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Az ünnepi pillanatokban leperegtek előttem 
a  várkastély felújításának azon pillanatai, 
amelyek lényegesen befolyásolták építésze-
ti pályafutásom legutolsó húsz esztendejét. 
Az elmúlt évezred végén keresett meg Sza-
bó Mihály, Borsi akkori polgármestere, 
nem segítenék-e a  kastély felújitásának 
tervezési folyamatában. Akkortájt már el-
kezdődött az együttműködés a budapes-
ti ÁMRK (melyet személyesen Wittinger 
Zoltán építész képviselt) és a  falu között.  
Mivel a  kastély a  falu tulajdonában van, 
az önkormányzat állta a  szimbolikus ter-
vezési díjat az engedélyezési terv elkészí-
téséért. Szabó Miskának abban az időben 
megvolt a  nagyon konkrét elképzelése 
a kastély kihasználásáról. Az engedélyezé-
si terv 2002-ben elkészült, és ennek alap-
ján megkaptuk az építési engedélyt is. 
A  felújítás legnagyobb akadályának 
a  pénzhiány bizonyult. A  helyi Rákóczi 
Társaság Hajdú Jenővel az élén ugyan 
majdnem minden évben szerzett egy 
kis pénzt (magyarországi forrásokból) 
a  munkálatokra, de ebből csak arra tel-
lett, hogy az északnyugati sarokbás-
tya néhány termét építészetileg rendbe 
tegyük.  A társaság itt egy ideiglenes, 
amatőr színvonalú kiállítást hozott létre, 
amelyet a  látogatóknak minden esetben 
nagy lelkesedéssel mutatott be a  fárad-
hatatlan Kázmér István...
Ez a folyamat ugyan biztatóbb volt, mint 
a  kastély eddigi hányattatott múltja 
(a szocializmus idejében volt itt iskola, 
vasúti munkáslaktanya, gabonaraktár, 
de múzeumi bútorraktár is), de nagyon 
lassúnak bizonyult. Igaz, hogy valamit si-
került megmenteni, de közben a kastély 
többi része tönkrement: beázott a  tető, 
sorban mentek tönkre a  mennyezetek, 
vakolatok, sőt a  kőkeretek is. A  Szabó 
Miskát felváltó faluvezetéseknek nem 
volt semmiféle elképzelésük a  kastély 
üzemeltetését illetően.  A  pozitívumok 
között illik azonban megjegyezni, hogy 

a  Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal 
2008-ban megbízta Krcho János építész-
kutatót az építészeti és történelmi kuta-
tások elvégzésével, illetve összegzésével.
2013-ban Áder jános és Ivan Gašparo-
vič köztársasági elnökök találkozóján 
megszületett egy egyezmény, miszerint 
a  borsi kastélyt a  két ország közös erő-
vel fogja felújítani. A megegyezést követő 
években azonban nagy csend volt, és né-
hány tárgyalást kivéve nem történt sem-
mi. 2017 vége felé a magyar kormány jó-
váhagyott egy jelentős összeget a kastély 
felújítására, és a lebonyolítással a  Teleki 
Alapítványt bízta meg. A Teleki Alapítvány 
Borsi faluval közösen egy szlovák−magyar 
nonprofit szervezetet hozott létre, amely 
nemcsak a  beruházói feladatokat, de az 
üzemeltetést is felvállalta.
Az eredeti, még érvényben lévő engedé-
lyezési terv jó kiindulási pontnak bizo-
nyult. Ennek alapján csakhamar (Wit-
tinger Zoltán építésszel és Szabadics 
Anita tájépítésszel közösen, akik igen 
jó és nagyon profi színvonalú tervezé-
si partnereknek bizonyultak) 2018-ban 
kidolgoztuk a  kiviteli terveket. Ezekbe 
már beépítettük az elvégzett műemléki 
kutatások eredményeit is (a restauráto-
ri kutatások eredményeit is beleértve). 
A  kivitelezéssel a  sárospataki Épszert 
bíztuk meg, ami végül is nem bizonyult 
rossz választásnak.
A megvalósítási tanulmány kidolgozására 
azonban csak ezután került sor. Némileg 
megkérdőjeleződött az egyes terek ki-
használási módja, a  szálloda kapacitása, 
a  konferencia-központ létjogosultsága 
stb. Ezt követően az alapítvány döntése 
alapján valamelyest megváltozott a terve-
zési program, és ezeket követték a  terv-
változások is, anélkül, hogy leálltak volna 
a felújítási munkák. A további bonyodal-
makat pedig a covid pandémia okozta...
A  múzeumi kiállítás megtervezésével 
az  alapítvány a MOME csapatát bízta 

meg – az akadályok ellenére ez is idő-
ben elkészült.
A  felújítás igazi motorjai a tervező- és 
kivitelezőgárdán kívül (a  kutatókat és 
a  restaurátorokat is beleértve) a Teleki 
Alapítvány (Diószegi Lászlóval az élén), 
illetve a borsi önkormányzat (Varga Tün-
de vezetésével) voltak. Nekik és a szava-
hihetőségüknek köszönhető elsősorban, 
hogy egymás után oldódtak meg az anya-
gi problémák, de a kastély környezetének 
a rendbehozatala is.
Úgy látszik, elérkeztünk tehát egy alap-
jában véve sikeres történet végére. Feltá-
madt a fejedelem szülőháza, melynek láto-
gatottsága a  felújítás előtt is meghaladta 
az évi 8000 látogatót; reméljük, hogy ezt 
az adatot messze túl fogjuk szányalni!
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Ha végiggondolom a  történteket, akkor 
a következő gondolatok, illetve kérdések 
jutnak még az eszembe:

› Egyrészt megemlíteném, hogy a  meg-
nyitóünnepségen Zuzana Čaputová 
szlovák elnök asszony kijelentette:  
II. Rákóczi Ferenc személyisége organi-
kus része a szlovák, valamint a magyar 
történelemnek is. Emiatt nem egészen 
értem, miért volt végül is Szlovákia fi-
nanciális részesedése a kastély felújítá-
sában alacsony.

› Kiemelném Krcho János építészkutató 
és Balogh Árpád régészkutató (kollégá-
im a  kassai Műegyetemről) nagy sze-
repét a  felújítási folyamatban. Mind-
ketten következetesen végigkísérték az 
egész kivitelezési folyamatot. Örvende-
tesnek tartom, hogy a  kutatások legiti-
mizálták Lux Kálmán építész több olyan 
beavatkozását, amelyet a  20. század 
negyvenes éveiben vitt végbe előzetes 
kutatások nélkül.

› Kivételesen jó minőségben kivitelezték 
beavatkozásaikat a pozsonyi Villard cég 
restaurátorai (az  elismerés elsősorban 
Peter Gomboš falrestaurátor és Jozef 
Porubovič kőrestaurátor munkáját illeti).

› Ugyanakkor megkérdőjelezném a MOME 
hozzáállását a  kiállítás tervezéséhez, il-
letve kivitelezéséhez. Nyilvánvaló, hogy 
itt nem egy múzeumi kiállításról van szó, 
inkább egy olyan tárlatról  beszélnék, 
amely történelmi terekben van elhelyez-
ve. Emiatt érthetetlen számomra az oly 
mértékű   túlzsúfoltság, hogy az ember 
el is felejti azt a tényt, hogy a fejedelem 
szülőházáról van szó. Sajnos a  kiállítás 
túlharsogja a  termeket, emiatt a  finom 
restaurátori beavatkozások jóformán lát-
hatatlanokká váltak. 
Félreértés ne essék – a  kiállítás nagyon 
profi, nagyon érdekes, és egy komoly ku-
tatási anyag megtekintését is felkínálja 
a  látogatóknak. Mégis úgy érzem, hogy 
maga a Ház háttérbe szorult – de erre 
majd a jövő talán választ fog adni...

› Nagy izgalommal várom még a  kastély 
szélesebb környezetének rendezését 
(tavacska, tanösvény, veteményeskert, 
gyermekjátszótér stb.) − ezeket a pályá-
zati terveket Szabadics Anita és Peter 
Vaňo készítették.

› A legfontosabbnak azt érzem, hogy egy 
ilyen fontos műemlék-felújítás nagy ha-
tással lehet a  település további fejlődé-
sére. Nagyon remélem, hogy ez így lesz. 
Ezért is melegen ajánlom a  felújított 
borsi Rákóczi-várkastély látogatását.
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