettjének
életútját ismerve a folyamat nem áll meg.

Dévényi Sándor

A Vándoriskola 25 évét bemutató vándornapló úgy jó, ahogy van. Ez a kiadvány a
magyar építészet és kultúra elválaszthatatlan része. Természetesen lehetne benne
hibákat, hiányosságokat keresni, és találni
is. De nem érdemes. Aki így veszi kézbe, az
ne is próbáljon a végére járni. Ez a könyv
a magyarországi szerves építészet önfenntartó szervezetéről, a Kós Károly Egyesülésről és Vándoriskolájáról szól. Önfenntartó,
mert önerőből, az Egyesülés tagszervezeteinek közreműködésével, állami és hatalmi támogatás nélkül működik. A kezdetek
még régebbre nyúlnak vissza az időben:
Makovecz Imre „maszek mesteriskolájával”
indult, majd a tokaji nomád nemzedéken
és a visegrádi táborokon keresztül jutott
el a Vándoriskoláig. Az akkori fiatalok ma
sokgyermekes apák és anyák. Az Egyesülésnek fiatalnak kell maradnia, hogy mindig
meg tudjon újulni, és hogy mindig teljesítse
feladatát: megőrizni és megújítani az építészet ember-nyelvét, azt a világnyelvet, ahol
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a hajlék otthont, ahol a táj és építészet tájépítészetet, a tér és alkotás téralkotást, és
az ünnep ünnepet jelent. Ebben a korban,
ahol az értékek felülről irányított mesterséges elfelejtése történik, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája él Európa közepén,
és képvisel egy olyan magatartást, mely
átviszi az évezredes értékeket a túloldalra.
A sötétségen túlra. Az elmúlt 25 évről még
legalább négy-öt hasonló terjedelmű naplót lehetne megjelentetni. Mindenki, aki a
történet része, rögtön megéli és elképzeli a saját változatát. Ha csak a vándorok
által megépült házak mennyiségét nézem,
már az is elképesztő teljesítmény. Ugyanez
vonatkozik a pályázatokra, és az elméleti
képzésre is. Ki merem jelenteni, hogy az
elmúlt 25 évben ilyen szellemi koncentráció nem volt sem Európában, sem máshol.
Ezt a naplót az idő írta. Az az idő, amely
az elmúlt negyed évszázadban a mi életünk
és a mi sorsunk volt, mára már történelmünk részévé vált. Minden egyes rajznak,

vázlatnak, fényképnek története van. Ez
a napló-könyv körülbelül hetven vándoriskolás és mestereik közös életének az
almanachja. Ahogy a tanítvány tanul a
mestertől, úgy tanul a mester a tanítványtól is. A szerkesztők hatalmas munkával
gyűjtötték össze a kortörténeti dokumentumokat, és természetesen a maguk látásmódja szerint rendezték, válogatták,
szortírozták őket. Ez a napló él és lélegzik.
És még izgalmas is.

Csernyus Lőrinc
A Vándoriskola vezetője

fotó: Csernyus Lőrinc
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Tisztelt ünneplők, kedves megjelentek!
E nemes ünnepre készülve azon gondolkoztam, hogy mi is legyen a címe mai megemlékezésemnek. Két szó – egy név – jutott az
eszembe: Makovecz Imre!
E két szó, e név elegendő arra, hogy a jelenlévőkön kívül az ország lakosságának
nagyobb része, továbbá sokan a világon
azonnal tudják, hogy egy kiváló emberről,
egy nemes gondolkodóról, egy csodálatos
építészről van szó. Beszédek, előadások,
írások, filmek, riportok örökítették meg
tevékenységét, életművét, melyről szebben és jobban szólni nem tudhatok. Éppen
ezért ma – amikor az általa tervezett és épített Zalaszentlászlói Faluházon emléktábláját felavatjuk – arra szeretnék emlékezni,
ahogy őt megismertük, ahogy társak és jó
barátok lettünk.

Harmincéves évforduló
Zalaszentlászlói Faluház
Lóránt József

Hogy a fentiekről teljes képet kapjunk,
mindenekelőtt szólni kell az előzményekről: azokról a nehézségekről, melyeket csak
rendkívüli akarattal, erős összefogással, és
lakossági részvétellel tudtunk legyőzni.
Az építkezést megelőzően már a 70-es
években felmerült egy új faluház, akkori nevén kultúrház felépítésének igénye. Szándékunkat táplálta, erősítette az a pezsgő
kulturális élet, amely községünkben zajlott.
Azokban az években rendszeressé váltak a
színházi előadások (Déryné Színház), az
előadói estek sok jó színésszel, előadóművészekkel, neves szereplőkkel, Kossuth-,
Jászai- és egyéb díjjal kitüntetett művészek
fellépésével. Heti három mozielőadás volt.
Az országosan elismert népdalkör mellett a
helyi klub rendszeres előadásokat szervezett,
melyek eredményességét jelzi, hogy a budapesti Szépművészeti Múzeum munkatársai öt
éven át előadás-sorozatot tartottak.
A helybéliek biztatására nemegyszer fordultunk felettes szerveinkhez, új kultúrház
építésének engedélyezését és anyagi támogatását kérve. Többszöri elutasítás után
másféle megoldást kerestünk. Így jutottunk el a Műegyetemre, ahol hallgatói segítséggel költséges és megvalósíthatatlan
terv készült, melyet senki sem támogatott.
Kudarcunkon még újságírók, tévériportot
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készítő filmesek is keseregtek. Gondjaink
ismertek lettek. Akkor figyeltek fel ránk az
Országos Népművelési Intézet munkatársai: Beke Pál és Varga Tamás, akik kapcsolatban álltak Makovecz Imrével a Mester
korábbi kulturális létesítményeinek révén.
Így találtunk egymásra, Zalaszentlászló és
Makovecz Imre, akiben a jó munkakapcsolat mellett segítőkész és mindenben együttműködő, igaz barátot ismertünk meg.
A fenti kis csapat – velem kiegészülve
(Lóránt József tanácstitkárként segítette
a folyamatot – a szerk.) – Targuba Miklós
tanácselnök vezetésével, kétnapos tanakodás után arra a következtetésre jutott,
hogy új épületet nem lehet építeni, ezért a
régit kell felújítani és bővíteni. Ekkor formálódott meg a végleges elképzelés, miszerint a faluba nem illő lapos tetős boltokra
is ki kell terjeszteni az építkezést, vendégszobák kialakításával.
Makovecz Imre kitartóan bátorított bennünket, mondván: nem a széllel, hanem a
hatalommal kell szembeszegülni, és meg
kell próbálni a lehetetlent. Tudta, hogy a
környékbeli erdők olcsón megszerezhető
faanyagot rejtenek. Kifejtette véleményét a
cselekvési kényszerről, a nyomasztó tehetetlenségről, a bátor helytállásról. Végül −
látva a jelenlévőkön az elszántságot, a tettrekészséget és a segíteni akarást − döntött,
majd rövid időn belül bemutatta a házról
készült vázlatokat. Első látásra igencsak
meglepődtünk, elképzelve a beltéri faoszlopokat, de kételyek nélkül bíztunk Imrében.
Ő igen rövid időn belül meghozta a kész
terveket, melyek átadása során bejelentette, hogy azokat társadalmi munkában készítette. Így járult hozzá az építkezéshez.
Egyben vállalta az építkezés műszaki-szakmai irányítását. Mindez 1984-ben történt.
A felújítási engedélyt viszonylag gyorsan
megkaptuk, miután a Népművelési Intézet
is ígért 1,2 millió forint támogatást. Ezután
nem volt megállás: Imre rendszeresen, általában két-három napra jött hozzánk, amikor vagy a tanács épületében, vagy nálunk
aludt. Sokszor elkísérték a Népművelési Intézet munkatársai, igazi jó barátok lettünk.
A Mester zalainak is érezte magát, szerette
az itteni ízeket és a jó otellót. Ezért aztán

a kis pinceszeri tanácskozások során megismertük és megértettük szellemi nagyságát, életfilozófiáját. Előfordult, hogy csak
reggel tudtunk hazajönni, olyan nagy volt
a hóvihar. De őt ez sem zavarta. Éppen egy
ilyen hóviharos délutánon választottuk ki
az erdőben az ágasfának való tölgyeket,
amelyeket a helyi tsz hozzájárulásként
adott az építkezéshez. Olyan magasak
voltak ezek a fák, hogy az alsó végükből
hat-nyolc métert le kellett vágni. Később
ezekből a végekből készültek a padok, az
asztalok, burkolóanyagok. (Imre megjegyezte, hogy az ország legszebb tölgyerdejében járt.) Az ágasfák beszállítása után a
falu „öregjei” megkezdték azok bőrözését,
hogy mielőbb beépíthetők legyenek. A falu
minden munkaképes lakója tizenkét nap
társadalmi munkát ajánlott fel, melyet
sokan túl is teljesítettek. Mindemellett a
Népművelési Intézet kétnapos országjárást
szervezett számunkra, Makovecz Imre már
elkészült sárospataki, jászszentlászlói és
további faluházainak megtekintésére.
Imre – mint az építőmesterek kései utóda – úgy vezette le az építkezést, hogy a
kezében gyakran ott volt a rajz és ceruza
mellett a balta vagy a fűrész is. Tervekből,
pontosságból soha nem engedett, ha kellett,
nagy hanggal utasította a kivitelezőket a
precíz munkára. A fiatal Rezneki Jóska volt
a faszerkezetek építője. Imre mellett nagyon
sokat tanult, s olyan gyakorlatra tett szert,
hogy a Mester meghívta őt a sevillai pavilon
kivitelezési munkáinak végzésére is, melyet
azonban nem tudott elfogadni. Imre együttműködött Berecz Csaba, Balogh Mihály és
társaik, a zalai fafaragó művészek csapatával a faragott bútorok, a népi kandalló tervezésében, megvalósításában. Gyakorlatilag
minden munkafázisnál jelen volt.
Nagyon sokan dolgoztak a faluház építkezésén. Őket itt idő hiányában sem tudom
felsorolni, de mindenképpen meg kell említenem a KPM területi mérnöksége, valamint a Dédász áramszolgáltató keszthelyi
kirendeltsége által végzett társadalmi munkát. A már említett KPM dolgozói – mintegy
harminc fő – a teljes géppark felajánlása
mellett vállalták az épület alapjainak kiásását, annak bebetonozását, a lábazati

fotó: Csernyus Lőrinc
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Tisztelt ünneplők, kedves megjelentek!
E nemes ünnepre készülve azon gondolkoztam, hogy mi is legyen a címe mai megemlékezésemnek. Két szó – egy név – jutott az
eszembe: Makovecz Imre!
E két szó, e név elegendő arra, hogy a jelenlévőkön kívül az ország lakosságának
nagyobb része, továbbá sokan a világon
azonnal tudják, hogy egy kiváló emberről,
egy nemes gondolkodóról, egy csodálatos
építészről van szó. Beszédek, előadások,
írások, filmek, riportok örökítették meg
tevékenységét, életművét, melyről szebben és jobban szólni nem tudhatok. Éppen
ezért ma – amikor az általa tervezett és épített Zalaszentlászlói Faluházon emléktábláját felavatjuk – arra szeretnék emlékezni,
ahogy őt megismertük, ahogy társak és jó
barátok lettünk.

Harmincéves évforduló
Zalaszentlászlói Faluház
Lóránt József

Hogy a fentiekről teljes képet kapjunk,
mindenekelőtt szólni kell az előzményekről: azokról a nehézségekről, melyeket csak
rendkívüli akarattal, erős összefogással, és
lakossági részvétellel tudtunk legyőzni.
Az építkezést megelőzően már a 70-es
években felmerült egy új faluház, akkori nevén kultúrház felépítésének igénye. Szándékunkat táplálta, erősítette az a pezsgő
kulturális élet, amely községünkben zajlott.
Azokban az években rendszeressé váltak a
színházi előadások (Déryné Színház), az
előadói estek sok jó színésszel, előadóművészekkel, neves szereplőkkel, Kossuth-,
Jászai- és egyéb díjjal kitüntetett művészek
fellépésével. Heti három mozielőadás volt.
Az országosan elismert népdalkör mellett a
helyi klub rendszeres előadásokat szervezett,
melyek eredményességét jelzi, hogy a budapesti Szépművészeti Múzeum munkatársai öt
éven át előadás-sorozatot tartottak.
A helybéliek biztatására nemegyszer fordultunk felettes szerveinkhez, új kultúrház
építésének engedélyezését és anyagi támogatását kérve. Többszöri elutasítás után
másféle megoldást kerestünk. Így jutottunk el a Műegyetemre, ahol hallgatói segítséggel költséges és megvalósíthatatlan
terv készült, melyet senki sem támogatott.
Kudarcunkon még újságírók, tévériportot
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készítő filmesek is keseregtek. Gondjaink
ismertek lettek. Akkor figyeltek fel ránk az
Országos Népművelési Intézet munkatársai: Beke Pál és Varga Tamás, akik kapcsolatban álltak Makovecz Imrével a Mester
korábbi kulturális létesítményeinek révén.
Így találtunk egymásra, Zalaszentlászló és
Makovecz Imre, akiben a jó munkakapcsolat mellett segítőkész és mindenben együttműködő, igaz barátot ismertünk meg.
A fenti kis csapat – velem kiegészülve
(Lóránt József tanácstitkárként segítette
a folyamatot – a szerk.) – Targuba Miklós
tanácselnök vezetésével, kétnapos tanakodás után arra a következtetésre jutott,
hogy új épületet nem lehet építeni, ezért a
régit kell felújítani és bővíteni. Ekkor formálódott meg a végleges elképzelés, miszerint a faluba nem illő lapos tetős boltokra
is ki kell terjeszteni az építkezést, vendégszobák kialakításával.
Makovecz Imre kitartóan bátorított bennünket, mondván: nem a széllel, hanem a
hatalommal kell szembeszegülni, és meg
kell próbálni a lehetetlent. Tudta, hogy a
környékbeli erdők olcsón megszerezhető
faanyagot rejtenek. Kifejtette véleményét a
cselekvési kényszerről, a nyomasztó tehetetlenségről, a bátor helytállásról. Végül −
látva a jelenlévőkön az elszántságot, a tettrekészséget és a segíteni akarást − döntött,
majd rövid időn belül bemutatta a házról
készült vázlatokat. Első látásra igencsak
meglepődtünk, elképzelve a beltéri faoszlopokat, de kételyek nélkül bíztunk Imrében.
Ő igen rövid időn belül meghozta a kész
terveket, melyek átadása során bejelentette, hogy azokat társadalmi munkában készítette. Így járult hozzá az építkezéshez.
Egyben vállalta az építkezés műszaki-szakmai irányítását. Mindez 1984-ben történt.
A felújítási engedélyt viszonylag gyorsan
megkaptuk, miután a Népművelési Intézet
is ígért 1,2 millió forint támogatást. Ezután
nem volt megállás: Imre rendszeresen, általában két-három napra jött hozzánk, amikor vagy a tanács épületében, vagy nálunk
aludt. Sokszor elkísérték a Népművelési Intézet munkatársai, igazi jó barátok lettünk.
A Mester zalainak is érezte magát, szerette
az itteni ízeket és a jó otellót. Ezért aztán

a kis pinceszeri tanácskozások során megismertük és megértettük szellemi nagyságát, életfilozófiáját. Előfordult, hogy csak
reggel tudtunk hazajönni, olyan nagy volt
a hóvihar. De őt ez sem zavarta. Éppen egy
ilyen hóviharos délutánon választottuk ki
az erdőben az ágasfának való tölgyeket,
amelyeket a helyi tsz hozzájárulásként
adott az építkezéshez. Olyan magasak
voltak ezek a fák, hogy az alsó végükből
hat-nyolc métert le kellett vágni. Később
ezekből a végekből készültek a padok, az
asztalok, burkolóanyagok. (Imre megjegyezte, hogy az ország legszebb tölgyerdejében járt.) Az ágasfák beszállítása után a
falu „öregjei” megkezdték azok bőrözését,
hogy mielőbb beépíthetők legyenek. A falu
minden munkaképes lakója tizenkét nap
társadalmi munkát ajánlott fel, melyet
sokan túl is teljesítettek. Mindemellett a
Népművelési Intézet kétnapos országjárást
szervezett számunkra, Makovecz Imre már
elkészült sárospataki, jászszentlászlói és
további faluházainak megtekintésére.
Imre – mint az építőmesterek kései utóda – úgy vezette le az építkezést, hogy a
kezében gyakran ott volt a rajz és ceruza
mellett a balta vagy a fűrész is. Tervekből,
pontosságból soha nem engedett, ha kellett,
nagy hanggal utasította a kivitelezőket a
precíz munkára. A fiatal Rezneki Jóska volt
a faszerkezetek építője. Imre mellett nagyon
sokat tanult, s olyan gyakorlatra tett szert,
hogy a Mester meghívta őt a sevillai pavilon
kivitelezési munkáinak végzésére is, melyet
azonban nem tudott elfogadni. Imre együttműködött Berecz Csaba, Balogh Mihály és
társaik, a zalai fafaragó művészek csapatával a faragott bútorok, a népi kandalló tervezésében, megvalósításában. Gyakorlatilag
minden munkafázisnál jelen volt.
Nagyon sokan dolgoztak a faluház építkezésén. Őket itt idő hiányában sem tudom
felsorolni, de mindenképpen meg kell említenem a KPM területi mérnöksége, valamint a Dédász áramszolgáltató keszthelyi
kirendeltsége által végzett társadalmi munkát. A már említett KPM dolgozói – mintegy
harminc fő – a teljes géppark felajánlása
mellett vállalták az épület alapjainak kiásását, annak bebetonozását, a lábazati
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beton elkészítését, továbbá az ágasfák felállítását és bebetonozását. Ezt követően
ők készítették el az egész épület síkalapbetonozását. Mindezt összesen egy szombat-vasárnapi hétvégén, úgy, hogy ezeken
a napokon – nem lévén elég cement és
sóder – indították a gépkocsikat a sóderbányába és a Tüzépre. (Meg is érdemelték
a vadvacsorát a hozzá való itallal együtt.)
A Dédász dolgozói ugyanígy elvégezték a
belső szerelés egy részét, valamint a teljes külső szerelést. Fiatalok vállalták a régi
épület lebontását és újrafalazását, melyet
pár nap alatt elkészítettek. (A „felújítási
elv” miatt is gyorsan kellett dolgozni, hogy
az valóban annak látsszék.)
Makovecz Imre ezt a faluházat sajátjaként
szerette − ebben az épületben hangsúlyozottan jelenik meg az általa megálmodott
„organikus építészet”. Áthatja művészete,
embersége, szellemi nagysága is. Paolo
Porthogesi olasz építészprofesszor múlt
évben megjelent könyvében összefoglalta Makovecz Imre életművét. Véleménye
szerint a Mester organikus építészetével
évtizedekkel megelőzte korát, mely a személytelen formavilágból kiutat mutat a ma
élő és a jövő építészei számára is.
Sok előkészítő munka, sok utánajárás,
a tervező szakemberek és a lakosság önzetlen munkájának köszönhetően harminc
évvel ezelőtt felépült a faluház. Átadására
1985. április 30-án, 16 óra 30 perckor került
sor. A jelenlévőket kitűnő ételek és két 50
literes, csapra ütött boroshordó fogadta.
Ekkor került sor a hagyományos májusfa
állítására, azzal a kiegészítéssel, hogy szin-
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te minden család szalagot kötött a felállítandó fára. A nagyszerű műsor után rendezett
bálon körülbelül hatszázan vettek részt.
Makovecz Imrével teljes mértékben egyetértve Pozsgay Imrét, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsának főtitkárát kértük fel
a faluház ünnepélyes felavatására, aki felkérésünket szívesen fogadta. Külön öröm
számunkra, hogy ezen a megemlékezésen
személyesen is részt tud venni. Nagyszerű
avatóbeszéde eltért a korábban megszokott beszédektől: hallani, érezni lehetett az
érlelődő változások előjeleit.
Az avatás után jó barátsággal sokat beszélgettünk jelenünkről és jövőnkről.
Engedjék meg, hogy itt emlékezzem meg azokról, akik már nem tudnak jelen lenni ezen a
szép ünnepen, azokról, akik ezért a házért
olyan sokat tettek életükben. Azokról, akik
azóta már az örök béke honában nyugszanak.
Mindenekelőtt Targuba Miklós tanácselnökre gondolok, akinek szívügye volt a faluház felépítése. Akadályt nem ismerve, éjt
nappallá téve törekedett e terv megvalósítására. Ment járásra, megyére, minisztériumba, ha nem járt sikerrel, újrakezdte. Később, a ház elkészülte után, két évtizeden
keresztül rendszeresen ismertetőt tartott a
faluház építéséről és működéséről egyetemi építész- és közművelődési csoportok részére. Makovecz Imre munkásságát, a ház
építésében betöltött szerepét ismertettem,
sajnos már ő sem lehet közöttünk. Barátságát haláláig megőriztük, temetésén többen
részt vettünk. Szintén eltávozott közülünk
Beke Pál, Varga Tamás, továbbá Kováts Flórián, Tóth János, akik a terv megvalósítása

mellett a kulturális élet területén támogattak bennünket. És még sokan mások: azok
az egyszerű falusi emberek, akik önzetlen
munkával vettek részt e feladatban.
El kell még mondanom, hogy faluházunknak igen gyorsan elterjedt a híre bel- és
külföldön egyaránt. Egymás után érkeztek
csoportosan kirándulók, családok, egyének, akik látni szerették volna a falu és
Makovecz Imre szerényen büszke épületét.
Még az átadás évében rendezték meg a Kairói Nemzetközi Építész Kongresszust, ahol
e ház terveit a jelenlévők megismerték,
majd nagyon sokan el is jöttek ide. Többek
között Európa számos országából, Kanadából, Észak- és Dél-Amerikából, Japánból,
Ausztráliából, Dél-Afrikából és más országokból érkeztek látogatók.
Tisztelt jelenlévők! Faluházunk néhány éve
megkezdett felújítása befejezés előtt áll, de
állagának megóvására további segítséget
várunk az arra illetékes szervektől. Itt kell
megköszönnünk azt a támogatást, amelyet
eddig a felújításhoz kaptunk. Örömmel vettük a hírt, hogy a kistelepülések 1,2 millió Ft
állami támogatást kapnak kulturális feladataik ellátására.
Tisztelt megjelentek! Még egyszer köszönöm a részvételüket, az együttérzésüket,
és azt a segítséget, amely a mai nap sikerét
hozta. Közös feladatunk óvni és védeni ezt
a házat, vigyázni arra, hogy amikor majd
műemlékké nyilvánítják, akkor is ilyen jó állapotban legyen. Addig is szolgálja lakosságunk közművelődését, legyen központja a
közösségi életnek, melyre az elmagányosodás idején egyre nagyobb szükségünk lesz.
Kedves ünneplők!
A ma még élő szervezők, tervezők és kivitelezők, valamint az épületet felavató és
ma is jelen lévő Pozsgay Imre nevében arra
kérem önöket, hogy néma főhajtással emlékezzünk azokra, akik ma már nincsenek
közöttünk. Többek között Makovecz Imrére, Targuba Miklósra, Beke Pálra, Varga
Tamásra, Kováts Flóriánra, Tóth Jánosra,
továbbá minden elhunyt közreműködőre,
azzal, hogy az örök béke honában álmodják újra ezt a szép faluházat.
Elhangzott 2015. február 28-án,
a Makovecz-kiállítással és emléktáblaavatással egybekötött ünnepi rendezvényen.

Mezei Gábor
Ma g y a r or s z á g É r d eme s Mű v é s z e

Herczeg Ágnes
Her ma n Ot t ó Innov át or- d íj

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2015.
március 13-án, a Pesti Vigadóban a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája
elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze
díjat adott át Mezei Gábor Munkácsy Mihálydíjas belsőépítésznek, az MMA rendes tagjának.

Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, nyelvész, régész, politikus halálának 100. évfordulóján
számos fórumon idézték fel a polihisztor munkásságát, és állítottak emléket szakmai és emberi nagyságának. A 2014-es Herman Ottó-emlékév zárásaként
tartott emlékülésen dr. Herczeg Ágnes táj- és kertépítészmérnök határokon átívelő munkáját Herman
Ottó Innovátor-díjjal ismerték el.

Kunkovács László
Kossuth-díjas
A kormány előterjesztésére Áder János köztársasági elnök március 15-e alkalmából Kunkovács
László Balogh Rudolf-díjas fotóművésznek, néprajzkutatónak, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagjának kiemelkedő, az alföldi életet és a
pásztorhagyományokat megörökítő művészi pályája elismeréseként Kossuth-díjat adományozott.

Zarándokközpont
Máriapócs
A Mária sugara − Közös vallásturisztikai értékek
megőrzése és bemutatása című nagyprojekt egyik
elemeként elkészült máriapócsi zarándokközpontot február 25-én szentelték fel. A Salamin Ferenc
építész tervei alapján megvalósult, mintegy 600
négyzetméteres központban a zarándokok fogadására, rendezvények és konferenciák megtartására
alkalmas termeket alakítottak ki. A létesítmény
négy kisebb − tárgyalásokra, gyóntatásra, kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas − helyiséggel is
rendelkezik. Az új épületben orvosi szoba, vizesblokkal felszerelt baba-mama szoba, egy játszóház
és egy kegytárgybolt egyaránt helyet kapott.

A vajdasági magyar
építés zek IX . Téli bar át i
találkozója
A magyarkanizsai Művészetek Házában 2015.
március 14-én tartották a vajdasági magyar építészek IX. találkozóját Valkay Zoltán és Tóth Vilmos
szervezésében, melynek meghirdetett témája a
Föld-elem és építészet volt. A találkozón elhangzott előadások:
Valkay Zoltán (Athanor, Magyarkanizsa):
A hexaéder jegyében – Föld-elem és regionalitás
a Tisza mentén
Tóth Zoltán (Artgroup, Budapest):
Kockától a kápolnáig
Horváth Lehel (Szabadka):
Nemzetközi szalmabála-építőtábor
Pióker Károly (Kúla):
Kúla- és Cservenka környéki löszfalpincék
Deák Varga Dénes (Nagykanizsa):
Dél-dunántúli borospincék építészete
Hegedűs Zsolt (Gyöngyös): Föld-takaró
Csernyus Lőrinc (Triskell, Budapest):
Az építészet és a föld kapcsolata
Buella Mónika (Tájrajz, Budapest):
Ember nélkül nincs táj – Portréfilm dr. Möcsényi
Mihály tájépítészről – rendező: Zajti Gábor

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Cégek:

A LAPOT TERJESZTIK:
Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ, (1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 5.) | Gondolat Kiadói Kör, (1053 Bp.,
Károlyi Mihály utca 16.) | Írók Boltja, Parnasszus Kiadó
Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.) | LAPKER Zrt. (1097 Bp.,
Táblás utca 32.) | Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház
(1065 Bp., Nagymező utca 43.) | Lyra Könyvesház Kft.
(2600 Vác, Piac utca 1.) | Magyar Építőművészek
Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta utca 2.) | Püski Kiadó
Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.) | Ráday Könyvesház
(1092 Bp., Ráday utca 27.) | SZKITIA Nagykereskedés
(1063 Bp., Szondi utca 60.) | Vince Kiadó, Műcsarnok
könyvesbolt (1146 Bp., Dózsa György út 37.)

Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt.
DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft.| Frisch Mihály | GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft.
KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. | KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.
Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti és Geodéziai Kft.
OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft.
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész
Tervező és Szolgáltató Kft.

Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós
Frisch Mihály | † Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László
Litkei Tamás György | Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos

Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
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beton elkészítését, továbbá az ágasfák felállítását és bebetonozását. Ezt követően
ők készítették el az egész épület síkalapbetonozását. Mindezt összesen egy szombat-vasárnapi hétvégén, úgy, hogy ezeken
a napokon – nem lévén elég cement és
sóder – indították a gépkocsikat a sóderbányába és a Tüzépre. (Meg is érdemelték
a vadvacsorát a hozzá való itallal együtt.)
A Dédász dolgozói ugyanígy elvégezték a
belső szerelés egy részét, valamint a teljes külső szerelést. Fiatalok vállalták a régi
épület lebontását és újrafalazását, melyet
pár nap alatt elkészítettek. (A „felújítási
elv” miatt is gyorsan kellett dolgozni, hogy
az valóban annak látsszék.)
Makovecz Imre ezt a faluházat sajátjaként
szerette − ebben az épületben hangsúlyozottan jelenik meg az általa megálmodott
„organikus építészet”. Áthatja művészete,
embersége, szellemi nagysága is. Paolo
Porthogesi olasz építészprofesszor múlt
évben megjelent könyvében összefoglalta Makovecz Imre életművét. Véleménye
szerint a Mester organikus építészetével
évtizedekkel megelőzte korát, mely a személytelen formavilágból kiutat mutat a ma
élő és a jövő építészei számára is.
Sok előkészítő munka, sok utánajárás,
a tervező szakemberek és a lakosság önzetlen munkájának köszönhetően harminc
évvel ezelőtt felépült a faluház. Átadására
1985. április 30-án, 16 óra 30 perckor került
sor. A jelenlévőket kitűnő ételek és két 50
literes, csapra ütött boroshordó fogadta.
Ekkor került sor a hagyományos májusfa
állítására, azzal a kiegészítéssel, hogy szin-
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te minden család szalagot kötött a felállítandó fára. A nagyszerű műsor után rendezett
bálon körülbelül hatszázan vettek részt.
Makovecz Imrével teljes mértékben egyetértve Pozsgay Imrét, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsának főtitkárát kértük fel
a faluház ünnepélyes felavatására, aki felkérésünket szívesen fogadta. Külön öröm
számunkra, hogy ezen a megemlékezésen
személyesen is részt tud venni. Nagyszerű
avatóbeszéde eltért a korábban megszokott beszédektől: hallani, érezni lehetett az
érlelődő változások előjeleit.
Az avatás után jó barátsággal sokat beszélgettünk jelenünkről és jövőnkről.
Engedjék meg, hogy itt emlékezzem meg azokról, akik már nem tudnak jelen lenni ezen a
szép ünnepen, azokról, akik ezért a házért
olyan sokat tettek életükben. Azokról, akik
azóta már az örök béke honában nyugszanak.
Mindenekelőtt Targuba Miklós tanácselnökre gondolok, akinek szívügye volt a faluház felépítése. Akadályt nem ismerve, éjt
nappallá téve törekedett e terv megvalósítására. Ment járásra, megyére, minisztériumba, ha nem járt sikerrel, újrakezdte. Később, a ház elkészülte után, két évtizeden
keresztül rendszeresen ismertetőt tartott a
faluház építéséről és működéséről egyetemi építész- és közművelődési csoportok részére. Makovecz Imre munkásságát, a ház
építésében betöltött szerepét ismertettem,
sajnos már ő sem lehet közöttünk. Barátságát haláláig megőriztük, temetésén többen
részt vettünk. Szintén eltávozott közülünk
Beke Pál, Varga Tamás, továbbá Kováts Flórián, Tóth János, akik a terv megvalósítása

mellett a kulturális élet területén támogattak bennünket. És még sokan mások: azok
az egyszerű falusi emberek, akik önzetlen
munkával vettek részt e feladatban.
El kell még mondanom, hogy faluházunknak igen gyorsan elterjedt a híre bel- és
külföldön egyaránt. Egymás után érkeztek
csoportosan kirándulók, családok, egyének, akik látni szerették volna a falu és
Makovecz Imre szerényen büszke épületét.
Még az átadás évében rendezték meg a Kairói Nemzetközi Építész Kongresszust, ahol
e ház terveit a jelenlévők megismerték,
majd nagyon sokan el is jöttek ide. Többek
között Európa számos országából, Kanadából, Észak- és Dél-Amerikából, Japánból,
Ausztráliából, Dél-Afrikából és más országokból érkeztek látogatók.
Tisztelt jelenlévők! Faluházunk néhány éve
megkezdett felújítása befejezés előtt áll, de
állagának megóvására további segítséget
várunk az arra illetékes szervektől. Itt kell
megköszönnünk azt a támogatást, amelyet
eddig a felújításhoz kaptunk. Örömmel vettük a hírt, hogy a kistelepülések 1,2 millió Ft
állami támogatást kapnak kulturális feladataik ellátására.
Tisztelt megjelentek! Még egyszer köszönöm a részvételüket, az együttérzésüket,
és azt a segítséget, amely a mai nap sikerét
hozta. Közös feladatunk óvni és védeni ezt
a házat, vigyázni arra, hogy amikor majd
műemlékké nyilvánítják, akkor is ilyen jó állapotban legyen. Addig is szolgálja lakosságunk közművelődését, legyen központja a
közösségi életnek, melyre az elmagányosodás idején egyre nagyobb szükségünk lesz.
Kedves ünneplők!
A ma még élő szervezők, tervezők és kivitelezők, valamint az épületet felavató és
ma is jelen lévő Pozsgay Imre nevében arra
kérem önöket, hogy néma főhajtással emlékezzünk azokra, akik ma már nincsenek
közöttünk. Többek között Makovecz Imrére, Targuba Miklósra, Beke Pálra, Varga
Tamásra, Kováts Flóriánra, Tóth Jánosra,
továbbá minden elhunyt közreműködőre,
azzal, hogy az örök béke honában álmodják újra ezt a szép faluházat.
Elhangzott 2015. február 28-án,
a Makovecz-kiállítással és emléktáblaavatással egybekötött ünnepi rendezvényen.

Mezei Gábor
Ma g y a r or s z á g É r d eme s Mű v é s z e

Herczeg Ágnes
Her ma n Ot t ó Innov át or- d íj

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2015.
március 13-án, a Pesti Vigadóban a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája
elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze
díjat adott át Mezei Gábor Munkácsy Mihálydíjas belsőépítésznek, az MMA rendes tagjának.

Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, nyelvész, régész, politikus halálának 100. évfordulóján
számos fórumon idézték fel a polihisztor munkásságát, és állítottak emléket szakmai és emberi nagyságának. A 2014-es Herman Ottó-emlékév zárásaként
tartott emlékülésen dr. Herczeg Ágnes táj- és kertépítészmérnök határokon átívelő munkáját Herman
Ottó Innovátor-díjjal ismerték el.

Kunkovács László
Kossuth-díjas
A kormány előterjesztésére Áder János köztársasági elnök március 15-e alkalmából Kunkovács
László Balogh Rudolf-díjas fotóművésznek, néprajzkutatónak, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagjának kiemelkedő, az alföldi életet és a
pásztorhagyományokat megörökítő művészi pályája elismeréseként Kossuth-díjat adományozott.

Zarándokközpont
Máriapócs
A Mária sugara − Közös vallásturisztikai értékek
megőrzése és bemutatása című nagyprojekt egyik
elemeként elkészült máriapócsi zarándokközpontot február 25-én szentelték fel. A Salamin Ferenc
építész tervei alapján megvalósult, mintegy 600
négyzetméteres központban a zarándokok fogadására, rendezvények és konferenciák megtartására
alkalmas termeket alakítottak ki. A létesítmény
négy kisebb − tárgyalásokra, gyóntatásra, kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas − helyiséggel is
rendelkezik. Az új épületben orvosi szoba, vizesblokkal felszerelt baba-mama szoba, egy játszóház
és egy kegytárgybolt egyaránt helyet kapott.

A vajdasági magyar
építés zek IX . Téli bar át i
találkozója
A magyarkanizsai Művészetek Házában 2015.
március 14-én tartották a vajdasági magyar építészek IX. találkozóját Valkay Zoltán és Tóth Vilmos
szervezésében, melynek meghirdetett témája a
Föld-elem és építészet volt. A találkozón elhangzott előadások:
Valkay Zoltán (Athanor, Magyarkanizsa):
A hexaéder jegyében – Föld-elem és regionalitás
a Tisza mentén
Tóth Zoltán (Artgroup, Budapest):
Kockától a kápolnáig
Horváth Lehel (Szabadka):
Nemzetközi szalmabála-építőtábor
Pióker Károly (Kúla):
Kúla- és Cservenka környéki löszfalpincék
Deák Varga Dénes (Nagykanizsa):
Dél-dunántúli borospincék építészete
Hegedűs Zsolt (Gyöngyös): Föld-takaró
Csernyus Lőrinc (Triskell, Budapest):
Az építészet és a föld kapcsolata
Buella Mónika (Tájrajz, Budapest):
Ember nélkül nincs táj – Portréfilm dr. Möcsényi
Mihály tájépítészről – rendező: Zajti Gábor

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Cégek:

A LAPOT TERJESZTIK:
Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ, (1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 5.) | Gondolat Kiadói Kör, (1053 Bp.,
Károlyi Mihály utca 16.) | Írók Boltja, Parnasszus Kiadó
Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.) | LAPKER Zrt. (1097 Bp.,
Táblás utca 32.) | Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház
(1065 Bp., Nagymező utca 43.) | Lyra Könyvesház Kft.
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Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta utca 2.) | Püski Kiadó
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(1092 Bp., Ráday utca 27.) | SZKITIA Nagykereskedés
(1063 Bp., Szondi utca 60.) | Vince Kiadó, Műcsarnok
könyvesbolt (1146 Bp., Dózsa György út 37.)

Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt.
DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft.| Frisch Mihály | GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft.
KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. | KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.
Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti és Geodéziai Kft.
OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft.
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész
Tervező és Szolgáltató Kft.

Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós
Frisch Mihály | † Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László
Litkei Tamás György | Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos

Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
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Építész (YMMF 1987, BME 1992), a Kvadrum építésziroda

Építész (BME, 2005), KKE Vándoriskola (2014), mesterei:

Építész, vezető tervező, BME Építészmérnöki Kar (2004).

alapító tagja Ekler Dezsővel, Zsigmond Lászlóval és Jánosi

Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin Ferenc. Pilisborosjenő főépí-

KKE Vándoriskola hallgatója (2007–2011), mesterei:

Jánossal. Az Ybl Miklós Főiskolán a Kapy Jenő által veze-

tésze (2015–). Az év vályogháza díj (2013). A vályogépítészet

Dévényi Sándor, Zsigmond László, Salamin Ferenc, Szűcs

tett szakmérnöki képzés meghívott konzulense.

múltja és jövője Magyarországon (TDK-dolgozat, BME, 2000).

Endre, Makovecz Imre. 2010-től a Makona Kft. munkatársa.
Év homlokzata 2014 díj (Kávépörkölő manufaktúra, Tokaj).

Berényi Marianna

Deák Zoltán

1998-ban végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem tör-

Építészmérnök, vezető tervező. 1974–89 a KÖZTI, 1989–

Horváth Zoltán

ténelem–néprajz szakán. Pályáját a szentendrei Szabadtéri

2011 az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség, majd

Építész, vezető tervező. 1992-ben diplomázott a Buda-

Néprajzi Múzeumban kezdte muzeológusként, majd újság-

jogutódai munkatársa, a TRIPARTITUM Építészműhely

pesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. 1992-ben

íróként, szerkesztőként dolgozott a Silver Kiadónál. Jelenleg

társalapítója. Legjelentősebb munkái közé tartozik a

a MAKONA, 1993-ban a Triskell építésziroda munkatársa,

a Magyar Múzeumok Online főszerkesztője, a MúzeumCafé

visegrádi királyi palota helyreállítása (I. üteme, a lakópa-

utóbbinak 2008 óta társtulajdonosa. 2006-ban megala-

munkatársa, állandó szerzője, valamint a Semmelweis

lota rekonstrukciója elkészült), valamint a zsámbéki pre-

pítja a Tectum-Art építészirodát. 1998-tól Ócsa város,

Orvostörténeti Múzeum kommunikációjáért felel.

montrei templom- és kolostorrom helyreállítási programja,

2006–2011-ig Felsőpakony főépítésze. Pest Megye Építé-

a Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom hely-

szeti Nívódíj (2002, 2010, 2011), Év Akadálymentes Épüle-

Dr. Buzás Gergely

reállításának, 2012– a Várgondnokságon a palotát övező

tének Építészeti Nívódíja (2005).

Régész, művészettörténész (ELTE BTK, 1989), a Magyar

várfalak helyreállítási terveinek építészvezető tervezője.

Szekér György

Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának igazgatója (2011–), a Szegedi Tudományegyetem

Dévényi Sándor DLA

Építész (BME 1983), művészettörténész (1992 ELTE), több

régészeti tanszékének oktatója. Számos tanulmány,

Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura és Prima díjas építész.

mint 30 éve dolgozik a műemlékvédelem területén. Nevé-

folyóiratcikk, könyv szerzője, Középkori várak c. köny-

Pécsett született, a BME Építészmérnöki Karán diplomá-

hez fűződik az elméleti rekonstrukció tudományos szintre

ve 2014-ben jelent meg. A Középkori várak c. kiállítás

zott 1973-ban, 1978–80-ig a BME műemlékvédelmi szak-

emelése. Munkássága több mint 30 jelentősebb műemléki

kurátora, nevéhez fűződik a hazai középkori épületek

mérnöki képzés, 1980–82-ig a MÉSZ Mesteriskola hallgatója.

helyreállításra, több mint 50 műemlékiépület-kutatásra

feldolgozása számítógépes rekonstrukciós modellként.

1973–75 között az IPARTERV, 1975–80 a BARANYATERV,

terjed ki, egyetemi vendégoktató (1986–2012). Europa

1980–87-ig a Pécsiterv munkatársa. 1990-től a Dévényi

Nostra díj (1999, Sonkád ref. templom – kutató / 1997

Cséfalvay Gyula

és Társa Építész Kft. ügyvezetője. A Kós Károly Egyesülés

Szamosújlak ref. templom – tervező, kutató), ICOMOS díj

Építész, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségi-

alapító tagja, 2009-től igazgatója. A Pécsi Tudomány-

(2006, gyulai vár, kutató).

zett, építészmérnöki diplomát a BME-n szerzett. Az OMF

egyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának

építészeti osztályán Erdei Ferenc építész tanítványa.

egyetemi tanára, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke,

Dr. Szűcs Endre

Magántervező, majd Eger MJV főépítésze, később a KÖH

az Országépítő folyóirat főszerkesztője.

Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédelmi

felügyeleti igazgatója. 2010 óta ismét magántervező.
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szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépterv (1968–76), FIMÜV

Pro Architectura díj (1993), Europa Nostra díj (1993),

Dénes Eszter

műemléki osztálya (1976–82), Mérmű Építészeti Iroda

Heves Megyei Építész Kamara nívódíja (2012).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE-BTK fran-

műteremvezető (1982–). 1990-ben a Magyar Műemlékvé-

ciaszak. A Makovecz Organikus építészeti útikönyv szer-

delemért emlékplakettje szakmai elismerésben, két ízben

Csernyus Lőrinc

zője (2011, EPL kiadó). A DNS-Műterem társalapítója,

Építészeti Nívódíjban, 2006-ban Magyar Köztársasági

Ybl-díjas Építész (2012), BME Építészmérnöki Kar (1986).

2013-tól az Országépítő felelős szerkesztője.

Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 2011-ben
Pro Architectura díjat, 2013-ban Europa Nostra díjat

1985–86 ÉVITERV, 1986–90 MAKONA, 1990– a Triskell Kft.
munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa. 1989-től a Kós

Előd Réka

kapott az alsóbogáti Festetics-kastély műemléki felújításá-

Károly Egyesülés tagja, 2007-től a Vándoriskola vezetője.

Környezet- és tájgazdálkodási agrármérnök, SZIE Kör-

ért. Díszüveges munkák a történelmi Magyarország építé-

1996–2002 Üröm, 2003–2009 Fehérgyarmat, 2005–2010

nyezet és Tájgazdálkodási Intézet, területfejlesztési szak-

szetében c. könyve 2005-ben jelent meg.

Solymár, 2005–2010 Bonyhád, 1987-től Csenger főépítésze.

irány (2000). BME Területfejlesztési Kutatási Központ

Pest Megye Építészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért

munkatársa (Dr. Répássy Helga vezetésével); 2002-től

Terdik Bálint

díj (2009), Kós Károly-díj (2011), Év Főépítésze díj (2012).

a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándor-

osztályán dolgozik, 2014 óta megbízott osztályvezető.

iskola diploma (2009), mesterei Kőszeghy Attila, Sáros
László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre.
2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.
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Pro Architectura díj (1993), Europa Nostra díj (1993),

Dénes Eszter
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Heves Megyei Építész Kamara nívódíja (2012).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE-BTK fran-

műteremvezető (1982–). 1990-ben a Magyar Műemlékvé-

ciaszak. A Makovecz Organikus építészeti útikönyv szer-
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Csernyus Lőrinc

zője (2011, EPL kiadó). A DNS-Műterem társalapítója,

Építészeti Nívódíjban, 2006-ban Magyar Köztársasági

Ybl-díjas Építész (2012), BME Építészmérnöki Kar (1986).

2013-tól az Országépítő felelős szerkesztője.

Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 2011-ben
Pro Architectura díjat, 2013-ban Europa Nostra díjat

1985–86 ÉVITERV, 1986–90 MAKONA, 1990– a Triskell Kft.
munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa. 1989-től a Kós

Előd Réka

kapott az alsóbogáti Festetics-kastély műemléki felújításá-

Károly Egyesülés tagja, 2007-től a Vándoriskola vezetője.

Környezet- és tájgazdálkodási agrármérnök, SZIE Kör-

ért. Díszüveges munkák a történelmi Magyarország építé-

1996–2002 Üröm, 2003–2009 Fehérgyarmat, 2005–2010

nyezet és Tájgazdálkodási Intézet, területfejlesztési szak-

szetében c. könyve 2005-ben jelent meg.

Solymár, 2005–2010 Bonyhád, 1987-től Csenger főépítésze.

irány (2000). BME Területfejlesztési Kutatási Központ

Pest Megye Építészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért

munkatársa (Dr. Répássy Helga vezetésével); 2002-től

Terdik Bálint

díj (2009), Kós Károly-díj (2011), Év Főépítésze díj (2012).

a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándor-

osztályán dolgozik, 2014 óta megbízott osztályvezető.

iskola diploma (2009), mesterei Kőszeghy Attila, Sáros
László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre.
2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.
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