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A hirdetések tartalmáért  
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

A címlapképen: Az MMA elnökségi székház 

(fotó: Bujnovszky Tamás)

Vilnius, a litván nagyhercegek egykori kastélya: a háromszintes, későreneszánsz épület 

nagyvonalú formái, eredeti vagy annak mintájára elkészített berendezési tárgyai élmény-

szerű képet kínálnak a lengyel-litván állam fénykoráról. A pincében pedig a látogató az 

eredeti maradványaival is megismerkedhet. Azt ugyanis még 1801-ben elbontották. 

Az imént megcsodált, mindenben az eredeti mintájára és romjai fölé vissza-újjáépített 

hófehér palotát tavaly adták át. Gyakran eszembe jut a litvánok büszkesége, amikor fel-

pil lantok a budai Várban zajló építkezésekre. És persze Varsó, Poznan, Riga, Drezda, 

Berlin – hosszan sorolhatnánk azokat a régiós városokat, ahol hasonló módon, az egy-

szerű szimulációtól a kritikai rekonstrukcióig terjedő skálán, tégláról téglára építik visz-

sza a múltat. A kizökkent világ helyreállítása – erős indok, többnyire, bár mint gondolati 

konstrukció a tényezők folyamatos változásával mind nehezebben indokolható. Mit nyil-

vánítunk érvénytelennek a múltból? A kommunizmust? Újjáépítjük a budavári Lovardát. 

A német megszállást? Visszahozzuk a Kossuth tér szobrait! A Habsburgokat? Helyükre 

a Wesselényi-összeesküvés és a Rákóczi-szabadságharc után felperzselt várakkal üstöl-

lést! Az ottomán hódítást? Bármilyen abszurd: komolyan az asztalra került az egri szé-

kesegyház visszaépítése. Bár a példákat a magyar történelemből hoztam, a jelenség nem 

regionális, még csak nem is politikai – az elvágyódás korszellem, amelyre a politika csak 

ráharap. És ezzel nincs feltétlenül baj. A füzéri erődítmény ezerszer több várszerűséget 

kínál a jelen ál lapotában, mint pár éve romjaiban. Igen, ez a középkoriasság il lúzió, és 

nem napjaink valóságának tükrözésére, netán javítására szolgál, hanem annak elfedésére. 

De bizonyos esetekben lehet létjogosultsága ennek is. Ki ne támogatná a két szerencsét-

len tűzvészben szinte teljesen elpusztult glasgow-i School of Art újjáépítését Mackintosh 

eredeti tervei alapján? Ugyan miért ne raknánk vissza az évtizedekkel ezelőtt levert-lesze-

dett kerámiatáblákat Otto Wagner budapesti zsinagógájának falaira? Pedig ezek is hazug-

ságok, kisebbek tán, mint egy kétszáz évig nem létező, frissen vakolt hercegi palota. 

Bajban akkor leszünk, ha ez válik általánossá. Értem én, hogy a kortársat ma nem értjük, 

a jövő félelmetes, a haladás meg nehezen tolerálható. De valódi kreativitás abból szüle-

tik, ha egy építész bátran és szabadon nyúlhat az adottságokhoz. Ha a múlt és változásai 

ugyanolyan szerves részévé válhatnak az épületnek, mint az eredeti tervező víziója vagy 

mai utódjának ideái. Műemléket nem magunknak építünk. Erről szól ez a lapszám.

(Jelen lapszámunk vendégszerkesztője Kovács Dániel művészettörténész, kurátor, 
a Kortárs Építészeti Központ /KÉK/ kuratóriumának tagja)   

NEM 
MAGUNKNAK

A szerk.            
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MIUTÁ N FEN NÁ LL ÁSÁ NA K LEGÁTFOGÓBB 

R EKONSTRUKCIÓJA NAGY R ÉSZT ELK ÉSZÜLT, 

TAVA LY OKTÓBER V ÉGÉN Ú JR A K IN Y ITOTT 

A BU DA PESTI SZÉPMŰ V ÉSZETI MÚZEUM. 

A 2015 FEBRUÁRJÁ BA N K EZDŐDÖTT FEL-

Ú JÍTÁS BIZON YOS HELY EK EN MÉG ZAJLIK, 

UGYA NA K KOR Ú J KÖZÖNSÉGFORGA LMI 

Szerző: K ELECSÉN Y I KR ISTÓF  |  Építész: M Á N Y I IST VÁ N
A kiállítás tervezője: NAR MER STÚ DIÓ

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

A S zé pm ű vés zet i  Mú ze u m 
rekon s t r ukc iója

VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOK, 
MARADÓ ÉRTÉKEK

R ÉSZEIT, LEGJELENTŐSEBB TER EIT 

– KÖZTÜ NK A HET V EN ÉV UTÁ N FELÚ JÍTOTT 

ROM Á N CSAR NOKOT – ÉS A K I Á LLÍTÁSOK 

MEGKÖZELÍTŐLEG FELÉT M ÁR L ÁTOGATNI 

LEHET, ÍGY K ÉPET K A PH ATU NK AR RÓL , 

HOGY MILY EN LESZ A JÖVŐBEN A Z OR SZÁG 

LEGJELENTŐSEBB MÚZEUM A.

A restaurált és rekonstruált 
Román Csarnok.
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›  Az épület egyik fő 
vertikális közlekedési 
tengelyét jelentő 
lépcsőház a Gundel 
Károly úti szárnyban.

A Schickedanz Albertről 
elnevezett termet korábban 
restaurátor műhelynek és 
irodának is használták. 

Schickedanz Albert és Herzog Fülöp épí-
tészek 1906 decemberében megnyitott 
épületének átadása óta bő egy évszázad 

telt el. Azóta a bemutatandó tárgyak köré-
től kezdve a kiállítási installáción keresztül 
a műtárgyvédelmi sztenderdekig minden meg-
változott. Nem beszélve a látogatók és a dolgo-
zók mai igényeiről, napjaink szabványainak és 
biztonsági előírásainak teljesítéséről. Egy műem-
léki védettséggel rendelkező, historizáló múze-
umépület rekonstrukciója tehát majdhogynem 
olyan nehézségekkel jár a tervezőknek, mint-
ha egy dualizmus kori kórházban próbálna 21. 
századi színvonalú betegápolást megvalósítani 
az eredeti építészeti elgondolás tiszteletben tar-
tásával. Ez lényegében lehetetlen. Nem véletle-
nül láthatók világszerte új szárnyakkal, mellék-
épületekkel megtoldott muzeális intézmények. 
A szabadon álló, közterekkel körülvett Szépmű-
vészeti esetében ezt azonban sosem kezelték lehe-
tőségként. Nagyon sok magyarországi középü-
lethez hasonlóan az új igények kielégítésére, 

a helyhiány enyhítésére az épület eredeti töme-
gén belül kerestek jobb-rosszabb megoldásokat. 
Az elmúlt évtizedekben Mányi Istvánnak köszön-
hetően ezek a beavatkozások egyre érzékenyeb-
ben kezdtek viszonyulni az 1906-os architektúrá-
hoz és a szükségmegoldások helyébe saját jogon is 
építészeti értékkel rendelkező hozzátételek léptek. 
A történeti terek felosztása helyett pedig elkezd-
ték igénybe venni a korábban az alapfalak között 
nagyrészt földdel feltöltött mélyföldszintben rej-
lő tartalékokat. Ennek a folyamatnak a betető-
zését hozták magukkal a jelenlegi munkálatok.
A múzeumbelső megközelítése, termeinek feltá-
rulási sorrendje – a korábban felmerült tervekkel 
ellentétben – nem változott. Az előcsarnok erede-
ti terét jobban érvényesülni engedő, kisebb mére-
tű és semlegesebb stílusú bútorzat és világítás 
készült. A mélyföldszint megközelítésére szolgá-
ló lépcső megmaradt korábbi helyén, posztmodern 

‹ A Román Csarnok 
történetét képekkel 
illusztrált tablókiállítás 
mutatja be a látogatóknak.

belsőépítészetével együtt, ami szép gesztus a fel-
újítás korábbi fázisainak. Az egyik legjelentősebb 
változás a mélyföldszinti ruhatár és a kávézó jelen-
tős bővítése, valamint egy étterem kialakítása. 
A mai trendeket tükröző megoldások, a burkola-
tok és a bútorok a hagyományos anyagok és színek 
használata révén a belső terek egészéhez is képe-
sek illeszkedni, ugyanakkor egységes szellemiséget 
képviselő megfogalmazásuk meghatározó, kortárs 
nyelven szóló térsorral gazdagította az épületet.  
A visszafogott karaktert jól kiegészítő, szinte 

rejtve maradó megoldás a természetes fényt been-
gedő, az eredeti téglafalat megvilágító és a hom-
lokzati oszlopsort látni engedő keskeny üveg-
sáv, ugyanakkor az egész térsor gyújtópontját 
képező előcsarnok alatti tér szinte túlzóan üres 
maradt. A földszint jelentősebb tereiben, a Már-
vány-, Barokk- és Reneszánsz csarnokokban 
nagyobb változás nem történt, ami utóbbi ese-
tében sajnálatos: központi teknőboltozata gaz-
dag díszítőfestésének rekonstrukciója nem fért 
bele a beruházásba. A földszinten a hosszanti 

térsor végéből nyíló úgynevezett Michelange-
lo-terem, és a felette, az I. emeleten találha-
tó Schickedanz-terem helyreállítása annál jóval 
nagyobb jelentőséggel bír. E két helyiséget födém- 
és álmennyezeti bontások révén, komoly resta-
urátori munkával hozták eredeti állapotukba. 
A rekonstrukció előbbieket elhomályosító része, 
a Román csarnok helyreállítása. A középkori 
templombelsőt idéző századfordulós belső teret 
a II. világháború után nem nyitották meg újra 
a közönség előtt, helyette az itt kiállítottak mellé, 
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›  Hosszmetszet, 
I. emelet és földszinti 
alaprajzok.

«  A közvetlenül az előcsarnokból 
nyíló múzeum shop egyszerű 
vonalvezetésű bútoraival, 
hatásos világítással.

AZ EGYIK LEGJELENTŐSEBB VÁLTOZÁS 
A MÉLYFÖLDSZINTI RUHATÁR ÉS 
A KÁVÉZÓ JELENTŐS BŐVÍTÉSE, 
VALAMINT EGY ÉTTEREM KIALAKÍTÁSA

ide zsúfolták össze a Reneszánsz- és Barokk-csar-
nokokból is az idejétmúltnak tekintett szobor-
másolat-gyűjteményt. A múzeumépítés időszaká-
ban még jellemző muzeológiai eszköz volt a világ 
leghíresebb szobrairól méretazonos gipszmásola-
tok bemutatása, gyakran olyan terekben, amely 
történeti neostílusával reflektált a benne elhelye-
zett alkotások keletkezési időszakára. A mosta-
ni rekonstrukcióig tartó időszakban a Román csar-
nok így lényegében raktárrá vált: a helyhiányt 
kezelendő hatalmas, fémszerkezetes raktári polc-
rendszer is kiépült benne, melynek megszünteté-
séhez további raktári tereket kellett kialakítani.
A több mint hét évtized után újranyitott tér 

enteriőrjét romjaiból kellett újjávarázsolni. A fala-
it borító, komplex képi programmal rendelkező, 
neoromán és századfordulós építészeti törekvése-
ket tükröző figurális és ornamentális díszítőfes-
tés sérülései, megsemmisült részei a restauráto-
rok munkája nyomán ma már nem érzékelhetők. 
Az egész felület egységes lett, azonban még-
sem hat bántóan újnak, vagyis a csarnok eseté-
ben a teljességre törekvő rekonstrukciók gyako-
ri hibáját sikerült elkerülni. A gipszmásolatok 
a szinte szomszédos, és még épülő Szabolcs utcai 
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározá-
si Központ látványraktárában, valamint a szin-
tén kivitelezés alatt álló komáromi Csillag-erődben 
lesznek kiállítva. Ennek fényében kicsit követke-
zetlennek tűnhet elsőre a falakba beépített néhány 
gipszmásolat megőrzése, főképp, hogy a freibergi 
dóm Aranykapuja méreteinél fogva erősen befo-
lyásolja az eredeti teret, a déli pillérnél meghagyott 
oszlopfejezetek pedig magyarázat nélkül egyszerű-
en értetlenséget válthatnak ki a látogatóból. Ugyan-
akkor az összhatásba mégis szervesen illeszkednek 
a meghagyott épületszobrászati elemek, és leg-
alább emlékeztetnek a tér eredeti szerepére. A pado-
zat esetében sajnálatos, hogy nem találtak módot 
a sérülten, de jórészt megmaradt eredeti 
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AZ EGYES TÁRLATOK ALAPVETŐ HANGULATÁT 
EGY-EGY MARKÁNS SZÍN ADJA

«  A bravúros felületkialakítás 
és megvilágítás következtében 
a nyitottság térélményét 
visszaadó kiállítótér az antik 
gyűjtemény tárlatából.

    Az egyes termeket és 
tematikus egységeket 
gondosan megválasztott 
színek és árnyalatok tartják 
egybe és határolják el. 

‹
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›  Az oszlop, mint 
építészeti jel újraértel-
mezésére többféle 
válasz is született 
az antik gyűjtemény 
kiállítótereiben.

cementlapos burkolat megmentésére, és újra-
lerakására, miután a csarnok alatti feltöltés
kitermelésével, az ott kiépült raktár kialakítása 
miatt elbontották azt. A látogatók szempontjából
egyáltalán nem mellékes a kiállítóterek és a ben-
nük található kiállítások megújulása sem. 
A megőrzött és gondosan helyreállított fa falburko-
latok és stukkós mennyezetek mellett az egyes tárla-
tok alapvető hangulatát egy-egy markáns szín adja. 
A mélyföldszint jelentette viszonylagos építésze-
ti szabadsággal az antik gyűjtemény kialakításakor 

éltek. A 19. századi múzeumépítészet előtti tisztel-
gésnek fogható fel az a négy egyiptizáló, modern 
formavilágú oszlop, melyek fölött a mennyeze-
tet olyan bravúrosan alakították ki, hogy nem csu-
pán első, de második pillantásra is nehéz eldönteni, 
valójában hol ér véget a tér. Egy kortárs műalko-
tás, Kelemen Zénó szoborpadja is helyet kapott az 
új kiállítás egyik terében. Komoly potenciál rej-
lik még a múzeum belső udvaraiban is, melye-
ket úgy újítottak fel, hogy azokat akár a látoga-
tóknak szánt programokkal is meg lehet majd 

‹  A Múzeum kávézója és 
újonnan kialakított bisztrója 
az eredetileg földdel feltöltött 
alsó szinten kapott helyet, 
értékes közvetlen kapcsolattal 
a Hősök tere felé.

időszakosan tölteni.  A látványos beavatkozások 
mellett nem lehet eléggé hangsúlyozni a múzeum 
gépészeti rendszerei megújulásának fontosságát, 
a korszerű raktározási és restaurálási körülmé-
nyek megteremtését, melyek biztos alapot terem-
tenek a műalkotások bemutatásának és annak, 
hogy a Szépművészeti Múzeum a világ legje-
lentősebb gyűjteményeiből is kölcsönözhessen 
és egyre több látogatónak mutathassa be az itt 
dolgozó szakemberek erőfeszítéseinek köszön-
hetően az egykorvolt mesterek zsenialitását.
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A 21. SZÁZADBA

Arra gondoltam, így a beszélgetésünk elején konk-
retizálnunk kellene, pontosan mely területeket 
érintett a Szépművészeti Múzeumon belül a mun-

kájuk? Hiszen a Román Csarnok nagyjából 900 négyzetmé-
ter területű, de a portfóliójukban a Szépművészeti Múzeum 
kapcsán nagyjából 7000 négyzetméternyi területről írnak… 

…ami nem is 7000 négyzetméter, hanem 14 ezer, hiszen 
ennél a munkánál elképesztő mennyiségű felületről beszé-
lünk. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a Múzeum tel-
jes területének közel 70-75 százalékát érintette a mi fel-
adatkörünk. Így inkább talán azt érdemes felsorolnunk, 
hogy mi nem tartozott a feladataink közé. Nem tarto-
zott a Reneszánsz Csarnok, a Barokk Csarnok – ennek 
a rekonstrukciója már korábban megtörtént –, illetve vol-
tak olyan kiszolgálóterületek, amelyeknek nem kérte 
a felújítását most a megrendelő. Ami a Román Csarnokon 



KOMOLY ÉPÍTÉSZETI, MÉRNÖKI ÉS 
KIVITELEZÉSI TELJESÍTMÉNY VOLT

kívül igazán komoly műszaki teljesítmény az a mélyföld-
szintnek a kialakítása volt. Eredetileg ugyanis úgy építet-
ték a Múzeumot, hogy a fogadószintje az első emeleti szint-
nek felelt meg. Mi pedig a mostani rekonstrukciós fejlesztés 
keretében az első emeleti szint alatt alakítottunk ki egy 
újabb szintet. A mélyföldszintet az évtizedek alatt folyama-
tosan bővítették azáltal, hogy kihordták a földet az első szint 
(vagyis lényegében a földszint) alól, és mi a Román Csarnok-
nál végleg befejeztük ezt a folyamatot, mert már csak az alatt 
nem volt kialakítva helyiség/hasznos terület (a mélyföld-
szint lényegében még mindig a terepszinten van). A mélyföld-
szint végeredményben egy teljesen új területet nyújt a Múze-
umnak, ahol kiállítóterek, fogadócsarnok, catering-terület, 
kiszolgálóterületek jöhettek létre. Vagyis azt mondhatom, 
hogy amellett, hogy a Román Csarnokot felújítottuk, és visz-
szahelyeztük a régi fényébe (a kiállítótermek nagy részét is 
felújítottuk, de ezen belül a Román Csarnok az, amelyik 
a fókuszban áll, itt kellett a legtöbbet dolgozni, és ez 
a legszebb, legprominensebb része a Múzeumnak), ezen 
kívül ez a mélyföldszint az, ami igazán említésre
méltó, mert ez egy igazán komoly építészeti, mérnöki 
és kivitelezési teljesítmény volt. 

A Román Csarnok esetében mondhatjuk azt, 
hogy az 1950-es évek óta nem nyúltak hozzá? 
Inkább azt mondanám, hogy a ’40-es évek óta. Hiszen
a második világháborúban kapott egy bombatalálatot, majd 

az ezt követő az állagmegóvás alapvetően abból állt, hogy 
a területét lezárták, a falait lemeszelték. Gyakorlatilag most 
kelt fel a Csipkerózsika-álmából, most történt meg az a fel-
újítás, ami visszaadta a megjelenését, rangját. És ilyen nagy-
szabású felújítás és átalakítás, talán mondhatom, hogy nem 
is volt a Múzeum 1906-os átadása óta. A helyszín jelentősé-
gét jól mutatja az a mozzanat, hogy a Csarnok egyik bejára-
ta a freibergi kapu pontos mása, és ez a freibergi székesegy-
ház rekonstrukciójánál – ami komoly bombatalálatot kapott 
a második világháborúban, – pontos mintaként szolgálhatott. 
A rekonstrukció fejlesztést is magában foglalt a Csarnok terü-
letén, így most „többet tud” a Csarnok: mert korábban 500 
kg/m2 volt a terhelhetősége a padlózatnak, most ezt megdup-
láztuk, így komolyabb súlyú műtárgyat, komolyabb összsúlyú 
műtárgyegyüttest is be lehet itt mutatni. A Román Csarnok 
alatt nem volt födém, csak egy emeletnyi föld, amit kihord-
tunk, és így kapott födémet, majd egy teljes szintet alul.

Nem egyszer fogalmaztak műemlékes tervezők úgy, hogy 
egy régi épület, szerkezet „úgy-hagyása” szerencsésebb, 
mint amikor a későbbi korok buzgó felújításai „alól” kell 
kiszabadítani az ódon részleteket. Ön szerint is így van? 
Részben igaz, részben nem. Az úgy-hagyás sokszor nagyon 
is ronthat az állapoton. Itt a területek nagy részén, 
a lemeszelés alatt valóban megmaradtak a régi falfestmé-
nyek, freskók. De a feltárás után az állapotokról kiderült, 
hogy nem olyan már, hogy be lehessen mutatni a freskókat. 

A helyszíni állapotokhoz egy jellemző számot érdemes mon-
danom: 70 restaurátor dolgozott azon, hogy ezeket a fres-
kókat, aranyozásokat, díszfestéseket restaurálják. 

Ha az online közzétett – érthetően nem teljes – refe-
renciáikat tekintem, akkor azt látom, hogy az idén
éppen 130 éves cégük jelentősebb munkáit nem 
a műemlékes feladatok teszik ki.  
Valóban nem ez a fő irányunk, de azért sok és jelentős 
műemlékes megbízásunk volt/van. Ha kicsit visszább 
tekintek, például az 1990-es években mi végeztük a Nagy-
vásárcsarnok rekonstrukcióját, amely munka városképi 
szempontból is különösen jelentős volt. Vagy szintén ebből 
a korszakból ott a Le Méridien szálloda. Vagy említhetem 
a 2016-ban befejezett Mátyás-templomot, akár a tavaly 
átadott Óvárosházát szintén a budai Várban. Alapvetően 
fővállalkozókként vagyunk jelen a vállalt projektjeinken: 
a mérnöki és az organizációs feladatokat visszük, 
így jellemzően alvállalkozókkal dolgozunk. Ebben 
az esetben – a Szépművészeti Múzeumon – is így dol-
goztunk, és 40-50 alvállalkozó kollégánk működött 
közre. Volt olyan pillanat, amikor 350-400 ember 
dolgozott egyszerre az épületben! 

a tervezők és a felméréseket végző szakemberek, ami-
ket tudtak, feltártak. Viszont minden kiváló felmérés elle-
nére akadhatnak váratlan helyzetek, amiket kezelni kell. 
Ez általános mechanizmus az építőiparban. Vagyis, ha 
leszerződünk egy általános műszaki tartalomra, de a kivi-
telezés folyamán olyan megoldandó problémába ütkö-
zünk, amit az eredeti dokumentáció nem tartalmaz, akkor 
annak a műszaki megoldását meg kell határoznia a terve-
zőnek, és nekünk pedig pótmunka-eljárásban kell meg-
oldanunk ezt a szituációt. Itt is voltak ilyen esetek. 

Tudna egy-két példát mondani?
Például több acél kiváltásra volt szükség a gépészet és 
az elektromos rendszer miatt. Az alaptestet szintén 
meg kellett erősíteni (injektáltunk nagyjából 1500 
köbméternyi alaptestet), mert csak a feltárás után látszott, 
hogy milyen állapotban van.

A 21. századi igényekre kellett fejleszteni a Múzeumot. 
Műszakilag mik azok a beruházások, 
amiket megemlítene?
Egy műemléki épület esetében mindig nehéz feladat, hogy 
az építészeti megjelenést meg kell tartani, miközben olyan 
beavatkozásokra van szükség, hogy a jelenkori igényeknek 
is meg tudjon felelni. Egy múzeumban olyan gépészeti rend-
szert kell építeni, aminek a szellőzése, a hűtése-fűtése korsze-
rű módon történik. Egy kiállítótérben meghatározott a pára-
tartalom, a hőmérséklet. Ezek szigorú értékek, és ezt a fajta 
szigorú légállapot- és hőmérsékleti elvárást korábban nem 
tudták tartani az elmaradt gépészeti rendszerek miatt. De 
a hűtés-fűtés, páratartalom csak egy része a korszerűsítésnek, 
az elektromos rendszerek kialakításakor is maximálisan hasz-
náltuk a jelenkor műszaki lehetőségeit: ún. KNX-rendszert 
építettünk ki, ami vezérli a világítást – fő szerepe van 
a fényerőszabályozásban –, és van egy olyan 
árnyékolórendszer, aminél a lamellákat állítja be 
a természetes fény erősségének megfelelően. 
És mindemellett korszerű tűzjelző hálózatot, bizton-
sági hálózatot (beléptetőrendszert) alakítottunk ki.  

Voltak tervezői, beruházói részről a kivitelezés idején
 változtatási igények? 
A kivitelezés irányát befolyásoló, jelentős változtatást ered-
ményező kérés nem volt, csak kisebb kérések, amik viszont 
mind az optimalizálást szolgálták; de ez természetes vele-
járója az építőipari kivitelezéseknek. de fontos hangsú-
lyoznom, hogy lényeges változás is volt itt, hiszen funk-
cióváltás is történt az épületen, amit a kivitelezés során 
kellett kezelnünk. A mélyföldszinti terek fele új funkci-
ót kapott. Közben a kivitelezést teljes gőzzel folytattuk.

A jelen kiadványunkban említünk két olyan budapes-
ti műemléket, amiknek a rekonstrukciós-korszerűsí-
tésében szintén az önök vettek/vesznek részt. Az egy-
kori Óvárosháza, amit már átadtak, és a Postapalota 
(hivatalos, új nevén: Buda Palota – a szerk.), ami jelen-
leg is munka alatt áll. Mindkettő „rejtőzködő épü-
let” abban a tekintetben, hogy a nagyközönség szá-
mára csak bizonyos részeik voltak bejárhatók. Így 
arról, hogy milyen épületekről is van szó, éppen a kap-
csolódó beruházások adnak képet. Összességében 

milyennek látja ezeket az épületeket, különösen, hogy 
teljesen új funkcióra kellett felkészíteni ezeket?  
Mindkettő kiemelt műemlék épület. A Postapalota 
(új nevén: Buda Palota – a szerk.) esetében nem annyira 
régi épületről beszélünk (1926 – a szerk.), az Óvárosháza 
viszont már sok évszázados épület. A korábbi évtize-
dek, évszázadok során sok átalakítás volt mindkettőn. 
A Postapalotánál a cégünk emeltszintű szerkezet-
kész állapotra való kivitelezést vállalt: a belső fitout 
munkák befogadásáig visszük el a projektet (nagyjá-
ból márciusig be is fejezzük). Ez azt jelenti, hogy a köz-
falakat ki kellett vennünk, a körítőfalakat pedig a res-
taurálni, rekonstruálni, állagmegóvni kellett. 
A tartószerkezeteken és a körítőfalakon kívül minden új 
lett az épületben. Ezt azért lehetett megtenni, mert pil-
lérvázas rendszerben épült, úgy tudom, az egyik első 
ezzel a technológiával épített épület volt Magyarorszá-
gon. És ez bizonyos f lexibilitást ad majd a mostani, leg-
újabb kori használathoz is. Az Óvárosháza a kora okán 
kicsit a Szépművészetihez hasonló eset kivitelezői szem-
pontból: itt is a régiségek legkörültekintőbb megóvá-
sa mellett teljes korszerűsítést kellett végrehajtanunk. 
Ez az épület nyilván nem tud olyan f lexibilis lenni, 
mint a Postapalota, de az adott struktúrán belül sike-
rült megtalálni a kívánt funkciókat kiszolgáló tereket.

Elég hosszúnak tűnik a kivitelezés ideje: az operatív 
munkát 2016 elején kezdték, és tavaly év elején 
vonultak le. Ebben szerepe volt annak, hogy ún. 
„nyilvántartott régészeti lelőhely” az épület?
Mivel ez egy kiemelt műemlékünk, így itt, és az ehhez 
hasonló esetekben mindig jóval hosszabb átfutással, kivi-
telezési idővel kell számolnunk. Műemléképülettel foglal-
kozni egyrészről nagyon jó – különösen egy ilyen kiemelt, 
nagy presztízsű épület esetében – mert, ha ilyen referenci-
át tudunk a magunkénak, akkor arra mindig nagyon büsz-
kék leszünk, és az sem elhanyagolható szempont, hogy 
a későbbi, hasonló jellegű munkáknál érdemben tudunk 
pályázni. Viszont hátránya is van: nem mindig tud-
juk, hogy mi rejlik a falak mögött vagy a falakban vagy 
a padlókban, az ügyintézés szempontjából pedig több ható-
ságot jelent − műemléki hatóság, régészeti hivatal stb. 

A feltárásokkal járó megbízásokban a legáltaláno-
sabb, hogy a kivitelező kész dokumentációt kap az épü-
let állapotáról, aztán amikor elkezdi a munkát, akkor 
esnek ki a „csontvázak a szekrényből”. 2015 végén, ami-
kor önök leszerződtek, még zajlottak a felmérések? 
2015 végén mi már kész kiviteli tervvel szerződtünk le: 
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A Sa s utcai
Soc iété  B u d apes t

Szerző:  TOM ASCHEK K ATA LIN | Építész: K IS PÉTER

Fotó: BATÁR ZSOLT

A VÁROS EGY IK LEGÉRTÉK ESEBB TELK ÉN Á LLÓ 

ÉPÜLET SOK ÉV N Y I BIZON Y TA L A NSÁG U TÁ N 

V ÉGR E Ú JR A V ISSZA K A PTA MEGÉR DEMELT 

PR ESZTÍZSÉT, ÉS BÁR 160 ÉV V EL EZELŐTTI Á LL A-

POTÁ HOZ K ÉPEST A HOMLOK ZAT GYA KOR L ATI-

L AG A LIG VÁ LTOZOTT, A MÖGÖTTE LÉVŐ TAR-

TA LOM NEM IS LEHETNE Ú JSZERŰ BB. K IS PÉTER 

ÉPÍTÉSZIRODÁJÁ NA K TERV EI A L A PJÁ N, SZEND-

RŐ PÉTER ÉS DEMETER NÓR A BELSŐÉPÍTÉSZETI 

MU NK ÁJÁVA L ÉS A SOCIÉTÉ CSA PAT ÖSSZETETT 

KONCEPCIÓJÁVA L Ú J, IZGA LM AS VÁROSI SZÍN-

TÉR JÖTT LÉTR E BU DA PEST SZÍV ÉBEN.

AGGLOMERÁT 
ÖRÖKSÉG
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A Gerster Károly tervei alapján épült, 
eredeti leg háromemeletes lakó-
ház Jacob Pol lack texti lkereske-

dő megrendelésére készült el az 1860-as évek 
elején. Előképe nem titkolt módon a terve-
ző korábbi munkája, a szomszéd telken ál ló 
ház volt, melynek homlokzatát ugyan nem, de 
alaprajzát teljes egészében lemásolja. A két-
traktusos utcai szárny és az egy-egy traktu-
sos oldalsó- és hátsó átkötő szárnyak impo-
záns udvart zárnak közre, mel lyel minden 
szint aktívan kommunikál. Az épület fenn-
ál lása óta lezajlott többszöri átalakítás során 
ez olykor teljesen háttérbe szorult, ám mai 
formájában újra tökéletesen megvalósul. 
A belső udvarban emeletenként végigfutó 
függőfolyosók a második világháború során 
megsérültek, négy közül csak kettő maradt 
meg, ám egy 1992-es nagyléptékű felújítás 

idején ezeket is elbontották, az első eme-
let fölé pedig acélszerkezetű üvegtetőt épí-
tettek be. Szintén ekkor a földszinti nyí-
lások parapetjeit befalazták, így az udvar 
elszigetelt helyiségként működött, melyet 
csak a főbejárat felől lehetett megközelíte-
ni. Ezek az átalakítások alapjaiban változtat-
ták meg az épület belső működését és a terek 
egymással való kommunikációját. A 2018-
as átépítés egyik legnagyobb eredménye az 
udvar eredeti kiemelt szerepének visszaál l í-
tása. Szintenként két-két modern vonalú füg-
gőfolyosó visszaépítésével a hátsó traktu-
sok közlekedése helyreál lt, az ablakok alatti 
parapet megnyitásával pedig a belső homlok-
zat arányrendszere üdítően maivá vált. Az 
üvegtető a negyedik emelet fölé került, mely 
jótékonyan megnövelte az udvar légterét. 
Az eredeti megrendelői igények szerint 

     Az utcán sétálva nem sejthetőek 
a kortárs részletek az eredeti 
állapotában helyreállított homlokzat 
fölött és mögött.

A Sas utcára néző tető 
kubatúrája nem változott, 
a meglévő szerkezetet azonban 
üvegtetőre cserélték, 
melyre mozgatható lamellás 
árnyékolás került.

A TETŐ R ÉZSZÍNŰ KORONAKÉNT ÜL 
AZ ÉPÜLETEN, ÉS BÁR AZ UTCÁRÓL 
NEM LÁTHATÓ, A BEAVATOTTAKNAK 
MEGMUTATJA MAGÁT

‹
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›  A fedett átrium terét 
a 81font egyedi lámpája 
kelti életre.

a földszinten és a pince egy részében keres-
kedelmi funkciót betöltő helyiségek voltak, 
míg az épület többi része lakófunkciót töltött 
be. Ez az arány az évtizedek során folyamato-
san változott – először az első, majd a máso-
dik emelet lakásai alakultak át üzlet- vagy 
klubhelyiséggé, később irodává. Az épület 
mai ál lapotában a lakófunkció teljesen hiány-
zik – a földszinten üzlethelyiség, vendéglátó-
egységek, a pincében mosdóblokk és konyha, 
az első emeleten rendezvénytér, míg a töb-
bi emeleten rugalmasan alakítható irodák 
működnek. A funkcionálisan tömör alsó szin-
tek túlfeszítettségét el lensúlyozzák a felsőbb 
szintek rugalmasan alakítható irodaterei. 
Felfelé haladva az alaprajz tovább lazul. 
A tetőtér szintjére érve körbejárható, áram-
ló irodateret találunk, amely az udvar felé 
kényelmes méretű terasszal nyit. Az utcai 
traktus irodaterei vizuális kapcsolatban van-
nak az alatta lévő szint egyterű irodájával. 
Az épület ezen oldalán megmaradt az 1992-
es ráépítésből származó tetővonal, a megfe-
lelő megvilágítás érdekében azonban a fedést 

   A korábbi állapot az első 
emelet feletti üvegtetővel, 
illetve a jelenlegi a megemelt 
belmagasságú térrel.

›

   A hajófedélzetre emlékeztető 
tetőteraszról a Belváros háztető-
ire és a Bazilika karnyújtásnyira 
levő kupolájára nyílik kilátás.

›

› A tetőteraszra 
vezető lépcső 
szoborszerű burkolatán 
a tetőtérben használt, 
rézszínű áttört lemez 
köszön vissza.
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Az étterem elegáns enteriőrje 
a 81font architecture&design 
munkája.

AZ ENTER IŐR FINOM, 
MÉLY PASZTELLSZÍNEI, A R ÉZ 
PATINÁS FÉNYE, AZ ANYAGOK 
BÁRSONYOSSÁGA A KÉNYEZTE-
TŐ LUXUS ÉR ZETÉT KELTIK

üvegre cserélték, melyre kívülről mozgatható, réz-
színű lamellákból álló árnyékolórendszer került. 
A réz a tetőtérben is visszaköszön: perforált lemez-
ként a tetőteraszra vezető lépcső dobozán, majd 
expandált lemez formájában a tetőterasz mellvéd-
jén és a gépészet takaróelemein. Az anyag textúrá-
ja a homlokzat finom részleteivel rezonál, miközben 
határozottan elválasztja a régit az újtól, a múlt-
ba tekintést a jövő fürkészésétől. Mint egy rézszínű 
korona ül az épület tetején, és bár az utcáról nem lát-
ható, a beavatottaknak megmutatja magát. A tera-
szon állva olyan érzése támad az embernek, mintha 
a város titkos, kiváltságosoknak fenntartott helyé-
re ért volna, ahonnan karnyújtásnyi távolságra van 

a Bazilika kupolája, a város pedig a lábai előtt hever.
Ez az érzés egyébként már az épületbe belépve is 
elkapja az embert. Az enteriőr finom, mély pasztell-
színei, a réz patinás fénye, az anyagok bársonyossá-
ga a kényeztető luxus érzetét keltik. Az udvar és a 
közlekedők agglomerát márvány burkolata elegan-
ciát sugall, és hidegségével ellensúlyozza a vendéglá-
tó terek maradásra csábító puhaságát. Az első eme-
leti „titkos” kék bár szemet gyönyörködtető, mély 
kékjével, diszkrét bársonyfüggönyeivel és sejtelmes 
fényeivel szinte magába szippant, kiszakít az idő-
ből. Az épületben bolyongva lépten-nyomon műal-
kotásokba botlunk, melyek hol az adott térre reflek-
tálva, hol önmagukban a teret meghatározva hatnak 

ránk. A koncepció fontos része a magyar képzőmű-
vészek munkáit bemutató, félévente változó tár-
lat, mely az egész épületet kiállítótérként felfog-
va a Société világának fontos részét képezi majd. 
A rendezvényterem és az udvar divatbemuta-
tóknak, panelbeszélgetéseknek, kisebb tárlatok-
nak ad majd helyet. A város ezen új, izgalmas 
színtere 2018 végén nyílt meg a nagyközönség szá-
mára is nyitott étteremmel és földszinti, vala-
mint a membership program keretein belül üze-
melő emeleti bárral. Az irodákba költöző bérlők 
egy kis, válogatott közösség tagjainak tekinthe-
tik majd magukat, akik ráadásul a város egyik leg-
jobb tetőteraszán ihatják a délutáni kávéjukat.

Hasznos alapterület: 3459,70 m 2

Tervezés éve: 2015-2017

Építés éve: 2017-2018
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A földszinti bár az átrium-
ból és az étteremből is 
megközelíthető, fontos 
eseményhelyszín.

    Az étterem és lounge terét 
a bársony, a réz és a mély 
árnyalatok dominálják.

›     Az átrium agglomerát burkolata 
a bárban a falakra is felkúszik, jól 
kiegészítve az itt használt 
mélykékeket.

›
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Az átrium  belső homlokzatai 
lecsupaszítva idézik meg az épület 
nagyvonalú arányrendszerét, és 
nemcsak vizuális, de funkcionális 
kapcsolatot is teremtenek az 
épülettraktusok között.

A tetőtéri irodák 
a ház szíve, az átrium 
felé néznek.



52 53

A MŰEMLÉK I HELY R EÁ LLÍTÁS 

IDEÁ LTIPIKUS ESETÉBEN LÉTEZIK EGY 

R EFER ENCI A PONT, HOZZÁ TARTOZÓ 

MEGFELELŐEN DOKUMENTÁ LT Á LL A-

POTTA L , MELY A MEGFELELŐ ESZKÖZÖK-

K EL V ISSZA Á LLÍTH ATÓ. DE MI TÖRTÉNIK 

Szerző: GÁR DON Y I L ÁSZLÓ

Építész: FA ZA K AS GYÖRGY, 
STACHÓ BALÁZS ANDR ÁS, 

DÁVID GYULA
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

A M ag ya r Mű vés zet i  Ak a d é mi a elnök s ég i 
s zékhá z a a z eg ykor i  Scha nze r-vil l ába n

A MÚLT DARABKÁI

A K KOR , H A ILY EN TÖRTÉNELMI PILL A-

NAT SOSEM A DÓDOTT? MEG LEHET-E 

JELENÍTENI EGYM ÁSNA K ELLENTMONDÓ 

KOROK AT, FELÉPÍTETT, ELH A N YAGOLT, 

ELTÖRÖLT, V ISSZA Á LLÍTOTT, M AJD 

ÁTÉPÍTETT R ÉSZLETEK ET? 
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»  A transzparend előcsar-
nok két oldalát a Schanzer-
villa ónixszal burkolt 
hátfala, valamint 
a Freund-villa felújított 
oldalhomlokzata képezi.

A két villaépület közintéz-
ménnyé alakulását 
hangsúlyozza az új, 
tágas előcsarnok.

AZ ÉPÜLETNEK NEM CSAK A TÖRTÉNELME 
VÁLTOZATOS; KÜLÖNBÖZŐ STÍLUSOK 
KAVALKÁDJA VOLT MINDIG IS

Az Andrássy út 101. szimbolikus hely; 
a főváros egyik legfontosabb ten-
gelyén helyezkedik el, vi lágöröksé-

gi helyszín, itt ér véget a zárt soros beépítés és 
kezdődnek az egyedi vi l lák. Itt ál l Schanzer 
Ignác, az egykori szolnoki fakirály 1908-ban 
elkészült vi l lája, Spiegel Frigyes alkotása. Az 
épület története is szimbolikusnak tekinthe-
tő: helyén régebben a Feszl Frigyes tervezte 
Bányász-vil la ál lt, amit úgy bontottak le, hogy 
egyetlen kép sem maradt róla. Új otthonába 
az építtető anyagi okok miatt már nem tudott 
beköltözni, magas jelzálog terhelte, egy ide-
ig a török nagykövetség bérelte. 1940-ben egy 

belügyminiszteri rendelet az Országos Magyar 
Sajtókamarának adta át, majd a szovjetek 
bevonulása után Vorosilov marsal l főhadiszál-
lása volt. 1947-ben került a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségéhez, de mel léjük költözött 
a Cirkusz és Varieté Vál lalat, 1970-78 között 
pedig a tetőtérben kapott helyet a 25. Szín-
ház. A MÚOSZ 2008-ban hagyta oda az épü-
letet, ami 2014-ben került a Magyar Művésze-
ti Akadémia birtokába. Az új székház-funkció 
új igényeket támasztott – különösen az admi-
nisztráció elhelyezésével kapcsolatban – így 
az épületet össze kel lett kapcsolni szom-
szédjával, a Bajza utca 31. alatt ál ló, Freund 
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‹  A Schanzer-villa 
lépcsőházából felfelé 
a reprezentatív térsorba, 
az alsó szinten a hamaro-
san elkészülő könyvtárba 
lehet jutni.

    A márványmozaikkal burkolt 
Oktogon terem és a hozzá 
kapcsolódó teázó a falfülkékbe 
tervezett angyalszobrokkal 
mutat majd teljes képet.

Vilmos tervei alapján készült Freund-vil lával. 
Az épületnek nem csak a történelme válto-

zatos; különböző stí lusok kavalkádja volt min-
dig is, nincs olyan eszményi kor és stí luselv, 
amihez a helyreál l ítás visszatérhetne. Az ere-
deti épület és berendezés a magyar szecesz-
szió egyik jelentős alkotása ovális bejára-
ti lépcsőházával és hatalmas, 90 fokos ívben 
forduló előterével, ami az Oktogon terem-
be, majd onnan balra a f inn szobába, még 
tovább pedig a bronz szobába vezet. Az épü-
let fél szintes eltolása megnyitja a teret és 

nagymértékben növeli a térélményt, ugyanak-
kor már az eredeti elrendezés funkcionalitá-
sát is megkérdőjelezi. A lakószobák és a külön-
böző kiszolgálóhelyiségek elhelyezése egy 
olyan (talán sosem volt) kif inomultságú, esz-
tétizált életet kíván, mely ma, két vi lághábo-
rúval és negyven év szocializmussal később 
nemcsak rendkívül körülményesnek és kényel-
metlennek tűnik, de szinte elképzelhetetlen is. 

A részletképzés hasonló kételyeket szül a szem-
lélőben. Spiegel épületének homlokzata egységes, 
magyaros szecessziós jegyeket mutat, különösen 

AZ EREDETI ÉPÜLET ÉS BERENDEZÉS 
A MAGYAR SZECESSZIÓ JELENTŐS ALKOTÁSA

›
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a többszörösen megtört körvonalú oromfal-
lal és a törpeárkádos kilátóterasszal a sar-
kon. A belsőben azonban egyszerre jelenik 
meg a f inn szoba rusztikus népi hagyomá-
nya, a teázó palmettás, perzsa-egyiptomi 
orientalizmusa, miközben a nagyívű előtér-
ben és bronzteremben a historizáló romanti-
ka John Flaxmant idéző puritán síkszerűsége 
és a dór oszloprendnél is szigorúbb oszlo-
pai keverednek a magyaros mintákkal, virá-
gos szecesszióval. Ezt a kavalkádot fokoz-
ta a MÚOSZ legendás vendéglője, a tetőtérbe 
épített színház és a hozzá kapcsolódó új lép-
csőház a hetvenes évek stí lus- és funkciókí-
vánalmai szerint. Az új, összekapcsolt épület-
együttesben ehhez adódik még a Freund-vil la 
letisztult horizontális tagolása, klasszikus fél-
köríves ablakai és f inom szecessziós részletei.
Ebben a helyzetben kel lett Fazakas György-
nek és kol légáinak megfelelnie a gyakran egy-
másnak el lentmondó funkcionális, esztétikai 
és műemlékvédelmi igényeknek. A komplex 

kívánalomrendszer divergens választ eredmé-
nyezett, széttartó problémák laza halmazát. 

A két épületet Fazakas posztmodern gesz-
tussal, egy hul lámzó, high-tech üvegfalú elő-
térrel kapcsolta össze. A Schanzer-vil la felő-
l i, eredeti leg is dísztelen fal ónixborítást 
kapott. A nagy belmagasságú, oszlopokkal 
osztott teret egy közbenső galériaszint tagol-
ja. A födémek a Freund-vil la homlokzata előtt 
szemérmesen, hegyesszögben érnek véget, így 
látni engedik annak megmaradt és helyreál-
l ított részleteit, valamint egy eredeti, madár-
díszes ólomüvegablakon keresztül, üveglép-
cső közbeiktatásával közvetlen kapcsolatot 
is biztosítanak a két tömb között. A megol-
dás nagyon látványos és praktikus; egyet-
len hátránya, hogy az eredeti bejáratot, 
a Schanzer-vil la legfontosabb térsorának kez-
dő elemét megfosztja eredeti funkciójától.

A Freund-vil la belső tere (benne az érté-
kes, de műemlékileg nem védett lépcsőházzal) 
teljesen szinte eltűnt, helyére technokrata, 

A Schanzer-villa íves belső 
lépcsője számos eredeti 
részlettel gyönyörködtet.

A megőrzött eredeti burkolatok, 
nyílászárók helyiségről helyi-
ségre eltérő hangulatot és 
stílusélményt kínálnak.
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    Az elnöki dolgozószoba, 
kortárs bútorokkal és 
világítótestekkel.

›

disztópikus sci-f ibe i l lő folyosók és irodák kerültek, 
a székház adminisztratív funkcióinak megfelelően.

A Schanzer-vil lában az eredeti leg privát lakosz-
tályok helyén a reprezentatív elnöki és főtitkári iro-
dák, valamint kiszolgáló helyiségeik és a tárgyalók 
találhatók. Kialakításukban, egymáshoz viszonyí-
tott helyzetükben visszaköszön az eredeti elrende-
zés (disz)funkcionalitása: a félemeletes eltolás miatt 
a különböző helyiségek szokatlan szögekből enged-
nek rálátást egymásra, ami néhol a munkakörnye-
zet rovására megy. Ugyanez igaz a régi öltözőszo-
bákra és cselédfolyosókra: ezek a kis terek voltak 
minden átalakítás első áldozatai, így mára fel is-
merhetetlen funkciójú közlekedőterekké váltak. 

A vil la reprezentatív terei azonban megmarad-
tak, igazodva az új használathoz. Az átalakult elő-
tér miatt a régi, ovális bejárat és a sodró lendületű, 
íves előtér funkcióját vesztette, de reprezentatív sze-
repe megmaradt, akárcsak a mel lette ál ló teaszobá-
nak. A felújítás során az eredeti színeket nem ál l ítot-
ták helyre, helyüket egyszerű fehér foglalta el, ami 

«  Az elnökségi tárgyaló 
intarziás asztala 
Fazakas Nikoletta terve 
alapján készült
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A rendezvényterem 
integrált akusztikai, 
RGB-világítású fal- és 
mennyezetburkolattal 
készült.

Folyosórészlet eredeti 
ólomüveg-ablakkal az 
adminisztratív 
szárnyban, az egykori 
Freund-villában.

A FR EUND-VILLÁBA 
TECHNOKR ATA, SCI-FIBE 
ILLŐ IRODAHELYISÉGEK 
ÉS FOLYOSÓK KERÜLTEK

Generáltervezés: FAZAKAS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT 
(minden tervfázisban), 
ABC GROUP KFT
(a tervmódosításokat megelőző fázisban)

Építészeti, belsőépítészeti tanácsadó,
 felelős vezető építész tervező:
FAZAKAS GYÖRGY 
Felelős vezető építész tervező: 
STACHÓ BALÁZS ANDR ÁS
Vezető építész tervező, műemlékvédelmi szakmérnök: 
DÁVID GYULA 
Belsőépítész munkatárs: 
DR. HABIL. BALOGH BALÁZS DLA 

a stukkók anyagiságát és szobrászi erényeit eme-
li ki. A belsőépítészeti helyreál l ítás még folya-
matban van, az étterem még ideiglenes bútorzat-
tal üzemel és a földszinti terekből is hiányoznak 
a falképek, a díszítőszobrászati elemek. A most 
még üres falfelületeken kortárs alkotások kap-
nak majd helyet, ezek kiválasztása külön bizott-
ság feladata. Az eredeti mozaikpadlót mono-
krómra cserélték; őszintén megmutatja a hiányt, 
az autentikus helyrehozhatatlanságát jelzi. 
A f inn szoba és az étkezőnek tervezett bronz szo-
ba az építész eredeti intenciójának megfelelő for-
májukban maradtak meg; új bútorozásukkal az 
akadémikusok és vendégeik számára reprezen-
tatív akadémikus klubként üzemelnek majd.
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MÚLT, KOROK
Ö rök s ég véd el e m m a(n apság ) M ag ya rors z ágon

Szerző: KOVÁCS DÁ NIEL

LÁTSZÓLAG, CSA K A MÉDIÁ BÓL TÁJÉKOZÓDVA, KULTUR Á LIS ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK K EZELÉSÉT 

TEK INT V E IS K ÉT MAGYARORSZÁG LÉTEZIK. NOHA HAJLA MOSA K VAGY UNK AR R A, HOGY MINDENT 

A POLITIK Á NA K R ENDELJÜNK A LÁ, HÁZAT NEM SZEK ÉRTÁ BOR NA K ÉPÍTÜNK – ÉS NEM IS NEK IK ÚJÍ-

TUNK FEL . FÜGGETLENÜL ATTÓL , MILY EN SEBESSÉGGEL , MILY EN K IV ITELEZŐV EL , K INEK A HASZNÁ LA-

TÁR A VAGY ÉPP KONK R ÉTA N MILY EN POLITIK AI ÜZENETTEL K ÉSZÜL EL EGY MŰEMLÉK I R EKONSTRUK-

CIÓ, AZ ER EDMÉN Y E V ELÜNK MAR A D A K KOR IS, A MIKOR A SZA LAGÁT VÁGÓ MOSOLYA MÁR R ÉG

A MÚLT HOMÁ LYÁ BA V ESZETT. 

»  Szintén az Archikon tervezi a budapesti Párisi 
Udvar helyreállítását, ahol a legendás, gyönyörű 
passzázs a jövőben szállodai lobbiként működik 
majd. Generálkivitelező: Market Építő Zrt. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

    Az Andrássy úti bérház az Archikon 
tervei alapján lett Hotel Moments; 
a belső udvar üvegtetős lefedéssel alakult 
átriummá. (Fotó: Bujnovszky Tamás)

›
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Szabályozóként és első számú beruházóként 
a hazai örökségvédelem meghatározó szereplője 
az ál lam – ez a szerep azonban az elmúlt évek-

ben jelentősen átalakult. A szinte kizárólag uniós for-
rásokra építő, sok szempontból kritizálható, de meg-
bízható eredményeket hozó gyakorlatba a 2010-ben 
megválasztott kormány új rendszert igyekezett vin-
ni. Szimbólumértékű beruházásai: a Parlament külső 
rekonstrukciójának befejezése, a budai királyi palota 
és környezetének helyreál l ítását megcélzó Hauszmann 
Terv, a minisztériumok és a kormányfői hivatal Vár-
ba költöztetése nem egy esetben önmagukon túlmutató 
értékeket tudtak létrehozni. A Kossuth tér okos átala-
kítása (nem számítva az 1944 előtti képzőművészeti 

arculat érthetetlen visszaál l ítását) az élhető közte-
rek irányába tett, hatalmas lépés. A Várkert Bazárnál 
Potzner Ferenc és Dévényi Tamás újfent bizonyította 
párosuk felülmúlhatatlan minőségi tudását. Vitatha-
tó és vitatott, de szakmailag izgalmas eredményekkel 
kecsegtet az Operaház felújítása és kapcsolódó projekt-
jei, az Erkel Színház és az Eiffel Műhelyház, valamint 
a Liget Budapest, a Szépművészeti Múzeum rekonst-
rukciójával, a Közlekedési Múzeum eredeti épületének 
visszaépítésével és az ebből kinőtt barnamezős beruhá-
zással, a Vajdahunyad vára és az Olof Palme ház felújí-
tásával. Ezek mel lett ál lami és saját vagyonból fogott 
nagy léptékű beruházásokra a Magyar Művészeti Aka-
démia és a Magyar Nemzeti Bank; előbbihez a Pesti 

›  Az egykori királyi lovarda
és a felette elhelyezkedő 
testőrségi épület visszaépítése 
voltaképp főpróba az egykori 
királyi palota nagyszabású, 
a II. világháború előtti 
állapothoz visszatérő 
rekonstrukciójához. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

›  Szintén a budai Várban épül 
vissza a Pénzügyminisztérium 
épülete Fellner Sándor 
1903-as tervei alapján. 
A jóváhagyási koncepcióter-
vet Makrai Sándor és 
Vesztergom Ádám készítette. 
A tervezést a PM-TÉR6 
Nonprofit Kft. végzi.

Az 1920-es évekből 
származó Széll Kálmán 
téri Postapalotát már 
a helyreállítási munkák 
közepette vásárolta meg 
a Magyar Nemzeti Bank. 
Építész tervező:
MD Stúdió; 
generálkivitelező: 
Magyar Építő Zrt. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

‹  A KÖZTI Zrt. tervei 
alapján hamarosan 
elkészül a budai várpalota 
hajdani testőrségi épülete 
- ismét, hiszen az eredeti 
maradványait az 1970-es 
években elbontották. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

Az 1886-ban emelt 
városligeti Olof Palme 
Ház szintén nagyszabású 
állami beruházás: 
a Liget Budapest projekt 
keretében újul meg. 
Építész tervező: 
Archikon Kft. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

A HELYZET A KOR ÁBBINÁL JÓVAL NAGYOBB, 
A SZEMÉLYES VÉLEMÉNYTŐL SZINTE FÜGGETLEN, 
KOLLEKTÍV FELELŐSSÉGET RÓ A CIVILEKR E 
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Vigadó, a zugligeti Hild-vil la, valamint az András-
sy úti Schanzer- és Freund-vil lák felújítása, utóbbihoz 
a régi budai városháza és a Lónyay-Hatvany-vil la félké-
szen átvett rekonstrukciója mellett többek közt a Széll 
Kálmán téri Postapalota projektje kötődik. A Nemze-
ti Örökség Intézete koordinálásával megindult a régóta 
pusztuló Salgótarjáni úti zsidó temető rehabilitációja is.

A nagyberuházásokból korábban kimaradt főváros-
ra fókuszáló fenti projektek mel lett 2015-ben elindult 
a környező országok magyar vonatkozású, elsősorban 

egyházi emlékeinek felújítását támogató Rómer Fló-
ris Terv, valamint a 39 helyszínt érintő Nemzeti Vár- és 
Kastélyprogram, 2018-ban pedig a tájházaknak szóló 
Népi Építészeti Program. Megkezdődött a szentend-
rei skanzen erdélyi tájegységének fejlesztése, ál lami 
beruházásban újult meg (kívülről) a szegedi, és kívül-
belül a szabadkai zsinagóga, és zajl ik a Rumbach Sebes-
tyén utcai, Otto Wagner tervezte épület helyreállítá-
sa. A vidéki fejlesztések közül kiemelkedik a kilenc 
műemléket érintő Kőszeg-KR AFT program, a soproni 

Várkerület rehabilitációja, a szegedi Dóm helyreállítá-
sa vagy a füzéri és a diósgyőri várak visszaépítései – itt 
már tényleg csak néhány fontos példát hordva együvé. 
Az örökségvédelem a mindennapjainkat érintő üggyé 
vált. Hallunk róla a tévében, olvasunk az interneten, 
akár még találkozhattunk is az eredményeivel: a füzéri 
várba a felújítást követő másfél év alatt száznyolcvanez-
ren látogattak el. 

Az építőipar támogatására fókuszáló „nemzeti terv-
gazdálkodásnak ” azonban van egy másik oldala is 
– a megszokott, horizontális jel legű adminisztráció 
helyett pontszerű, vertikális, direkt és személyes 
beavatkozásokon alapuló döntéshozatal. Ez az intéz-
ményrendszer többszöri átalakítását eredményezte, 
ami múlt októberben a még meglévő minisztériumi 
műemlékes gárda többségének elbocsátásával tetőzött. 
Akadozik az a tanácsadó-szakértő tevékenység, ame-
lyet a központi szervezetek a műemléki beruházások 

›  Bő harminc évvel az utolsó felújítást 
követően Zoboki Gábor tervei nyomán 
kap ráncfelvarrást Ybl Miklós remeke, 
a budapesti Operaház.
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

‹ A kiváló műgyűjtő, 
Hatvany Ferenc 
II. világháborúban 
elpusztult budai villájának 
újjáépítése 2000-ben 
indult, és hosszas leállás 
után nemrég a Magyar 
Nemzeti Bank beruházá-
sában folytatódott. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

‹ Az Operaház beruházás-
sorozatának részeként 
világszínvonalú háttérbá-
zis és előadóterem készül 
egy vasúti rozsdazónában, 
az egykori Északi 
Járműjavító területén, 
az ún. Eiffel-csarnokban. 
Építészeti koncepció: 
Marosi Miklós. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás) 

Az Otto Wagner tervezte pesti zsinagóga 
Kőnig Tamás és Wagner Péter tervei alapján, 
évtizedes elhanyagoltságot követően újul meg 
végre. (Fotó: Bujnovszky Tamás)

kapcsán láttak el évtizedek óta. Lelassult, sőt, az utób-
bi években megál lt a védetté nyilvánítás, befagytak
a publikációk, a dokumentálás, a feldolgozás. Követhe-
tetlenné vált a szakma idén 62 éves folyóirata, 
a Műemlékvédelem megjelenése. Megtorpant a 20. 
század emlékeinek feldolgozása, amivel egyébként is 
elmaradásban vagyunk – pedig itt a legnagyobb 
a veszély az oktalan pusztításra. A láthatatlanná vált 
intézményrendszer túlmutat az aktuális problémán és 
az egész új struktúra maradandóságát kérdőjelezi meg: 
nem csupán a párbeszéd és közös, nyilvános gondolko-
dás hiányzik az égető szakmai kérdésekről, de tehetet-
lenek vagy rettegve hal lgatásra ítéltettek azok az intéz-
mények, szervezetek is, amelyek ezt koordinálhatnák. 
Ál latorvosi lónak ott az Iparművészeti Múzeum: ered-
ményes építészeti tervpályázatát egyszer csak kormány-
határozat írta felül, mellőzve minden szakmai fórumot 
és nyilvános egyeztetést. 

Ez a helyzet a korábbinál jóval nagyobb, a személyes 
véleménytől szinte független, kol lektív felelősséget ró 
a civi lekre – azaz mindannyiunkra. Minden egyes, 
saját eszközeivel a közös természeti és kulturális 
örökségünkért értelmes módon kiál ló polgár el isme-
rést és bátorítást érdemel, legyen szó a Ligetvédők-
ről, az Óvásról vagy a Magyar Patrióták Közösségéről. 
Igen, akkor is, ha egyébként céljaikkal nem feltétle-
nül értenénk egyet, pusztán azért, mert ez természetes 
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›  A 19. századi komáromi 
Csillagerőd 
a Liget Budapest 
keretében, a Narmer 
Építészeti Stúdió tervei 
alapján alakul 
a Szépművészeti Múzeum 
gipszmásolat-gyűjtemé-
nyének kiállítóhelyévé. 
Generálkivitelezés: 
FÉSZ Zrt., Épkar Zrt., 
WHB Kft. 
(Fotó: Végh Attila)

    Nem magától értetődő 
módon, de mégis örökség-
védelmi beruházás, és 
nem is akármilyen, 
a Hetedik Műterem tervei 
alapján megújult soproni 
Várkerület. 
(Fotó: Danyi Balázs)

    A fertődi kastély 70 éve áll 
a magyar műemlékvédelem 
fókuszában; átadás előtt álló 
szárnyát az Esterházy-kincstár 
számára az eddigiektől eltérően 
vezető kortárs építészcsapat, 
a 3h építésziroda tervezte. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

A korábban szinte ismeretlen 
középkori vár felújítása 
Szászváron Albert János, 
dr. Szabó Éva és Mersits Ildikó 
tervei alapján az elmúlt évek 
fontos, a hagyományos iskolát 
folytató műemléki beruházásai 
közé tartozik. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

velejárója egy normális társadalomnak. Óva-
tosan ugyan, de mintha az építész-régész-
műemlékes szakma is bátorodna; erről tanús-
kodnak a budapesti Lechner Központ és a FUGA 
programjai, köztük a Régi Épületek Kutatóinak 
Egyesülete értékes előadás-sorozatával. A széles-
körű összefogást azonban akadályozza az átpoli-
tizált közhangulat; a közös értékrend árkai már-
már áthidalhatatlannak tűnnek.

Az ál lami ti ltófák kigyomlálásával a civi l 
öntudatot egy másik folyamat is mind fonto-
sabbá teszi. Különösen Budapest turisztikai 

vonzerejének növekedése kapcsán mind érzé-
kelhetőbb a magánbefektetők súlyának válto-
zása is. A fővárosban gombamód szaporodnak 
a szolgáltató szektorhoz kapcsolódó beruhá-
zások. Jelenleg is zajl ik a Párisi Udvar, a két 
Kloti ld-palota, a Petőf i Sándor utcai egykori 
Főposta, az Andrássy úti egykori Balettintézet 
átépítése szál lodává. Mivel az ál lam zsebe nem 
feneketlen, a magántőke bevonása ezekben 
a helyzetekben természetes és elkerülhetetlen 
– még úgy is, ha korábban publikus terek lát-
ják ennek kárát. A Párisi Udvar fantasztikus 

passzázsa a jövőben szál lodai lobbivá lesz, így 
a nyilvános hozzáférés, ahogyan a Gresham-
palota esetében is, óhatatlanul szűkül majd. 
A látszólag koordinálatlan bontások, példá-
ul a Dorottya utca Medgyaszay István tervezte 
lakóházának lecserélése egy generikus hotel-
tömbbel, fenyegető előjelként tornyosulnak.

A 2008-as válságot követő, sokéves vissza-
esés és a kétarcú politikai intézkedések nem 
várt következménnyel is jártak. A jelenlegi, 
sokkal kevésbé kontrol lált helyzetben nagyobb 
az esélye egy, az elmúlt időszakban felfutott, 

progresszív építészgenerációnak a munka-
szerzésre – akár az ál lami beruházásoknál 
is. Ennek eredményeit láthatjuk a régi budai 
városháza, a szegedi dóm, a gyulai kastély ese-
tében – és néhány épületnél ebben a lapszám-
ban. De akadnak olyan projektek, ahol a mára 
mesterkorba ért generáció tagjai teljesítenek 
tisztesen, és előfordul az is, hogy jóakaratú 

polgárok vál lalnak önként értékmentő szere-
pet. Az építész tiszte mindenütt más és más. 
A kialakuló pluralitás jól lemérhető a fertődi 
Esterházy-kastélyon, ahol az elmúlt két évti-
zedben született neobarokk replika-enteriőr, 
a trendekhez igazodó kritikai rekonstrukció 
és vadonatúj, nemzetközi színvonalú kortárs 
belső is. Az utóbbit szerettük volna bemutatni 

ebben a lapszámban – de nem kaptunk rá enge-
délyt. Más beruházások csúsznak, vagy egysze-
rűen csak a közeljövőben készülnek el; a mellé-
kelt képeken mutatunk belőlük előzetes ízelítőt. 
Ezzel együtt talán nyilvánvaló egyébként egy-
szerű tanulságunk: van örökségvédelem ma 
Magyarországon, talán még sokszínűbb is, mint 
régen – de közösen tartozunk érte felelősséggel.

›

›
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A Liget Budapest Projekt keretében a komá-
romi Csillag erőd műemlék épületének fel-
újítását a FÉSZ Zrt. konzorciumban végzi, a 
műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. január 
31-én megkezdődött. A hatmilliárd forintos 
beruházás célja a komáromi erődrendszer-
hez tartozó, jelenleg kihasználatlan Csillag 
erőd hasznosítása kiállítási célra, továbbá az 
erőd történelmi építményeinek rekonstrukci-
ója. Ez a beruházás tehát nemcsak a létesít-
mény állagmegóvását eredményezi, hanem 
a város rendezvényeinek, valamint alkalmi és 
állandó kiállítások létrehozására ad lehetősé-
get, melynek eredményeként a Csillag erőd-
ben és az új kiállítócsarnokban hétezer négy-
zetméteres kulturális központ jön létre, ahol 
a Szépművészeti Múzeum gipszszobor máso-
latainak gyűjteményét mutatják majd be az 
antikvitástól egészen a reneszánszig.

A FÉSZ Zrt. által elvégzendő komplex fel-
adat magában foglalja a tágabb környezet, 

a terepalakulatok szakszerű és hiteles hely-
reállítását, az új funkció által igényelt külső 
téralakítást, valamint a kibővített erődépü-
let által igényelt környezetalakítást. A külső 
erődfal földsáncaiban 9 darab ágyúállás is 
található, közülük egyiket bombatalálat érte 
és több mint 50 százalékát újra kellett építeni.

Az építészeti és belsőépítészeti tervezés leg-
fontosabb szempontja az épületegyüttes és 
környezete műemléki értékeinek megóvása 
és megmutatása. Az „erőd”- karakter meg-
tartása meghatározó koncepcionális célkitű-
zés volt. Az új beépítés a vasbeton szerkeze-
tekkel (födém, pillérek) jól illeszkedik a szikár, 
robosztus eredeti katonai rendeltetéshez. Az 
újonnan létesülő belső terek tiszta, áttekinthe-
tő, derékszögű világot hoznak létre, melyet a 
látszóbeton felületekkel még inkább kihang-
súlyoznak. A belsőépítészeti koncepció ehhez 
alkalmazkodva és ezt erősítve egyszerű vonal-
vezetésű, világos elemeket fogalmaz meg. 

A meglévő körfolyosó és a kiállítóterek a 
látható téglafelületek látványával egységesen 
egybefoglalják a változó kiállítási anyaggal 
berendezett tereket. Ezt szolgálja a körfolyo-
só járófelülete alatt kialakított padlócsator-
na is, ahol az épületgépészeti és villamossági 
nyomvonalak kerültek kialakításra. A meglé-
vő épületben az összes vezetéket a (homok-
fújt, impregnált) látszótéglafalba rejtve kel-
lett elvezetni, ami szintén kihívást jelentett a 
nagy mennyiségű bontott téglapótlás mel-
lett. A meglévő erőd esővízelvezetése is a 
vastag falakban kialakított, fúrt ejtőcsöve-
ken keresztül történt. Körülbelül 400 m3 új kő 
elhelyezés, 1200 m2 felújított kőfelület kivite-
lezésére került sor. A padlóburkolatok 3000 
m2-en osztott, dilatált, csiszolt betonfelüle-
tek. A beépített bútorelemek dekor- és lami-
nált felületű panelből készülnek. A lámpates-
tek a földszinti, közönségforgalmú terekben 
egyrészt az általános világítást adják, más-

TÖRTÉNELMI FALAKON BELÜL 
21. SZÁZADI TECHNOLÓGIA
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részt a falakat vagy azon függő kiállítási 
vagy információs elemeket világítják meg. 
Az új funkciók a mai kor igényeinek felelnek 
meg, melyeknek akusztikai (pl. előadótér) 
vagy higiéniai (vizesblokkok, konyhaüzem) 
okai vannak. Teljeskörű akadálymentesítés 
valósul meg az épületegyüttesben, és meg-
jelenik a talajvízhő felhasználása is, mint 
megújulóenergia-hasznosítás.

Nehézséget jelentett a Duna közelsége, 
ugyanis a bővítés pinceszintje -4 méteren van, 
a padlócsatorna alatt a munkagödör -7 méte-
ren. A mélyépítéshez alkalmazott jet oszlopok 

-12,5 méter mélyre kerültek. A talajvízszint-
süllyesztés a szerkezetépítés ideje alatt, több 
kútból történő folyamatos szivattyúzással a 
koporsófödém zárásáig tartott. Utóbbi kiala-
kítása szerkezetépítési, betonozási-zsaluzási, 
munkavédelmi szempontból is kihívást jelen-
tett, és különösen az egyedi gyártású kerá-
miaburkolatok és rejtett ereszcsatornák elhe-
lyezése a különböző hajlásszögű felületeken.

Összefoglalóan az épületben a történe-
ti katonai, szigorú, mérnöki szükségszerű-
ség adja az alaphangulatot, amely inkább 
párhuzamban, mint kontrasztban találkozik 
a 21. század gépészeti és világítástechnikai 
kultúrájával. A karakterképző elemek is ezt 
a hangulatképet kívánják erősíteni. Mindezek 
alapvetően a leendő kiállításokat háttárként 
támogató – azt erősítő – hatásként tervezet-
tek. (Fotó: Végh Attila)

Fotók: Végh Attila , a képek építés közbeni állapotot tükröznek
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Sokat látott, fénykorukban nevezetes épü-
letek kerültek pár éve a Pallas Athéné Ala-
pítványok tulajdonába (továbbiakban Ala-

pítványok), közülük kettőt emelnénk ki: a budai 
Várban álló egykori Óvárosházát, a Mátyás-temp-
lom felőli sarkán (a híres) városvédő Pallas Athé-
né szoborral, valamint az egykori Várkert Kioszk 
csinos épületét. Az egykori Óvárosháza épüle-
tét, mely Bölcs Vár néven nyitotta meg kapuit és 
rekonstrukciós fejlesztését Szabó Levente épí-
tész vezetésével a Hetedik Műterem Kft. végezte, 
e lap tavalyi cikkéből már részletesen megismer-
hették az olvasók (OCTOGON magazin 2018/6). 
Az épület jövőbeli szerepére – funkcióira – azon-
ban mindenképpen érdemes röviden kitérni. 
A Várkert Kioszkról viszont eddig még nem esett 
részletesen szó ezen magazin hasábjain: az Ybl 
Miklós tervezte egykori Vízház épülete 2018 tava-
szán Ybl Budai Kreatív Ház néven született újjá. 

De mindenekelőtt logikusan vetődik fel a kér-
dés: miért fontos az értékmentés gyakorlata az 
Alapítványok működésben? A Pallas Athéné Ala-
pítványokat a Magyar Nemzeti Bank alapította az 
ún. Társadalmi Felelősségvállalás Programja és 
az annak keretén belül meghirdetett Közgondol-
kodási Program jegyében. Az Alapítványok cél-
ja egyrészt, hogy támogassák a hazai és határon 

túli közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést, 
ehhez kapcsolódóan oktatási intézményfejlesztés-
ben és a tudománytámogatásban is jelentős szere-
pet töltenek be. Mindezek mellett, részben ehhez 
kapcsolódva pusztuló, építészeti és/vagy történe-
ti értékkel bíró épületek megmentését, rekonst-
rukcióját és fejlesztését is kiemelt feladatuknak 
tekintik. A megnyíló házakban a kortárs képző-
művészet alkotóinak, alkotásainak bemutatása is 
az értékmentő misszió részét képezik.  E tevékeny-
ségéhez nélkülözhetetlen, hogy a biztos alapítvá-
nyi vagyoni háttér stabilan meglegyen, ennek  biz-
tosításához a háttérmunkát az Optima Befektetési 
Zrt. végzi: biztonságos befektetéseik magas hoza-
mából finanszírozzák ugyanis az Alapítványok 
oktatási, tudományos, kulturális tevékenységét.

A sok évszázad építészettörténetét elmesé-
lő A Bölcs Vár esetében (a restaurálás során 
végül a barokk idők architektúráját vettek ala-
pul) a mai kor elvárásaira fejlesztett épület első-
sorban közgazdasági, pénzügyi akadémiai és 
tudományos munkának ad otthont. Itt műkö-
dik a Pallas Athéné Domus Sapientiae (PADS) 
Alapítvány és a győri Széchenyi István Egye-
tem közös angol nyelvű Transzdiszciplináris 
Doktori Programja, valamint a Pallas Athé-
né Innovációs és Geopolitikai Alapítvány és 

a Pécsi Tudományegyetem együttműködésében 
a Geopolitikai Doktori Program. A Bölcs Vár 
azonban nem zárt, hűvös, elitista helyszín, hiszen a 
nagyközönség számára is nyitva áll, az Úri utca felé 
eső udvari étteremével, kávézójával, vagy a Szent-
háromság utcára nyíló épületrészben működő 
Pallas Athéné Könyvkiadó könyvesboltjával, vala-
mint érmetörténeti kiállítással várja a látogatókat. 

Míg az egykori Óvárosháza szerényen, szin-
te láthatatlanul húzta meg magát az évszázadok 
viharában fenn a Várban, addig Ybl mester Víz-
háza a 19-20. század fordulójának ipari darab-
ja volt, ami büszkén hirdette az eljövendő évszá-
zad fejlődésébe vetett optimizmusát. Az 1875-1882 
között létrehozott neoreneszánsz stílusú épü-
let a Királyi Palota vízellátási rendszerének gép-
házaként üzemelt. 1905-től azonban már új sze-
repet kapott, technológiája ugyanis elvesztette 
fontosságát, viszont pozicionálása okán – az észa-
ki oldalán a jól ismert loggiás bejáratú kioszkkal 
kiegészítve (innen a későbbi Kioszk név) – szin-
te szabadidős funkcióért kiáltott: megnyitásá-
tól kezdve kávéházként, ’13-tól zenepavilonként 
működött tovább. Aztán elegáns, sikeres vendég-
látóhely volt közel négy évtizeden át. A második 
világháborúban komoly belövéseket kapott, és fel-
újítást csak az 1990-es években végeztek a házon, 

melyben ezt követően 15 éven át kaszinót talá-
lunk, majd 2008-tól rendezvényhelyszínként pró-
bálták új életre kelteni, de az ötlet akkor nem vált 
be. Majd csend. Üres évek következtek a budai 
Duna-part egyik legvonzóbb épülete számára.

Az egykori Vízház 2016-ban került értő kezek-
be, az Alapítványok tulajdonába, rekonstrukci-
ós fejlesztése pedig 2017-ben kezdődött meg (épí-
tészet: Oláh M. Zoltán; belsőépítészet: Somlai 
Tibor; restaurátor tervek, külső restaurátor mun-
kák: Kelecsényi Gergely). A felújítás alkalmával 
megtörtént többek között az épület teljes szige-
telése (sok feladatot adott a talajvíz megszünte-
tése), a homlokzat restaurálása, az épületgépé-
szeti rendszer cseréje, a teljes energetikai hálózat 
felújítása, és az épület díszkivilágítást kapott. 
Restaurálták a loggiát is, amelynek beüvegezése 

által újabb hasznos és kellemes, remek panorá-
mát kínáló teret nyert az épület. Ez a legújabb kori 
kiegészítés példát ad arra, hogy miként lehet szin-
te minimális, mégis mai ízű beavatkozással nagyon 
jó és méltó megoldást nyújtani egy régi, ráadásul 
roppant kiemelt városképi szerepben létező hely-
színen álló épületen. Emellett egy új, félkör alap-
rajzú, süllyesztett bejáratú kerti lépcsőházat hoz-
tak létre egyrészt a tűzvédelmi előírások miatt, de 
eképpen a pincetéri kiállítóterek közvetlen meg-
közelítést és természetes fényt is kaphattak. Itt és 
az egykori gépészetnek helyt adó földszinti nagy-
teremben változatos kiállítások tekinthetők meg. 
Az aktuális tárlat csakúgy, mint a rendezvényso-
rozatok, pld. a keleti kultúrákat bemutató vagy 
művészeti fókuszú előadások, ingyenesen láto-
gathatóak. A mai kor fizikai, művészi jelenlétét és 

tiszteletadását reprezentálja Majoros Áron Zsolt 
szobrászművésznek a terasz alatti lépcsőtérben lát-
ható alkotása. Majoros műve 2x2 centiméteres 
fekete, rozsdamentes, szórt állású acéllapocskák-
ból, „pixelekből” épül fel: Ybl Miklós egyik legis-
mertebb, metszetben ránk maradt arcképére áll-
nak össze a lapok, ez a forma, a választott nyelvezet 
Ybl szellemi hagyatékának tovább élésére is utal.

Az épületben étterem is működik, ugyanak-
kor fejlesztése azt is szolgálta, hogy optimális kul-
turális szerephez is jusson ez a Duna-parti gyöngy-
szem – innen a név: Ybl Budai Kreatív Ház. 
A „művészház” jellegű működést már a 2018. 
május megnyitóesemény is tükrözte: Szőke Gábor 
Miklós szobrász Félúton című retrospektív tárla-
tán az épület terasztereit, belsőit egyaránt belakták 
Szőke magánmitológiájának jellegzetes figurái. 

›  Az egykori Óvárosháza, 
ma Bölcs Vár átriuma 
(fenn), és a tetőtér épen 
maradt fedélszék-szakaszai
(lenn).  
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A K ata r i  Nag ykö vets ég 
Andrá s s y út i  palotája

METAMORFÓZISOK

Az eredetileg szabdalt tömegű villát 
a kert felé többször bővítették, így 
nyerte el végső, közel négyzetes 
alaprajzát.

A historizáló díszítésekben tobzódó, mégis 
harmonikus főhomlokzat az idők során jórészt 
változatlan maradt, a villa eredeti tervezőjének, 
Freund Vilmosnak a kézjegyét őrzi.
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»  A ma is álló kerti pavilon 
kezdettől az együttes része volt, 
eredetileg istálló és növényház 
céljára épült melléképületre szólt 
az engedély.

    Az épületben egykor Weiss 
Manfréd lánya, Daisy és veje, 
Chorin Ferenc lakott, akik 
esküvőjüket a szomszéddal közös 
kertben ünnepelték.

Pest 1872-ben elkészült szabályozási ter-
ve az akkor kijelölt Andrássy út beépíté-
sét három karakteresen eltérő szakaszra 

osztotta. A következetesen megvalósult épület-
sor mára az eklektikus Budapest Világöröksé-
gi védettséget élvező területei közé tartozik. 
A Belvárostól a Városliget felé haladva fokozato-
san oldódik a sugárutat szegélyező paloták alkot-
ta nagyvárosi utcakép: az Oktogonig az utcavo-
nalon sorakoznak a többemeletes bérpaloták, 
innen a Köröndig a még mindig többszintes zárt-
sorú beépítés előtt keskeny szervizút és fasor 
választja el a forgalmat a gyalogos közlekedés-
től. Az Andrássy út Liget felőli szakaszát előker-
tes, szabadon álló villák sora szegélyezi, melyeket 
a második világháborúig a korszak vezető nagy-
iparos és politikus rétege birtokolt, és ennek meg-
felelő pompával és igényességgel építtetett.  
A 114. számú villa metamorfózisai jól tükrözik a 
múlt század végén emelt épületek természetes evolú-
cióját, a tulajdonosváltások története pedig a husza-
dik századi magyar történelem keresztmetszete. 
Az épület tulajdonosai a magyar közélet jeles alak-
jai voltak. Az 1879-ben egyemeletes nyaraló épí-
tésére kiadott építési engedély Greger Miksáné és 
Landauer Ferenc nevére szól – utóbbi és a hölgy fér-
je nagykereskedők, akik a tervezéssel számos eklek-
tikus Andrássy úti ház építészét, Freund Vilmost 

bízták meg. A Freund-féle viszonylag kismére-
tű villa osztott tömegű, utcai traktusa már a mai-
ra emlékeztető középrizalitos homlokzati megol-
dású, mögötte enfilade-os teremsorral. Ugyancsak 
ekkor épül a ma is álló kerti melléképület, eredeti-
leg istálló és növényház céljára.  A következő tulaj-
donos, gróf Csáky Albin közoktatásügyi miniszter 
és neje 1890-ben Herczegh Zsigmond építész tervei 
alapján bőviti az épületet a kert felé emeletes tolda-
lékkal. A megnövelt villa már elegendő térrel szol-
gált a nagy társasági életet élő pár fogadásai szá-
mára, ahol a kor jelentős alakjai fordultak meg. 
Az immár palotának is méltán nevezhető épü-
let 1918-ban cserélt újra gazdát, nem kisebb sze-
mélyiség vette meg, mint Weiss Manfréd, az 
egyik leggazdagabb magyar iparmágnás. 

A TULAJDONOSVÁLTÁSOK TÖRTÉNETE 
A HUSZADIK SZÁZADI MAGYAR 
TÖRTÉNELEM KERESZTMETSZETE

1894 óta az ő tulajdonában állt a szomszé-
dos, 116-os számú telken álló villa is, az újon-
nan vett ingatlan 1928-ban lánya, Daisy és fér-
je, Chorin Ferenc birtokába került. Az ezt 
követő 1929-es bővítéssel az épület nagy-
jából négyzetes alaprajzú zárt tömeggé 
bővült, és beépült a padlástér egy része is. 
A historizáló motívumokkal gazdagon díszí-
tett ház ezt a Hikisch Rezső tervei alapján 
készült állapotot őrizte azután napjainkig, dacá-
ra a huszadik század viharos történelmének. 
1944-ig az épület aranykorát élte a Weiss csa-
lád rezidenciájaként. A villák egykor Budapest 
büszkeségei voltak, Weiss Manfréd még a vil-
lanyt is bevezettette, öt évvel hamarabb, mint 
az angol királyi palotában. Bál idején saját vil-
lanyszerelőt tartott készenlétben arra az eset-
re, ha a mulatság alatt elmenne az áram (1).
1944-ben a bevonuló németek itt rendezték be 
egyik főhadiszállásukat, a család férfitagja-
it letartóztatták és deportálták, majd Chorin 

Ferencet visszahozták Budapestre, és a saját 
házában hallgatták ki, mielőtt egyességet kötöt-
tek a Weiss utódokkal: annak fejében, hogy 
minden vagyonukat – gyáraikat, bányáikat és 
ingatlanjaikat – átadják, a család 40 tagja sza-
badon távozhat Svájcba, illetve Portugáliába. 
1952-től a villa a magyar állam tulajdonában 
volt, a rendszerváltás óta a Köztársasági Őrezred 
vagyonkezelésében állt, lényegében kihaszná-
latlanul. Az elegáns rezidenciának sem az 1945, 
sem a rendszerváltás után kialakult új rendsze-
rekben nem sikerült megfelelő funkciót találni, 
az épület tömege, a tetőforma, annak szerkeze-
ti kialakítása, homlokzati megjelenése, fő bel-
ső terei s azok fal-, il letve mennyezet díszítései, 
belső nyílászáróinak jelentős része mégis meg-
maradt – amint arról a 2016-ban a felújításhoz 
készült történeti kutatás és értékleltár tanús-
kodik. Homlokzata gazdag leltára a historiz-
mus architektúrájának: szintenként eltérő kiala-
kítású kváderezés díszíti a falakat, az ablakok 

Építész: FEHÉR GÁBOR
Kivitelezés: MARKET ZRT., 
METKA MÁRTON

változatos keretezésűek, középrizalitjának eme-
letét Colosseum-motívum – féloszlopok között 
íves záródású ablakok sora – díszíti. Előtte 
bábos korláttal kerített terasz húzódik, melyet 
a földszinten kecses kariatidák tartanak. 
Az oldalhomlokzatok fülkéiben is találunk női 
szoboralakokat, az épület szobordíszítése Déry 
Attila kutatásai szerint Feszler Leó nevéhez köt-
hetők. Az épület máig megőrzött értékei a ková-
csoltvas előtetők és korlátok, az eredeti nyílászá-
rók, a padlásszinten az eredeti padlóburkolat, az 
egyes termekben mennyezeti stukkó, a három-
karú, fa főlépcső fából készült báboskorláttal, 
il letve a lépcsőházi hallban álló neoreneszánsz 
kandalló, melyeket a felújítás során tiszte-
letben tartottak, restauráltak. A konzolsoros 
párkánnyal lezárt épület szakszerűen meg-
újult külsejével ma ismét az Andrássy út éke.

1, Szegedy-Maszák Marianne: 
Csókolom a kezét! című könyve nyomán

‹
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Szerző: GÖTZ ESZTER  |  Építész: NAGY CSABA,
PÓLUS KÁROLY, BENEDEK BOTOND, T. MAJOR KRISZTINA
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

A bu d ai V iga d ó felújítá sa 
a Hag yom á nyok Há z a s z á m á ra

KÖZÖS 
NEVEZŐN
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A VÁR 194 4-45-ÖS BOMBÁ ZÁSA ÉS OSTROM A HOSSZA N N YOMTA R Á A PECSÉTET 

A Z A L ATTA HÚZÓDÓ DU NA-PARTSZA K ASZ K ESK EN Y SÁV JÁ BA N Á LLT, 

EGY KOR R EPR EZENTATÍV ÉPÜLETEK SOR SÁR A. EGÉSZEN M Á IG M AR A DTA K 

NAGY A DÓSSÁGOK MIND A Z ÖRÖKSÉGV ÉDELEM, MIND A VÁROSR ENDEZÉS 

R ÉSZÉRŐL . A Z UTÓBBI ÉV EK BEN A ZONBA N EGY R E-M ÁSR A K ÉSZÜLNEK ITT 

A Z IGÉN Y ES HELY R EÁ LLÍTÁSOK, ILLET V E BEÉPÍTÉSEK A Z ÉRTÉK MENTÉS, 

A R ENDEZÉS K ÉTSÉGBEVONH ATATL A N SZÁ NDÉK ÁVA L . A VÁR K ERT BA ZÁRT 

KÖV ETTE A CL AR K Á DÁ M TÉR EN SOK Á IG FOGHÍJK ÉNT ÉKTELENK EDŐ SAROK-

TELEK BEÉPÍTÉSE , 2018 TAVASZÁR A HELY R EÁ LLÍTOTTÁ K A VÁR K ERT K IOSZKOT, 

ÉS ŐSSZEL ÁTA DTÁ K A CORV IN TÉR I BU DA I V IGA DÓ SOK AT TŰRT ÉPÜLETÉT.

«  A lépcsőház szecessziós 
díszítőfestésében a rekonst-
rukció a népművészeti 
motívumokat emelte ki.

Az egykor színes előcsarnok 
ma hófehér, a kortárs 
formavilágot képviselő 
ruhatár és fogadópult 
belesimul a historizáló 
környezetbe.

A Budai Vigadó rekonstrukciója több szem-
pontból is igazi sikertörténet: nem csupán 
eredeti pompáját nyerte vissza – a korhoz 

igazítás szükségszerű átalakításaival –, de egye-
dülálló módon tanúsítja, hogy a magyarországi 
kultúra kétfelé húzása, a hagyományos népi-urbá-
nus szembenállás bizony nincs kőbe vésve. Hogy 
ezt megértsük, ismernünk kell az épület múltját.

Az egyesülése után néhány évtized alatt világ-
várossá fejlődő Budapest még egy ideig hordoz-
ta a három város különállásának örökségét. Pest 
gyorsabban lendült bele a polgári kultúrába, de 
a budaiak is igyekeztek lépéselőnyhöz jutni. Oda-
át már 1865-ben elkészült Feszl Frigyes Vigadó-
ja, Budán azonban még az 1890-es években sem 
volt nagyobb befogadóképességű kaszinó és bérbe 

vehető bálterem (Steindl Imre 1873-as vigadóter-
ve papíron maradt). 1894-ben a város végre hoz-
zájutott a honvédség épületeihez, és a budaiak 
hamar lecsaptak a Fő utca mentén lévő, három-
szög alakban elnyúló telekre, amelyen egykor sze-
kérraktár állt – ekkor már csak összetákolt barak-
kok sora. A Budai Polgári Kör és a Budai Könyvtár 
Egyesület lobbiereje kihajtotta a város támogatá-
sát. A tervezésre kiírt pályázatot Kallina Mór nyer-
te vejével, az akkor még csak 28 éves Árkay Ala-
dárral közösen. A budaiak konzervatívabb ízlését 
tiszteletben tartó épület kívül a múlt felé, de belül 
már a jövő irányába kacsintott. Sárgás árnyala-
tú homokkő homlokzatai neoreneszánsz stílust 
követtek, annak összes kellékét felhozva, de szép 
arányban ötvözve. Belül azonban – megtartva 
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Stílusok párbeszéde: 
neoreneszánsz boltívek és 
szecessziós motívumok 
a második emeleti 
folyosón.

Vízimadarak tánca díszíti 
az emeleti színházterem 
előtti fogadócsarnokot.

a tágas díszlépcsőház, a loggiás belső udvar, 
a hatalmas méretű díszterem palotára emlékezte-
tő jellegét – az éppen felemelkedő szecesszió díszí-
tésmódja uralkodott, a főbejárat indás vasrácsától 
az egyedi rézcsillárokon át a népi motívumo-
kat idéző díszítőfestésig. Az átadás 1900. január 
30-án az új évszázad első báli szezonjának nyitó-
eseménye lett, három miniszter, Budapest főpol-
gármestere és a hazai arisztokrácia jelenlétében. 

Az épületben 350 fős színház-, illetve bálte-
rem, könyvtár, a földszinten kávéház és étterem, 
szalonok, játéktermek, a második emeleten bér-
lakások létesültek. (Utóbbiakra alig volt keres-
let, így végül a budai Anyakönyvvezető Hivatal 

foglalta el.) A Vigadó népszerű hellyé vált: éven-
te 20-30 nagyobb bál és sokféle társasági esemény 
zajlott a falai között. Buda ostroma alatt azonban 
súlyos találatokat kapott. A legszükségesebb hely-
repofozásokkal talpra lehetett állítani, de már nem 
talált egykori önmagára. 1947-ben a Budai Pol-
gári Kört megszüntették, a házat először a Kis-
gazdapárt kapta meg mozi céljára, majd a Ráko-
si-korban, mint minden, ez is az államé lett. 
A levert épületdíszek, feldarabolt terek, befalazott 
üvegek nyomasztó hangulatában alapították meg 
a Szovjetunióban létrehozott „népi alkotá-
sok házai” műfaj hazai megfelelőjét, a Nép-
művészeti Intézetet (ebből lett 1956-ban 

a Népművelődési Intézet, ami később, 
a táncházmozgalom megindulásával az el len-
kultúra egyik fel legvárává vált), és itt kapott 
otthont az 1951-ben megalakult Állami Népi 
Együttes. A színházterem adott volt, a nagyvo-
nalú földszinti térsort szétszabdalták irodák-
nak, az előcsarnok íveibe szocialista pannó-
kat helyeztek. Kutatója szerint (1.) az ál lampárt 
fricskája volt a gesztus a hagyományosan polgá-
ri kultúrát őrző budaiak felé, hogy a népművé-
szet ápolásának központját éppen ide helyezték. 

A rendszerváltás után sokáig maradt, ami volt 
(egyetlen epizódot leszámítva, amikor 1996-ban 
egy hirtelen fellángolt ötlet ide szánta a Nemzeti 

A beépített faburkolattal 
a belső udvar új, sokoldalú 
rendezvényhelyszínné vált.
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Alapterület: 2600 m²
Tervezés: 2016
Kivitelezés: 2017-2018

Építtető: HAGYOMÁNYOK HÁZA
Eredeti tervező: KALLINA MÓR, 
ÁRKAY ALADÁR

Tervezők: NAGY CSABA, 
PÓLUS KÁROLY, BENEDEK BOTOND, 
T. MAJOR KRISZTINA 
(ARCHIKON ÉPÍTÉSZIRODA)
Munkatársak: BOTOS ANDR ÁS, 

‹  A mobil nézőtérrel megoldott 
díszterem egyszerre alkalmas 
színházi produkciók és bálok, 
nagyobb táncházi események 
kiszolgálására.

›  A főhomlokzat már az első, 
2007-ben indult fázisban 
visszakapta szobrászati díszének 
nagy részét.

Színházat). 2001-ben az intézményből létrejött
a szolgáltatásokkal és gyűjteményi-dokumentá-
ciós funkcióval kiegészített Hagyományok Háza, 
de az elhanyagolt állapotú épület helyreállítá-
sa csak 2007-től indult, akkor is kívülről. A ház 
visszanyerte régi külső pompáját. A díszes bejá-
rat elé visszakerült a timpanonnal zárt, oszlopok-
ra támaszkodó fedett kocsibeálló, a kétemeletnyi, 
féloszlopokkal, domborművekkel, íves és körabla-
kokkal, mellvédekkel díszes főhomlokzatot legfe-
lül szintén timpanon koronázza, a zárópárkányon 
újra ott díszlenek a Budapest eklektikus városké-
péhez tartozó szoboralakok. Ez a rekonstrukció, 
melyet Nagy Csaba vezetésével az Archikon vég-
zett, az eredeti tervekre és archív fotókra támaszko-
dott, és kizárólag a homlokzatot érintette, minimá-
lis (praktikumot szolgáló) belső kiegészítésekkel.
2011-ben ez épületet műemlékké nyilvánították, 

és megkezdődhetett az emeleti lakók kivásárlása. 
2018 őszén pedig végre elkészült a teljes helyreállí-
tás. A változás kívülről szinte észrevehetetlen, ám 
a belső térsorok átalakultak. Ahol lehetett – első-
sorban a földszinten, a díszlépcsőházban és az első 
emeletet uraló díszteremben, illetve ennek előte-
rében – az architektúra az eredeti állapotot köve-
ti, de a földszinti egykor színes falak ma fehérek, 
és a lenyűgöző kivitelű díszítőfestésben az egyko-
ri mintakészletből kiemelték a népművészeti motí-
vumokat. Jót tett a háznak ez a kis egyszerűsítés: 
plasztikusabban emelkednek ki a szépséges rész-
letek. Kibontották az álmennyezeteket, újragyár-
tották a pompás csillárokat, visszaállították 
a földszinti bevilágítókat és összenyitották 
az 1945 után felszabdalt tereket. A jó arányú bel-
ső udvarból fedett átrium lett, legfelül puritán, 
de finom ritmusú, acélszerkezetű árnyékolható 

üvegtetővel. Az átrium meleg hatású, hangelnye-
lő faburkolata, a két szomszédos utca szintkülönb-
ségét áthidaló lépcsős kialakításával táncházak, 
koncertek helyszínévé válhat. A díszlet- és jelmez-
raktárak a helyrehozott pinceszintre kerültek. 
A földszinten az egykori kávéház tereit a Népművé-
szeti Módszertani Műhely oktatótermei foglalják el, 
a hatalmas utcai ablakok látványműhelyként mutat-
ják az odabent folyó munkát. Az első emeleten a 
díszterem is majdnem eredeti megjelenését nyerte 
vissza. Díszítése kissé egyszerűsödött és megszűnt 
a bálterem szükséges része, a karzat; ehelyett doboz-
színpadot és a korábbi fix helyett gyorsan össze-
csukható nézőteret kapott, így színházi előadások 
és bálok, táncesemények igényeihez is képes köny-
nyen alkalmazkodni. Az első emeleti kerengő folyo-
sójáról nyílik az Állami Népi Együttes igazgató-
sági irodasora és a dokumentációs gyűjtemény, 

CHVALLA DIÁNA, LONG YINING, 
MÉSZÁROS ESZTER, VÁRHIDI BENCE
Belsőépítészet: GÖDE ANDR ÁS, KÉRY BALÁZS 
(KROKI KFT.); BERECZ TAMÁS, 
BATÁRI ATTILA (B+B MŰTEREM KFT.) 
T. MAJOR KRISZTINA, LONG YINING 
(ARCHIKON KFT.)
Műemlékvédelem: DR. DÉRY ATTILA
Díszítőfestés: HERLING ZSUZSANNA
Kőszobrász, terrazzo restaurátor: 
KELECSÉNYI GERGELY,
(ALAKART KFT.)
Kivitelező: ÉPKAR ZRT.
Főépítésvezető: PANDUR GÁBOR 

a legfelső szinten ugyanitt a könyvtár és továb-
bi irodák. A beépített padlástérben alakítot-
ták ki az együttes napi munkájához szükséges 
próbatermeket, öltözőket, kisebb helyiségeket.
Hosszú folyamat zárult le. Az intézmény 
– és maga a ház – a kétféle tradíciót, 
a budai polgári kultúra és a népművészet 
örökségét egyben folytatja, megújulva és 
ugyanakkor visszatérve az épület korábbi, 
értékes állapotához. Az előző századforduló 
szecessziós építészete a haladást úgy fogal-
mazta meg, mint a modern nagyvárosi élet 
és a népi hagyomány együttes felvállalását. 
Talán ez ma, 120 évvel később, egy másik 
szinten, de újra járható út lehet.

1, Gábriel Tibor: A Budai Vigadó története. 
Lánchíd kiadó, Budapest, 2011.
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AZ EMBERI ELME MINDEN KOR BAN R ETTEGETT AZ IDŐ MÚLÁSÁTÓL, MELY ÓHATATLANUL  

A ROMLÁSR A, ÉS VÉGSŐ SORON SAJÁT HALANDÓ MIVOLTÁR A EMLÉKEZTETTE. A R EINKAR NÁCIÓ-

TÓL R É HAJÓJÁN ÁT A KAPUJANINCS ÁTJÁRÓN KER ESZTÜL SZÍRIUSZ GYER MEKEIIG, SŐT  TÁGULÓ 

VILÁGEGYETEMIG SE SZERI SE SZÁMA  A SZIMBOLIKUS KÉPZETEKNEK, AMELYEK SAJNOS MINDIG 

AZZAL SZEMBESÍTENEK, HOGY FOGALMUNK SINCS, MI VÁR R ÁNK A KÜSZÖBÖN TÚL. 

 Szöveg: ZÖLDI ANNA  |  Építészet: MÁNYI ISTVÁN, MÁNYI DÁNIEL
Fotó: LUGOSI LUGO LÁSZLÓ, SCHNELLER DOMONKOS

G ül baba t ürbé jé nek felújítá sa , 
B u d apes t

AZ IDŐ DÍSZLETEI

A türbe mögött mutatják be 
a budai Várban fellelt török kori, 
turbános sírköveket.
(Fotó: LLL)

A türbe alépítményét az egykori, 
19. századi Wagner-villa vaskos 
téglafalai képezik.
(Fotó: LLL)
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A legendával szemben a Szulejmán 
kíséretében Budára érkező Gül 
baba nem a „rózsák atyja”, hanem 
kopasz volt - a félreértést a „gül” 
és „kel” szavak elhallása okozta.
(Fotó: SCHD)

«  Az 1994-es helyreállításkor épült 
oszlopsor egy részének elbontásá-
val a türbe határozottabban jelenik 
meg a városképben.
(Fotó: SCHD)

Addig is, míg végső bizonyságot szer-
zünk, igyekszünk nyomot hagyni az idő-
ben – mulandó létünk horgát az örökkéva-

lóság szövedékébe akasztva araszolunk a múltból 
a jövő felé. Hogy a zsineg anyagi vagy szellemi termé-
szetű, az erősen kultúrafüggő, de általános tenden-
cia, hogy amint a szellemi hagyomány fakulni kezd, 
erősödik a törekvés az anyagi hagyaték megőrzésére. 
A modernkori műemlékvédelem megszületése ennek 
beszédes példája.  Pedig ami kikopik a használat-
ból, óhatatlanul pusztulásra van ítélve, hisz az épí-
tett konstrukció csupán addig hiteles, míg a szellemi 
konstrukciók anyagi leképezése.  A műemlékvéde-
lem ellentmondásai épp ebből fakadnak: őriznénk 
a míves formákat, amelyek láthatóan magas kultúrák 
nyomát őrzik, miközben maga a kultúra, mely őket lét-
rehozta, már nem működik. A sokadik kiürült ipar-
csarnokban létrehozott kultúrtér, kastélyban kiala-
kított rendezvényhelyszín után azonban lehetetlen 
nem feltenni a kérdést: meddig életképes a folyto-
nosság, és meddig terjed az építész hatásköre, ami-
kor életet kíván lehelni a halódó falak közé? Nem 
véletlen, hogy a kortárs építészet annyit foglalko-
zik a kontinuitás problémájával: végső soron az idő-
vel, amiről idő közben a tudomány és a filozófia meg-
állapította, hogy valójában nem is létezik. Mégis 
makacsul ellenáll annak, hogy semmibe vegyük.

A legkönnyebb a helyzet szakrális emlékek eseté-
ben, melyek ténylegesen az örökkévalóság birodal-
mába nyitnak átjárót – itt ritkán kérdés, mit kezd-
jen velük az utókor. A Gül Baba türbe környezetének 
megújítása sem klasszikus műemléki feladat: a hite-
les kortárs funkció ez esetben kétszeresen is adott. 
A 16. században élt szúfi szerzetes és költő sír-
ja ma is élő muzulmán zarándokhely, míg a száza-
dok során a spontán városi fejlődés, majd a korsze-
rű műemléki szemlélet révén a síremlék környéke 
Budapest egyik legromantikusabb helyévé vált. 
A szegénységet fogadott, szent életű misztikus Gül 
Baba halála egybeesett Buda elfoglalásával, és mivel 
Szulejmán nagy becsben tartotta őt, Buda védőszent-
jének nyilvánította. Sírja fölé 1543-48 között épült 
a türbe, mely a törökök távozása után jezsuita kápol-
na, majd magánbirtok része lett. A 19. század második 
felében gigantikus magánvillát emelt köré egy élelmes 
építész, Wagner János. Profán börtönéből a 20. szá-
zad műemlékvédelme szabadította ki: 1974-ben a vil-
lát csaknem teljesen elbontották, és többszöri reno-
válás után (Pfannl Egon, 1962; Pintér Tamás, 1994) 
a türbe a budai domboldal rejtett, romantikus ékkövé-
vé vált. Bár csak egy ugrás a főútvonalaktól, a Rózsa-
domb alján megbújó nyolcszögű, kupolás sírépítmény 
és kertje sokáig bújócskát játszott azzal, aki először 
próbálta megközelíteni. Hiába villant fel innen-onnan 

tetején a félhold, a hozzá vezető utcák mintha kife-
jezetten el akarták volna rejteni. Sokadik nekifutás-
ra lehetett megtalálni a meredek, macskaköves utcából 
a sikátorszerű lépcsőt, ami végül a tetthelyre veze-
tett. Ott azután tovább folytatódott a varázslat: bár 
nincs magasan, egy indokolatlanul odapottyant bás-
tya teraszáról bámulatos panoráma nyílt a városra, 
csakúgy, mint a környező romantikus házikók kertje-
ire és magára a türbére, amelyet türkiz fejezetes osz-
lopok sora foglalt opálos fényű keretbe. Ez azonban 
már csak a múlt. A török-magyar politikai kapcso-
latok alakulása folytán 2016-ban aktuálissá vált 
a türbe környezetének rendezése, melyet a török és 
a magyar állam közösen finanszírozott. A Mányi Ist-
ván műtermének tervei alapján megvalósult fej-
lesztés lehetőséget kínált mind a szakrális, mind 
a városi funkció színvonalának emelésére. A végered-
mény minden ízében átgondolt, igényes, esztétikus, 
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    A kapcsolódó épületekben 
kapott helyet a türbe 
történetét bemutató, három-
nyelvű kiállítás.
(Fotó: SCHD)

«  A síremlék megőrzésének 
kötelességét a törökök 
kiűzését követő karlócai béke 
szövegébe is belefoglalták.
(Fotó: SCHD)

sőt, kifejezetten barátságos – épp csak a romanti-
ka veszett oda. A spontán és tervezett beavatkozás 
aránya az utóbbi javára billent, ahogy ez gyakran 
megesik a 21. századi közterek esetében. Hogy ez 
a gyakorlat megbízói igényből fakad, vagy a kortárs 
építészet szemléletéből, alaposabb elemzést igényel-
ne. A Gül Baba türbe esetében feltehetően a török 
fél szerette volna a muzulmán emlékhely reprezen-
tatív jellegét fokozni. Ebből a szempontból a projekt 
sikerült: minden, amit köré építettek, szépen for-
mált posztamens a fent trónoló türbe alatt. A tég-
lával burkolt kiegészítések, melyek a hajdani vil-
la nyomvonalát követik – bár részben már működő 
funkciókat, múzeumot és kávézót rejtenek maguk-
ban – valójában a fő attrakciót hozzák helyzetbe, 
az építészeket dicsérő, nagyon kulturált eszközök-
kel. Ebben a kontextusban kissé árvává vált a városi 
funkció, amiért a budapestiek anno a macskaköves 
utcán törték a bokájukat: a lenyűgöző panorámá-
val bíró kopott terasz, ahol romantikus butaságokat 

lehetett suttogni egymás fülébe. Igaz, a korrekt 
élekkel csatlakozó felületek előterében manapság 
vallomások helyett inkább csak szelfik születnek. 
Míg a tényleges műemlék, a nyolcszögű építmény 
esetében a történeti hűségre törekvő rekonstruk-
ció magától értetődő volt, a kiegészítő építmények 
tervezése során az építész bizonyos szabadságot 
élvezett, elsősorban a formálás terén – a szoká-
sos múzeum-kávézó kombót a vélhetően bősé-
ges anyagi háttér dacára sem sikerült megugrani.  
A téglaarchitektúra, a nyíláskeretek, térburko-
latok változatos anyaghasználata finoman idé-
zi az oszmán birodalom építészetét, a hangsú-
lyos terrakotta felületek közt a már 1994-ben 
is telitalálatos Zsolnay-oszlopfők türkiz folt-
jai még inkább életre kelnek. Nagy gonddal for-
málták meg a részleteket, a belsőben és a türbe 
körüli zárt udvarban nívós burkolatok és rész-
letek igyekeznek hiteles atmoszférát teremte-
ni. Minden nagyon szép, csak minden picit sok. 

A girbegurba idomok szilárd térfalak közé szo-
rultak, a buján tenyésző gyomok takaros függő-
kertekké szelídültek. Nem kétséges, hogy a kor-
látlan szabadság nyűgével birkózó 21. századi 
városlakó áhítja maga körül a rendet. A Gül Baba 
türbe körüli területen építészeti eszközökkel sike-
rült szabályos kereteket teremteni, még a macska-
követ is megregulázták. A terület közösségi bir-
tokbavétele azonban még várat magára. Hogy 
a kétségkívül színvonalas építészeti beavatko-
zás nyomán milyen irányba mozdul az utóbbi évti-
zedekben rejtőzködő terület varázslatos atmo-
szférája, azt egyelőre nehéz megjósolni. Az anyagi 
nehézségekkel nem küzdő projekt azonban elgon-
dolkodtató az építész szerepét és lehetőségeit ille-
tően. A domináns befektetői szándék megteremt-
heti ugyan a minőségi építészet lehetőségét, cserébe 
azonban határokat is szab, elsősorban a spon-
tán használat vonatkozásában. De sebaj, ez amúgy 
is csak a rakoncátlan civil lakosság mániája.

Terület: 1000 m²
Tervezés: 2013-2015
Kivitelezés: 2016-2018

Vezető építész tervezők: 
MÁNYI ISTVÁN, MÁNYI DÁNIEL
(MÁNYI ISTVÁN ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.)
Építész tervezők: KARDOS GÁBOR, 
SZONTÁGH ZSÓFIA RÉKA
Építészeti előzmények, konzultáció: 
K. PINTÉR TAMÁS
Megrendelő: BUDAPEST FŐVÁROS 
II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA, 
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.
Akadálymentesítés: KORMÁNYOS ANNA
Belsőépítészet: STÚDIÓ-G BT. GERGELY LÁSZLÓ 
Kert- és tájépítészet: LAND-A KFT. 
ANDOR ANIKÓ ÉS MUNKATÁRSAI

Üvegművészet: KÖBLITZ BIRGIT
Generálkivitelező: ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT.
Restaurátori munkák: 
Fémrestaurálás: CSÁNYI SZABOLCS 
KÉPZŐMŰVÉSZ, FÉMRESTAUR ÁTOR
Kőrestaurálás: KŐFALVI VIDOR ÉS 
KŐFALVI LEVENTE KŐRESTAUR ÁTOROK
Farestaurálás: KÓBOR ZSOLT ÉS ZÁGONI PÉTER 
OKLEVELES RESTAUR ÁTOROK
Restaurátori felügyelet: MAKOLCSI GIZELLA 
RESTAUR ÁTOR
Művészettörténész szakértő: LÁSZAY JUDIT
Díszkovács munkák: 
HERÉDI JÓZSEF DÍSZKOVÁCS MESTER
Egyedi tégla padlóburkolat: SCHWEICZER 
RÓBERT KREATÍV KÉZMŰVES VÁLLALKOZÓ
Régészeti felügyelet:
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM
Kő megmunkálás: LAKI ÉPÜLETSZOBR ÁSZ ZRT.

›

Fotó: SCHD
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Szerző: KOVÁCS DÁ NIEL

Építész: ZOBOK I GÁ BOR , SILV ESTER CSA BA,

CSISZÉR A NDR ÁS

Fotó: R ÉTHEY-PR IK K EL TA M ÁS, DÖMÖLK Y DÁ NIEL

MIUTÁN II. JÓZSEF 1784-BEN FELOSZLATTA 

A KAR MELITA R ENDET, A BUDAI VÁR BAN ÁLLÓ 

TEMPLOMUKAT SZÍNHÁZZÁ ALAKÍTOTTÁK. 

A LEGENDA ÚGY SZÓL, HOGY A MUNKÁKAT IR ÁNYÍ-

TÓ KEMPELEN FARKAS A TEMPLOM HOMLOKZATÁR A 

FRICSKÁNAK SZÁNT FELIR ATOT IS TERVEZETT. 

A „MISE HELYÉN MÚZSÁK, SZENTSÉGHÁZ HELYÉN 

SZÍNJÁTÉK” MOTTÓ AZONBAN TÚL R ADIKÁLISNAK 

BIZONYULT, ÉS VÉGÜL ELMAR ADT. 

Új miniszterelnökség i székhely 
az eg ykori budai karmelita kolostorban

MÚZSÁK HELYÉN 
MINISZTEREK

Az akkor csak tervezett helyén ma újra 
a karmeliták emlékét őrzi a felirat. 
A kormány 2014-ben jelentette be, hogy 

a hatalmi ágak rég esedékes szétválasztásának 
részeként a Parlamentből a budai várba költözte-
ti a Miniszterelnökséget. A kinézett célhelyszínt 
a Sándor-palota szomszédságában ugyan kolostor-
ként emlegetjük, de alig néhány évtizedig használ-
ták eredeti céljára. A színházi átépítéssel párhuza-
mosan a szomszédos tömbökbe állami és katonai 
hivatalok költöztek be – és ez többé-kevésbé így is 
maradt azóta. A Miniszterelnökség már az 1920-as 
években kinézte magának az épületegyüttest, de a 
terv megvalósítása közel egy évszázadig elhúzódott. 
A feladatot 2014-ben nemzetbiztonsági szempont-
ból minősített, meghívásos közbeszerzési eljárá-
son elnyerő Zoboki, Demeter és Társainak (ma 

már ZDA-Zoboki Építésziroda) voltaképp az eddi-
gi hivatali funkció emelt szintjéhez kellett egy erre 
a célra nem különösebben alkalmas, műemléki épü-
letet újragondolnia. A tervezési terület az utoljára 
a hetvenes években felújított és átépített Várszínhá-
zat, illetve a meglehetősen lepusztult egykori kolos-
tort fedte le a Színház utca kapcsolódó szakaszával, 
a komoly statikai problémákkal terhelt bástyasé-
tánnyal és többszáz méter hosszú várfalszakasz-
szal, illetve az északról csatlakozó Püspökkert-
tel, amely az ötvenes években elbontott, hajdan 
részint a tábori püspökség helyiségeinek ott-
hont adó kiszolgáló épület helyén jött létre.
A munka a konkrét tervezési program kialakí-
tásával, azaz az igények és lehetőségek felméré-
sével indult. Gyorsan kiderült, hogy a szüksé-
ges reprezentatív terek elhelyezésére a kolostor 

A miniszterelnöki erkély és 
a kápolna visszaépített barokk 
ablaka a dunai homlokzat 
új elemei.
(Fotó: RPT/nyitókép szintén)
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A helyszínrajzon érzékelhető, 
hogy a történeti épülethez 
kapcsolódóan formálisabb, az új 
épület környezetében oldottabb 
kertészeti megoldások születtek.

felel meg a leginkább, az irodai és közösségi funk-
ciók pedig egy új irodatömbbe férnének. Utóbbi 
a háború előtt a Püspökkert helyén állt klasz-
szicista ház léptékét és beépítési karakterét veszi 
át. Itt a legnagyobb kihívást a régészeti maradvá-
nyok (a korábbi alapfalak, valamint az előkerült 
középkori pincék) megőrzése jelentette. Ennek tel-
jesítésével is meglett a hét szint: a föld alatt ket-
tőn garázs és raktárak, a földszinten kiszolgáló 
területek és menza, az elsőn és a másodikon jel-
lemzően 2-4 fős irodák, a tetőtér két emeletén 
pedig kiszolgáló helyiségek, öltözők és gépészet. 
(A két épületben összesen 150-160 munkaállomás 
található.) Megbízói elvárásra a homlokzat udvari-
asan illeszkedő, egy kőtömbből faragott ablakkávái 
középkori előképeket idéznek. A visszafogott ele-
ganciájú belső tereket a minden részletében átgon-
dolt, intelligens világítással ellátott átrium szervezi, 
amelynek puha formáit az építésziroda visszaté-
rő motívuma: közösségi térként és esztétikai elem-
ként is értelmezhető, húzott karú csigalépcső uralja. 
Ahhoz, hogy az évszázadokon át alakítgatott, még-
is szűkös és kötött alaprajzú kolostorépületet 
a miniszterelnöki reprezentáció kereteihez igazít-
sák, jó szolgálatot tett a párizsi Élysée-palotához 

hasonlóan előudvarként átértelmezett belső kert. 
A kiemelt útvonalon a vendégek a kolostor klasz-
szicista, oszlopos főbejáratán jutnak be az udvar-
ra, ahonnan balra fordulva egy új erkéllyel hang-
súlyozott kapun léphetnek be. Innen egy eredeti 
lépcsőházon keresztül érkeznek az első emelet-
re, a három szerzetesi cellából kialakított foga-
dótérbe és az abból nyíló miniszterelnöki tér-
sorba. Az ezek elé, a dunai homlokzatra húzott 
erkély bevallottan reprezentatív funkciókat szol-
gál. Mindkét új erkély tömbkőből készült, hagyo-
mányos, csapolt módszerrel; visszafogott kikép-
zésük egyértelműen elárulja korukat. 
A belsőépítészeti koncepciót a kolostori terek 
helyreállításának szándéka vezette: fehér falak 
és mennyezetek, csiszolt matt süttői mészkőbur-
kolat a közlekedőkön, tölgyfapadló a szobák-
ban. E törekvéssel magyarázható az épület legfőbb 
művészettörténeti érdekessége, a kaszinó-funk-
cióhoz készült szekkódísz szakszerű elfedése 
a hajdani refektóriumban, amely ma a kormány-
ülések hófehérre vakolt helyszíne. A folytonos-
ság illúziójának megteremtése köszön vissza 
a bútorokban, amelyek jellemzően magyar alap-
anyagokból és gyártóktól való nemes másolatai 

boldogabb korok valódijainak. A beépített ele-
mek többnyire dió furnérral készültek, antikolt 
réz kiegészítőkkel. A Szépművészeti Múzeum-
ból, a Nemzeti Galériából, valamint az Iparmű-
vészeti Múzeumból kölcsönzött műtárgyak erő-
sítik tovább az enteriőrök muzeális ízét.
A helyszínből adódóan a komolyabb építésze-
ti kihívások közé tartozott a gépészet kezelé-
se. Az új épület esetében a felépítményeket a tető 
tömegében rejtették el, felülről és belülről is lát-
hatatlan módon. A műemléki klastromba vako-
latba épített, intelligens felületi hűtő-fűtőrend-
szer került, a szekkódíszes refektóriumba pedig 
padlófűtés, a belépők számára teljesen láthatatla-
nul. Magyarországon példa nélküliek a lépcsők-
be süllyesztett emelőliftek, amelyek szintén fel-
tűnés nélkül biztosítják az akadálymentességet.
Részben a komplex funkcióval, az átlagosnál maga-
sabb biztonsági és gépészeti elvárásokkal, részben 
pedig az egységes megjelenés igényével magyaráz-
ható, hogy a hely gazdagon rétegzett históriájá-
ból viszonylag kevés válik olvashatóvá. Az Ellyps 
sétány alatt viszont, ahol statikai problémák miatt 
többszáz tonnányi földet kellett eltávolítani 
az újkori bástyafal és a most fel lelt középkori 

A színház üzemlépcsője 
helyén kialakított új 
lépcsőház a karzati terek 
akadálymentes megközelí-
tését is lehetővé teszi.
(Fotó: RPT)
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As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am

A légtechnika és a hűtés-fűtés 
láthatatlanná tétele a legkomo-
lyabb tervezői kihívások közé 
számított.
(Fotó: RPT)

‹  A régi épületbe 
visszafogottan klasszici-
záló bútorok és múzeumi 
raktárakból kölcsönzött 
műtárgyak kerültek.
(Fotó: RPT)

    Az Ellyps sétány alatt 
kialakított, időszakosan 
használható rendezvényteret 
egyik oldalról a középkori, 
a másikról az újkori várfal 
határolja.
(Fotó: RPT)

erődfal között, tapinthatóvá vált a törté-
nelem: érdekes, időszakosan használható 
földalatti rendezvénytér jött létre, 
amely egy kiásott korabeli sikátoron
keresztül közvetlenül is elérhető. Az egy-
kori templomtér kritikus pontja a mosta-
ni munkáknak. Itt eddig a KÖZTI-féle átala-
kítás Várszínháza működött, az első emelet 
magasságába beépült, lábakon ál ló, a falak-
tól elhúzott vasbeton kagylóban ülő nézőtér-
rel, az alatt levő foyer-val és a szentély helyére 
épült színpaddal és raktárakkal. Most visz-
szakerült a járószint az eredeti magasság-
ba; a minimálisan kiemelt színpad és a tech-
nika rendezvényteremként való működtetést 
tesz lehetővé. A hosszúkás szentély Duna felő-
l i részén eredeti leg egy kis kápolna készült 
a szerzetesek számára, ide két szint belma-
gasságú, faburkolatos könyvtárat terveztek, 

a Duna felőli falon újraépített barokk ablak-
kal. A maga nemében ritkaságnak számító 
modernista színháztér elbontása funkcionáli-
san magyarázható ugyan, de kihagyott ziccer 
egy lehetséges, szakmailag előremutató adap-
tációra. A visszaál l ított belmagasságú hajóban 
feszített arányú, nehezen belakható tér alakul 
ki a falsíkkal leválasztott szentély és a pro-
testáns templombelsőket idéző új oldalkar-
zatok következményeként. A raktározás-
hoz lemélyített pinceszint viszont lehetővé 
tette a soha nem kutatott templomtér régé-
szeti feltárását (III. András sírja azonban, 
akit a hagyomány szerint a korábban itt ál ló 
ferences templomban helyeztek örök nyuga-
lomra, nem lett meg). Kibontották a temp-
lomhajónak még a színházzá alakítás elején 
elfalazott oldalablakait, valamint a homlok-
zat Kempelen-kori vakablakaiba is valódi 

ablakszerkezetek kerültek. Emiatt viszont 
mennie kel lett a bejárattól bal- és jobb-
ra található, keskeny, egyes részleteiben még 
a 18. század végi ál lapotot őrző lépcsők-
nek. A palotaszerű főhomlokzat mögött most 
nagyobb méretű helyiségek találhatóak 
a kiemelt vendégek, i l letve a sajtó számára. 
Ezek a kolostor csatlakozó szárnyában elhe-
lyezett, spirális lépcsőtérből érhetőek el. 
A tervek szerint az új Karmelita-termet időn-
ként a széles nyilvánosság számára is megnyit-
ják majd – az alaprajzi elrendezés legalábbis 
lehetővé teszi a szeparációt a védett funkci-
óktól. A homlokzat egyes elemei, mint a spa-
letták, a visszaépített kémények vagy a szo-
l id színválasztás, részben vál laltan esztétikai 
alapú, tervezői döntések; más részletek, mint 
az új névfelirat vagy Szent Mihály bronzszob-
ra, a megbízó szándéka nyomán kerültek fel.

›
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A BUDAVÁR I HELYSZÍN GAZDAG ÉPÍTÉS- 
ÉS KULTÚRTÖRTÉNETE IV. BÉLÁTÓL 

ÍVEL NAPJAINKIG

HILLEBR ANDT, 
MÓZER, ZOBOKI

A most megúju lt épü leteg y üttes története 
eg yben a budai Vár nyolcszáz éves históriá-
ja . I V. Béla ferences kolostort a lapított it t , 
a Várheg y dél i fokán; templomában temet-
ték el utolsó Á rpád-házi k irá ly u nkat , I II . 
A nd rást . A kolostor helyén a hód ítók a budai 
pasa pa lotáját építették k i; ennek romjai az 
eg ykori pasai magánf ürdővel , a hamamma l 
ma is a kolostor földszint i pad lója a latt rej-
tőznek. 1686 után a romokat a karmel iták 
kapták meg, ak ik 1763 -ra szép barokk temp-
lomot emeltek it t . Húsz év vel később azon-
ban II . József felosz latta a rendet és elko-
bozta tu lajdonait . A k iürített templomot, 
amelynek főoltára ka landos úton a sáros-
patak i vártemplomba kerü lt , 1786 -ban épí-
tették át színházzá . A z újabb kutatások sze-
rint ebben Franz A nton Hi l lebrandt kamarai 
építésznek jutott meghatározó szerep, 
a korábban tervezőnek vélt k irá ly i tanácsos , 
a sakkozógépéről híres Kempelen Farkas 
ped ig inkább a mu nkákat i rányíthatta . 
Ekkor bontották el a szentély mel lett á l ló 
tornyot , és a lak ították pa lotaszer űvé 
a templom hom lokzatát . A hajóba fado-
bozként i l lesztették be a háromszin-
tes , pá holyos , 120 0 főt befogadó barokk 

színháztermet. A színházat 1787. október 
16 -án nyitották meg, és 1790 -ben it t tar-
tott először mag yar nyelv ű előadást Kele-
men László legendás társu lata . A z it t fel-
lépő, neves színészek névsorát hosszan 
lehetne sorol ni , az épü let leghíresebb elő-
adója azonban más mű fajból érkezett: 180 0 -
ban it t koncertezett Ludwig van Beethoven. 
A barokk színház egészen az 194 0 -es éve-
k ig fennmaradt – igaz , az utolsó évtizedek-
ben már használaton kívül . Időközben a mel-
lette á l ló kolostort többször is átépítették, 
jelenlegi főhomlokzata a 19. század közepén 
készült. A második vi lágháborúban az épü-
letegyüttes sú lyosan megsérült: a födémek 
csaknem mindenütt elpusztultak, de a temp-
lom Duna felől i oldala is leomlott. A tel-
jes rekonstrukció a hetvenes évekig vára-
tott magára. A kolostorba irodák kerültek, 
a színházat pedig a KÖZTI építészei: Vaj-
da Ferenc, Mózer Pál, Kékesi László újí-
tották fel , részben visszaál l ítva az erede-
ti barokk templomteret. A 350 férőhelyes 
új színház 2001 óta szolgált a Nemze-
ti Táncszínház otthonaként, amely most 
a Mil lenárisra, egy szintén a ZDA tervei sze-
rint megújult csarnokba költözött tovább.

Szerző: KOVÁCS DÁ NIEL

Az új épület kváderezése 
valódi kőtömbökből, hagyo-
mányos falazással készült, 
az ablakbélleteket egy-egy 
tömbből faragták ki.
(Fotó: RPT)
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‹  Az árnyékfugába, 
valamint a felülvilágító 
lamellákba rejtett 
világításnak köszönhető-
en a lehető legkevesebb 
technológia érezhető 
a belsőkben.
(Fotó: RPT)

‹  Az átrium és az 
irodahelyiségek között 
közösségi zóna alakult ki 
várókkal és teakonyhákkal.
(Fotó: DD)

AZ ÁTRIUM PUHA FORMÁIT AZ IRODA VISSZATÉRŐ 
MOTÍVUMA: KÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT ÉS ESZTÉTIKAI 
ELEMKÉNT IS ÉRTELMEZHETŐ LÉPCSŐ URALJA

A húzott karú csigalépcső 
világítását a korlátba rejtett 
lámpatestek biztosítják.
(Fotó: DD)
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Alapterület: 

Új épület: 5000 m 2(bruttó)

Régi épületeg yüttes: 12 600 m 2 (bruttó)

Tervezés: 2014-2016

Kivitelezés: 2016-2018

Generál tervező: ZDA-ZOBOKI ÉPÍTÉSZIRODA

Felelős tervező: ZOBOK I GÁ BOR

Projektvezető építész: SILV ESTER CSA BA

Vezető tervezők: CSISZÉR A NDR ÁS

(Ú J IRODA ÉPÜLET), R EPPERT BÉL A 

(MŰEMLÉK I ÉPÜLETEGY ÜTTES)

Építészek: FINTA ENDR E , 

L ASZTÓCZI PÉTER , SOMOGY I A NDR ÁS, 

FEK ETE ATTIL A, 

SZTA NKÓ GER DA, RUTK A I PÁ L , 

KOVÁCS ESZTER , SCHEIBL LILL A, 

V ISION ÉPÍTÉSZIRODA, 

TR IPARTITUM ÉPÍTÉSZ MŰHELY

Belsőépítészet (új irodaépület):

ZDA-ZOBOK I ÉPÍTÉSZIRODA, 

SZL A BEY BA L Á ZS; 

M Á DIL Á NCOS STÚ DIÓ, 

SÁROSDI-M Á DI KR ISZTINA, 

PA LL A I PATR IK

A műemléki épületeg yüttes belsőépítészete 

a Miniszterelnökség megbízásából:

Felelős tervező: DR AGONITS MÁRTA

Tervezők: KRUPPA GÁBOR, BUTOR A TAMÁS, 

CZINA R ÉKA, 

FUR MANN-NÉ HORVÁTH JÚLIA, 

KLENK BLANK A

Művészettörténész: 

BUGÁR-MÉSZÁROS K ÁROLY, 

K ER NÁCS GA BR IELL A

« A központi lépcső íveire 
a tetőablakban elhelyezett 
lamellákon át érkezik 
természetes, szórt fény.
(Fotó: DD)

    A földszinten elhelyezett 
menza jó időben kültéri 
étkezőhelyekkel is bővíthető.
(Fotó: RPT)

›
    Az új irodaépület csak 
a kolostor bejáratán keresztül, 
a belső kerten át közelíthető 
meg. (Fotó: DD)

›
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A KŐSZEGI FESTETICS-CHER NEL-PA LOTA 

FA L A I TÖBBSZÁ Z ÉV TÖRTÉNETÉT ŐR ZIK 

H A BARCSBA SZIL ÁR DULVA. VA LL A NA K 

A Z IDŐ MU NK ÁJÁRÓL , ÉS A VÁ LTOZÁS-

RÓL , A MELY NEK PILL A NATN Y I Á LLO-

M ÁSA A Z ÉPÜLET KORTÁR S MŰEMLÉ-

K I SZEMPONTOK AT SZEM ELŐTT TARTÓ 

HELY R EÁ LLÍTÁSA ÉS H ASZNOSÍTÁSA. 

Szerző: ZÖLDI A N NA |  Építész: GUTOWSK I ROBERT
Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Piaci viszonyok között nyilvánvaló, hogy 
egy sokszoros befektetést kívánó régi épü-
let értékeinek megőrzése, rekonstruá-

lása, feltárása és bemutatása csak olyan funk-
ció mellett elképzelhető, amely képes rá, hogy 
bevonzza a szükséges anyagi forrásokat – sőt, 
akár meg is termelje azokat. Különösen fon-
tos ez olyan város esetében, ahol szó szerint 
minden sarkon műemlékbe botlik a járóke-
lő. Kőszegre ez abszolút igaz, hisz a legmaga-
sabb az egy főre eső műemlék épületek száma, 
közülük sok vár értő rendbehozatalra. A Kre-
atív Város-Fenntartható Vidék, azaz KRAFT 

HELY, 
TÖRTÉNET
A k ős zeg i 
Fes tet ic s- Che r nel-palota felújítá sa

címen 2012-ben a kormány támogatásával 
kidolgozásnak indult program célja, hogy 
a várost nemzetközi tudásközponttá fejlesz-
sze, és ennek infrastrukturális hátterét a fel-
újított műemlék-épületekben teremtse meg. 
A Kőszeg városa, a mesterképzést folytató Pan-
non Egyetem, és a nemzetközi kutatásokat szol-
gáló Felsőfokú Tanulmányok Intézete (iASK) 
együttműködésével megvalósuló program az 
utóbbi főigazgatójának, Miszlivetz Ferenc-
nek a koncepciója alapján jött létre. Az utób-
bi években sorra állítja helyre a város jobb sor-
sa érdemes épületeit, hogy oktatások, kisebb 

‹  A nagyszalontól balra eső 
sarokszoba eredetileg női 
szalon volt; barokk festése 
az 1766-os nagy átépítés 
korából való.

‹  Az utcafronti traktus 
középső helysége, az úgyneve-
zett nagyszalon mennyezetén 
helyreállított barokk festés.

Mivel a 19-20. században 
az egykori női szalon, 
nagyszalon és férfiszalon 
teremsora tapétázva volt, 
az előkerült barokk falfestés 
a helyreállítás nagy 
meglepetésének számít.
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A 19-20. században épült válaszfa-
lak kibontásával alakították ki 
a recepciót, melynek üvegfala látni 
engedi a festett falakat.

konferenciák, kulturális rendezvények helyszíneként, illet-
ve az intézmények kampuszaként szolgáljanak. E folya-
mat legutóbbi állomása a Chernel utcai Festetics-palo-
ta többfunkciós művészeti és kutatóközponttá alakítása.
Az utóbb az utca névadójának tulajdonában állt épület 
helyreállítását részletes falkutatás előzte meg. A hajda-
ni kettős városfalat is magában foglaló, a külső, 1530-ban 
épült gyűrűhöz támaszkodó épület története egészen a 16. 
századig nyúlik vissza, és tanulságos példája egy épület 
„egyedfejlődésének”. A 19. század második feléig több lép-
csőben bővítették a lakóházból városi palotává avanzsáló 
épületet, ahogy a gazdagodó használati igények diktálták: 
a barokkban lakószárnyakkal, 1802-ben a várfalak között 
boltozott istállóval, majd a század második felében a hoz-
zá csatlakozó kocsiszínnel. Az utcai szárny és az udvar 
árkádos homlokzata megőrizte a kapun rögzített 1766-
os évszámhoz kapcsolható barokk képét, és a második 

világháborúig a barokkban gyökerező térstruktúra is szer-
vesen fejlődött, megmaradt a helyiségek klasszikus sora. 
Ugyanakkor az építők bátran hozzányúltak ahhoz, ami 
az aktuális korban már túlhaladott igény maradványa volt. 
Kelcz József királyi személynök 1766-ban például kifeje-
zetten azért vette meg a 14. századi városfal egy darabját, 
hogy egy részét lebontva építkezzen tovább a külső falgyű-
rűig – a városfal a később épített istállóban megmaradt, 
ma annak egyik hosszfalát alkotja. A kutatás a külső 16. 
századi városfalban az emeleti helyiségekben befalazott, 
elvakolt, szinte ép korabeli lőréseket talált, valamint egy 
1766-ból származó árnyékszék elfalazott szellőzőnyílását.
A háború utáni korszak a homlokzatokon törekedett 
a műemléki értékek megőrzésére, belül azonban a kor igé-
nyeinek megfelelően szükséglakásokat alakítottak ki, 
melyek vizesblokkjai és belső válaszfalai tönkretették 
az eredeti térszerkezetet. 

A FELÚJÍTÁS A 16-19. SZÁZAD SORÁN VÉGBEMENT 
SZERVES FEJLŐDÉS EREDMÉNYÉNEK 
BEMUTATÁSÁRA TÖREKEDETT

Az emeleti helyiségsor 
falfestését nagyobbrészt csak 
konzerválták, teljes restaurá-
lására egyelőre nem volt elég 
anyagi forrás.

A hatvanas évek műemlékvédelmi gyakorlata ügyelt arra, 
hogy a külső nyílászárókat az eredeti mintára gyártott szerke-
zetekre cserélje, és megőrizze a homlokzat barokk küllemét. 
Az épületben megmaradt néhány barokk kori vasrács, fellel-
hetők voltak a kályhák folyosóról nyíló, vaslemezes, vaspán-
tos ajtókkal záródó fűtőnyílásai, és előkerült két falra épített 
empire tükör, valamint egy 19. századi beépített szekrény. 
A kutatás során a legnagyobb felfedezésnek az utcai szárny 
reprezentatív tereinek sok réteg vakolattal fedett barokk 
festése bizonyult.  A mostani felújítás a 16-19 század során 
végbement szerves fejlődés eredményének bemutatásá-
ra törekedett, szem előtt tartva a mai funkció igényeit. 
Az épületben könyvtárat, kutatószobákat, irodát, recepci-
ót és vizesblokkokat alakítottak ki. Az utólagos válaszfa-
lak elbontásával helyreállt a klasszikus térszerkezet, a befa-
lazott kőkeretes nyílásokat lehetőség szerint kibontották, 
restaurálták, helyreállították a fűtőnyílásokat. Felújították 
a barokk kori vasszerkezeteket, kiegészítették a korabeli 
kőlap padlóburkolatot és részben restaurálták a freskókat,
megteremtve a folytatás lehetőségét. Az épület történeté-
hez tartozó egyedi részleteket, például az egyik tulajdonos, 

Chernel Márta 52. születésnapja alkalmából 1944-ben a lép-
csőház falán elhelyezett majolika Madonna domborművet 
felújítva megőrizték. A hajdani istálló felújított terébe olva-
sóterem került. A Festetics Imre által épített, kő pillérek-
re támaszkodó, két párhuzamos térsorból álló, elegáns istálló 
hólyagos díszítésű itatómedencéivel és nagyrészt máig fenn-
maradt 19. századi burkolataival nem csupán a kőszegi, de 
az országos emlékanyagban is különleges értéket képvisel.
A színek és felületek vonatkozásában a 19. századi Magyar-
országon szokásos gyakorlat, illetve a helyben talált minták 
voltak irányadók: a falak törtfehér vakolása, a vakolt kőke-
retek – amely a köztudatban élő képpel szemben általános 
volt a korban –, a talált minta alapján kivitelezett höbörcsös 
vakolás, az udvari árkádsoron a barokk architektúra visz-
szaállítása és a nyílászárók „Festetics-zöld” színe. A kapu-
alj fakockaburkolatot kapott, az istállóban kőrestaurátorok 
állították helyre a faragott itatókat. A műemlék épület fel-
újításának első üteme átfogó, a mai elveknek és előírások-
nak megfelelő energetikai korszerűsítéssel, a gépészet, az 
elektromos és gyengeáramú rendszerek teljes megújításá-
val és a könyvtár technológiai felszerelésével egészült ki.
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«  Az udvari homlokzat előtt húzódó 
árkádíves folyosó szintén 
a barokk átépítés idején készült. 
Az udvarból megközelíthető 
kocsiszín a 19. század második 
felében épült.

Építtető: 

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Felelős tervező: GUTOWSKI ROBERT

Társtervező: DELY-STEINDL BARNABÁS, 

BOLLÓK GÁSPÁR

    A sávozott földszint fölött 
lizénákkal tagolt, harmonikus 
megjelenésű homlokzat a váza-
díszes, faragott kapukerettel, 
kőkeretes ablakokkal és pince-
szellőzőkkel a klasszikus barokk 
legszebb kőszegi példája.

›

Épületkutatási dokumentáció, kutatók, restaurátorok: 

MENTÉNYI KLÁR A, B. BENKHARD LILLA, 

BOTTYÁN ANIKÓ, MULASICSNÉ NAGY ÉVA, 

BÁN BEATRIX

Faanyagvédelem: NYÁRI PÉTER
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2018. SZEPTEMBER 6-Á N Ú JR A MEGN Y ITOT-

TA K A PUIT A TÁ NCSICS MIH Á LY UTCA I ZSINA-

GÓGA A BU DA I VÁR BA N. KÖZEL 400 ÉV UTÁ N 

KÖLTÖZIK V ISSZA A ZSIDÓ VA LL ÁSI ÉLET A Z I . 

K ERÜLETBE , FELTÁ M ASZT VA M AGYAROR SZÁG 

EGY IK LEGR ÉGEBBI HITKÖZÖSSÉGÉT.

Szerző: CHROMICSEK ADRIENN  |  Belsőépítész: SOMLAI TIBOR
Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

A z újra ny itó bu d a vár i  közé pkor i 
z s in agóga

VISSZATÉRÉS

A Táncsics Mihály utca 26. alatti középko-
ri „szír” zsinagóga rekonstrukciója 1966-
ban készült el, azóta a Budapesti Történeti 

Múzeum (BTM) kiál l ítótereként mutatta be a buda-
vári zsidóság történetét, a feltárt középkori freskó-
kat, középkori és a török időkből származó sírkö-
veket és épületmaradványokat. Az eredeti szakrális 
funkció visszaál l ítását az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség (EMIH) kezdeményezte; a BTM-
mel való megegyezés szerint a múzeumi funkció is 

«  Akárcsak az óbudai 
zsinagógánál, a tervező kerülni 
kívánta az ultramodern, de 
esetleg profán asszociációkat 
keltő darabokat.

A női imatermet leválasztó 
paravánoknál egyszerre 
kellett a szeparáció és 
az átláthatóság követelmé-
nyeinek megfelelni.
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A hatvanas években fellelt 
épületmaradványok: a női 
imateremből nyíló ablak és 
a feltárt freskók alapján 
Scheiber Sándor azonosította 
a keleti, „szír” rítusú zsinagógát.

A GÓTIKUS ÉS MODERN FORMAVILÁG 
ÖTVÖZÉSE A ZSIDÓ MOTÍVUMOKKAL IDŐTLEN, 
EGYSZERŰSÉGÉBEN IS TISZTELETET 
PARANCSOLÓ HATÁST KELT

fennmarad az egyébként fővárosi tulajdonú épületben.
A szakrális bútorzat megtervezésével Somlai Tibor bel-
sőépítészt bízták meg, aki az óbudai klasszicista zsi-
nagóga felújításán is együtt dolgozik a hitközséggel. 
Az egyedileg tervezett és gyártott darabok alapanya-
ga a natúr tölgy, a szent tekercsek olvasásához hasz-
nált bima és a szekrények esetében öregbített felülettel, 
még a székek és a női részt elválasztó mobil és f ix para-
vánok esetében csak olajozva. A berendezés legfonto-
sabb tárgyának számító tóraszekrény csúcsíves záró-
dása gótikus boltozatot idéz, csíkos patinázott felülete 
viszont a zsidó imakendőre, a taleszre utal. Mivel 
a szokás a bársony függönyt a szekrény ajtaján kívül-
re parancsolja, az eredeti leg tervezett fémkeretes üveg-
ajtókat fa harmonikaajtó váltotta fel, mely az ívhez 
igazodva lecsapott sarkaival válik nyithatóvá. Hason-
ló kialakítás köszön vissza a női imaterem leválasz-
tására szolgáló paravánoknál, szintén a boltívekhez 

igazodva. Az átláthatóságot és szeparációt egyszer-
re biztosító felület kiképzésére a megoldást az óbudai 
zsinagóga csi l lárjainál már használt, Bor András ötle-
te alapján tervezett minta jelentette, amely f inoman 
utal a Dávid-csi l lag mindenki által ismert alakjára. 
A praktikumra helyezett hangsúly, a tömör, strapa-
bíró tölgy szerkezet és a díszítés egyszerűsége a zsi-
dóság sokezer éves hagyományait idézik meg, míg 
az apró, gondosan megtervezett részletek, mint a pul-
pitus behajtogatható gyertyatartója, modern ele-
mek. Az EMIH és a múzeum is elégedett a beren-
dezés minőségével – a BTM munkatársai azonban 
kissé túlzsúfoltnak tartják a korábban szel lős 
teret, amelyben a háttérbe szorult a múzeumi funk-
ció, és neheztelnek amiatt is, hogy eltűnt az 1966-
ban ide tervezett és beépített, egyedi bejárati ajtó.
Az új zsinagóga rabbija, Faith Áser szerint már alakul 
egy közösség, szombatonként körülbelül 45-50 ember 

Tervező: SOML A I TIBOR
(SOML A I DESIGN STU DIO K FT.)

gyűlik össze az összesen 50-60 főt befogadó imaház-
ban. A helyszínbővülés mel lett a fővárosi zsidóság szá-
mára a ház lokációja is pozitívum; a különleges, csa-
ládias atmoszféra még inkább áthatóvá, emelkedetté 
teszik ezt a kis imatermet, az itt folyó szertartáso-
kat. Bár a múzeumi és a szakrális funkció együvé csi-
szolódása még némi időt igényel, és az enteriőr sok-
színű funkcionalitásán is lehet még f inomítani, 
a belsőépítészeti válasz erre a különleges és nehéz fel-
adatra nem okoz csalódást az ide látogatóknak.

    Több mint négyszáz év után 
tért vissza a hitélet a középkori 
budavári zsidónegyed első 
zsinagógájába.

›
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VA N NA K ÉPÜLETEK, A MIK ET NEM 

A SZER K EZET TART ÖSSZE , H A NEM 

A Z EGY KOR I L A KÓK SZELLEMISÉGE .  

A VÁROSM AJOR UTCA 48/B A L ATT Á LLÓ 

BASCH-V ILL A IS EGY ILY EN H Á Z: EGY-

SZERVOLT OTTHONA M AGÁ NA K A 20. 

SZÁ ZA DI M AGYAR IRODA LOMNA K.

 Szerző: ZSOLDOS ANNA   |  Fotó: BATÁR ZSOLT

A villát 1934-ben Vágó József tervezte 
dr. Basch Lóránt ügyvéd, a Baumgar-
ten Alapítvány kurátora megbízásá-

ból. Vágó ekkorra ismert építésznek számí-
tott, számos magyarországi épület, többek 
között a Nemzeti Szalon és a Gutenberg-ház 
tervezése mel lett a genf i Népszövetségi Palo-
ta pályázatának egyik nyertes tervezője volt.. 
A Rómában töltött hét és fél év után haza-
térő építésznek azonban a Horthy-rendszer 
gúzsba kötötte művészi autonómiáját. Kama-
rai tagság híján nem tervezhetett saját neve 

ÖRÖKÖSÖK
A bu d apes t i  Ba sch-vil l a felújítá sa

alatt, sőt, perbe is fogták jogosulatlan terve-
zés vádjával.  Végül megkapta a tagságot, és 
utolsó megépült munkája, a Basch-vil la saját 
neve alatt jelenhetett meg a szaksajtóban (1.).
A vil laépület a közép-európai kortárs modern-
izmust és klasszikus építészeti formákat 
ötvözi; ezt a nyelvezetet Vágó római évei 
alatt kristályosította ki. Az épületbelső sajá-
tos logikája: a három lakás tereinek felfűzé-
se, funkciói a három Basch-testvér személyes 
igényeihez és életmódjához alkalmazkod-
tak. A homlokzat tartózkodó, szigorúan 

A homlokzat szögletessége az 
udvari szárny árkádíveivel oldódik 
fel, melyek Vágó római tervein is 
visszaköszönnek.
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    Az udvar felőli homlokzat 
a visszaállított kerttel.

geometrikus megjelenéséből fakadó erőd-
szerűség mel lett az épületet a magyar szel-
lemi élet utolsó bástyájává tette a legne-
hezebb években. Lakóinak történetéről
számos visszaemlékezés, regényrészlet, anek-
dota emlékezik meg (2 .). 1948 tavaszán 
Basch Lóránt hívta meg a második emeleti
műteremlakásba Mészöly Miklóst, feleségével,
Polcz Alaine-nel. A házaspár ötven évig 
élt itt. Baschnál 1966-os haláláig számta-
lan f iatal író lakott rövidebb-hosszabb ide-
ig, de Mészölyék barátai is vendégeskedtek 
a falak között. Gyakorta megfordult itt 
Örkény István és neje, Esterházy Péter, Sinka 
István, Tersánszky Józsi Jenő, Tamási Áron, 
Pil inszky János, Nádas Péter, Mándy Iván, 
Weöres Sándor, Károlyi Amy, Lengyel Balázs 
és Nemes Nagy Ágnes is. Itt lakott egy időben 

Fodor András és Domokos Mátyás, Luzsicza 
Lajos és Kass János képzőművészek, de sűrűn 
járt ide Lator László is (3.).  Basch saját laká-
sában hozta létre az egészen 1994-ig működő 
Nyugat Emlékmúzeumot – az ál lamosítások 
idején csak így tarthatta meg önál ló lakrészét. 
Ekkoriban a cselédszobák helyén is önál ló 
lakást alakítottak ki, valamint a kerti szárny-
ra ráépítettek egy szintet; így a ház ötlakásos-
sá bővült. Az utcai földszintes szárny helyére 
viszont a nyolcvanas évek végén Vonnák János 
tervei szerint új társasház került, amelyhez 
a vi l la kertjének csaknem felét is levá-
lasztották. Haris György vál lalkozó és 
Haris Éva pszichiáter családjukkal 1987-
ben lakáscserével költöztek az épület 
első emeletére (4.).  A házban ekkoriban 
Czétenyi János szobrász és családja, 

A KERT EGYKOR HÍRESEN SZÉP VOLT RÓZSABOKR AIRÓL; 
A HÁZ VENDÉGSZOBÁJÁBAN ÍRTA BABITS MIHÁLY 
A HATHOLDAS RÓZSAKERT CÍMŰ VERSÉT

‹  Az épület bejáratában emlék-
tábla őrzi mindazok nevét, 
akik lakói illetve látogatói 
voltak a villának.

› 
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A földszint, mely egykoron 
Basch Lóránd lakrésze volt, ma 
a lakásétterem terévé alakult. 
Az akkori szalon kazettás fa 
tolóajtaja szintén eredeti.

« Az épületbelsőben restaurál-
ták az első emeleti tolóablako-
kat, megőrizték és helyreállí-
tották az eredeti 
nyílászárókat.

BASCHNÁL 1966-OS HALÁLÁIG 
SZÁMTALAN FIATAL ÍRÓ LAKOTT 
RÖVIDEBB-HOSSZABB IDEIG

Komoróczy Géza hebraista, történész, vala-
mint a felső szinten Mészöly Miklós és Polcz 
Alaine laktak. A Haris család húsz év alatt 
fokozatosan felvásárolta a megürülő szom-
szédos lakásokat; utolsóként a Polcz Alaine 
2007-ben bekövetkezett halálával megürülő 
műteremlakást, amelynek berendezését köz-
reműködésükkel a szekszárdi Mészöly Miklós 
Emlékház kapta meg. Ezt a folyamatot az épü-
let minden részletre kiterjedő, tíz évig elhú-
zódó felújítása követte.  Visszaál l ították az 
ál lamosítás alkalmával felosztott első eme-
let eredeti térstruktúráját. A háború után 

ráépített szekciót is a régi épülethez igazí-
tották, travertinnel burkolva. A felújítások-
ba az első időben bekapcsolódott belsőépí-
tész is, de a belső nagyrészt Haris Éva ízlését 
tükrözi, akinek Dávid Ferenc művészettör-
ténész nyújtott szakmai segítséget. A három 
szintet három különböző stí lusban rendezték 
be, a vi l la építési idejének ihletésében: a föld-
szint art déco, az emelet vintage, a második 
emelet indusztriál is. A travertinkeretes bejá-
rati ajtók, a kazettás fa tolóajtók, valamint 
a homlokzati nyílászárók mind restaurált ere-
deti darabok; sajnos a berendezésből csak 
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a második emelet egykori öltözőjében talál-
ható ruhásszekrény maradt fenn. Az első 
emeleti teraszon Vonnák János munkája-
ként ívelt lezárású, a nyolcvanas években 
készült télikert ál lt; ennek helyére az erede-
ti ál lapotot követő, egyenes lezárásút építet-
tek. Új darab a második emeleti fém-üveg 
szerkezetű műteremablak is, valamint a ker-
ti oldalszárnyának egykor nyitott folyosójá-
nak beüvegezése. A földszinten 2010-től kezd-
ve lakásétterem működik. Az első emelet a 
család otthona, a másodikon jelenleg bérlők 
élnek. A kert egykor híresen szép volt rózsa-
bokrairól; a ház vendégszobájában írta Babits 
Mihály a Hatholdas rózsakert című versét. 
A nyolcvanas évek gumiabroncs-virágágyásai 
helyén ma az irodalmi leírások alapján hely-
reállított eredeti ál lapotot találjuk; a kertben 

1, Györgyi Dénes: Új Magyar Építőművészet I. 
Budapest, Budai István, 1935, 14 4 -145. o. 
Vö.: Transformation d ’une vi l le maison 
a Budapest. L’A rchitecture d ’Ajourd ’ hui 
1936/1. 66. o.

2, Polcz Alaine: Élet a Városmajor utcában. 
In: Magyar Lettre, 1993/9. 24-25.o.

3, Kass János: Negyvenöt év. In: 
Art Limes, 2015/3. 44-47.o.

4, A szerző ehelyütt szeretné megköszönni 
a Haris család segítségét az írás elkészültéhez. 

A VILLAÉPÜLET A KÖZÉP-EURÓPAI KORTÁRS 
MODERNIZMUST ÉS KLASSZIKUS ÉPÍTÉSZETI 
FORMÁKAT ÖTVÖZI

«  Az első emelet 
a Haris család otthona, 
a képen látható 
térelválasztó, az 
egykori térszervezést 
szimbolizálja.

a mai napig ott ál l „Alaine néni padja” is. 
Egy épületet nem csupán a felújítások soro-
zata, az ál lagmegőrzés, a konzerválás örö-
kíthet tovább, hanem ha történetét, szelle-
mi hagyatékát is óvják a későbbi korok. 
A belső tereket a felismerhetetlenségig lehet 
tovább alakítani. De ha a falak között megma-
rad valami szellemi értékéből, rendeltetéséből, 
ami egykoron jel lemezte, akkor valósul meg 
a szellemi műemlékvédelem.  2018. szeptem-
ber 9-én a Basch-vil la falai között megalakult 
a Városmajor 48. Irodalmi Társaság Alapít-
vány, mely pályakezdő írók segítését, irodalmi 
estek szervezését tűzte ki célul, ahogyan a ház-
ban mindig is történt, emellett minden évben 
életműdíjat adományoz a kortárs magyar iro-
dalom kiemelkedő alkotójának. Az első díjat 
2018. december 18-án Spiró György vehette át.

     A télikert is visszanyerte 
eredeti szögletes formáját. 
Nagy üvegfelületű ablakai 
nyithatóak, így nyitott terasszá 
is átalakítható. 

»

    Az épület kert felé nyíló ablakait 
Vágó  úgy tervezte, hogy flexibilisen 
óriásira nyithatóak legyenek, összeköt-
tetést biztosítva a természettel. 
A korabeli technológia restaurálásával 
a mai napig, így működnek az ablakok. 

›
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A pilléres folyosó kötötte össze 
Basch Lóránd lakrészét 
könyvtárszobájával, mely 
kertre néző üvegkazettás ajtó 
mögött volt.

‹  Az épület kerti oldalszárnyá-
nak nyitott folyosójának 
pillérei közötti nyílások 
ablakokkal lettek beépítve. 

ŐSZINTE KONSTRUKCIÓ, 
NEMES,

MŰVÉSZI ARÁNYOK

A BASCH-VILLA ÁTÉPÍTÉS ER EDMÉNYE; TERVEZÉSEKOR VÁGÓ JÓZSEF JELENTŐS MÉRTÉKBEN 
FELHASZNÁLTA A TELKEN ÁLLÓ ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ LAKÓHÁZAT, MENDE ÁGOSTON 1893-AS

MUNK ÁJÁT.  A VILLA ASZIMMETR IKUS, LÉPCSŐZETES KIALAKÍTÁSÚ TÖMEGÉNEK K AR AKTER ÉT 
A VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES SÁVOK, A TR AVERTINNEL BUR KOLT ÉS VAKOLT FALSÍKOK 

ÖSSZHANGJA HATÁROZZA MEG.

IRODALMI ERŐD

Szöveg: BALLA ENIKŐ

EGY ÉPÜLETET NEM CSUPÁN A FELÚJÍTÁSOK SOROZATA, 
AZ ÁLLAGMEGŐRZÉS, A KONZERVÁLÁS ÖRÖKÍTHET TOVÁBB, 
HANEM HA TÖRTÉNETÉT, SZELLEMI HAGYATÉKÁT 
IS ÓVJÁK A KÉSŐBBI KOROK

Míg az épület utcai homlokzata egymástól eltérő méretű, 
álló és fekvő formátumú mészkőlapokkal burkolt, addig udva-
ri homlokzata fehérre vakolt. A különböző textúrájú falfelüle-
teket terméskő lábazat fogja össze.  Az utcai homlokzat nemes 
anyaghasználata fokozza a monumentális hatást, reprezentatív 
szerepet tölt be, a tartósság és a higiénia érzetét keltve. 
A hangsúlytalan bejárat felett az első emeleti ablakok 

A Ba sch-vil l a ,  Vágó Józ s e f  utol s ó 
m eg valós ult  mu nk ája

kiosztása szimmetrikus, azonban a további erkélyajtók, abla-
kok és oldalterasz mozgalmassá teszik a homlokzatot. Az első 
emeleti pergolás oldalteraszra egykor fém-üveg szerkezetű téli-
kert futott ki. A második emeleti terasz tömör mellvédje mellett 
pedig a lapostető síkjához feltolt, 2×6 mezőre osztott műterem-
ablak szolgálta a belső megvilágítását. 

Tudatos tervezés eredményeként az utcai homlokzat zártabb 
marad, a privát szférát biztosítandó; az udvari szárny szellősebb 
kompozíciójú, nyitottabb, nagyobb, a kerttel vizuális kapcsola-
tot biztosító nyílászárókkal. Lépcső vezet fel a magasabban fekvő 
kerti épületszárny árkádos loggiájához, aminek támoszlopa egy 
karcsú, geometrikus fejezettel és lábazattal ellátott betonoszlop. 
A loggia feletti folyosó egész hosszúságában nyitott, reneszánsz 
paloták folyosóinak szellősségét idézve. Tagozatok nélküli kör-
pillérei azonban igen közel kerülnek egymáshoz, a reneszánsz rit-
musához képest sűrűbben. A nyitott folyosó mellett az első eme-
leti, sarokablak-szerűen elhelyezett harmonikaablakok, valamint 
a második emelet nagyméretű tetőterasza is a szabaddal kötik 
össze a belső tereket. 

Az utcai homlokzattól eltérően itt több íves nyílászáró talál-
ható. A lakásokba vezető ajtók travertin keretezésűek. A mészkő 
használata, a nyitott folyosó, loggia, az épületet jellemző lépcső-
zetes elrendezés, geometrikus tömegek, az oldalterasz pergolája, 

az utcai front zárt falfelülete és annak kisebb ablaknyílásai mind 
az olasz építészet hatását mutatják. 

Basch Lóránt földszinti lakásának egymásba nyíló dolgozó-
szobája és múzeumszobája a reprezentációt szolgálta.  A múze-
umszobába vitrinek készültek a műtárgyaknak, a dolgozószo-
bát mennyezetig érő, sötétbarnára pácolt és faragással díszített 
fatáblákkal burkolták.  A lakás hálószobája és irodája a kert felé 
nézett. A kertre nyíló bejárati ajtó az árkádos loggiára vezetett. 
Ezen túl nyílt a házmesteri lakás, ami a telek lejtése miatt az alag-
sorba került. Felette a földszinten szobaméretű fedett terasz 
kötötte össze a házat a kerttel. A felsőbb szinteket két lépcsőn 
lehetett megközelíteni, az árkádos loggiáról nyíló lépcsőházból és 
a lakásokat összekötő belső falépcsőről. 

Az első emelet utcai részén kapott helyet Basch Ilona lakása, 
a kertre néző háló-, és a télikertes lakószobával. Az utóbbi-
tól tolóajtóval elválasztott étkezőt cselédfolyosó kötötte össze 
a kiszolgáló helyiségekkel. Ezeket a kert felől külön bejáraton 
is meg lehetett közelíteni, így a család távollétében a ház többi 
részét le lehetett zárni. A második emeleten egyedül a nagybányai 
festőiskolát végzett Basch Edit műteremlakása és egy attól elkü-
lönülő vendégszoba helyezkedett el. Ez a szint nem épült ki a ház 
alsóbb emeleteinek teljes hosszában. A hálótól kétszárnyú toló-
ajtó választotta el a műtermet, a szoba másik oldala pedig a kor-
ban divatos nagyméretű tetőteraszra nyílt. Akárcsak a több mint 
húsz évvel korábban tervezett Schiffer-villánál, Vágó itt is a szo-
bák funkciójához igazította az ajtók díszítését. 

A minden lakáshoz tartozó erkély vagy terasz már Vágónak 
a római tartózkodása alatt kidolgozott villatervein megjelenik. 
A Basch-villa karakterét meghatározó tolóajtók, többféleképpen 
nyíló ablakok, a beépített tárolóelemek, a funkció szerint mérete-
zett és elrendezett belső terek egymáshoz rendelése ugyancsak az 
életmű jellemző sajátossága. A villát őszinte konstrukció, nemes, 
művészi arányok, az alaprajz és a homlokzat koherenciája jellem-
zik. Vágó pályája kezdete óta elutasította az akadémikus építé-
szetet, de a jövő irányát nem a történetiség, a hagyományok meg-
tagadásában látta. A villa berendezésének gondos megtervezése, 
a bútorok fafaragással való díszítése jól mutatják, hogy Vágó 
az 1934-ben épült Basch-villát is összművészeti alkotásként: 
Gesamtkunstwerkként kezeli. Életműve ennyiben leginkább az 
osztrák modernizmus nagy hatású, de idővel elmagányosodó óri-
ásával, Josef Hoffmannal mutat párhuzamot.

(A szöveg kivonat Balla Enikő 2017-ben a Pázmány Péter Tudományegye-
tem művészettörténet szakán írott, a Basch-villáról szóló szakdolgozatából.)
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A bu d aje n ői  m ag tá r felújítá sa

EGY M AGTÁ R SZ E M BET Ű NŐ, MON U M E N TÁ L I S TÖM EGE M E L L ET T N E M L E H ET 

E L M E N N I K ÉR DÉ S N É L K Ü L . M I LY E N Ü Z E N ET T E L BÍ R A M A E M BER É N E K A Z E L M Ú LT K ÉT 

ÉVSZ Á Z A DOT ÁT V É SZ E LŐ M Ű E M L É K? SZOLGÁ L H AT JÁ K-E EGYSZ ERŰ, PROV I NCI Á L I S 

É PÍ T É SZ ET I E SZKÖZ E I A 21. SZ Á Z A D É L M É N Y KÖZPON T Ú K U LT Ú R ÁJÁT, 

EGY Z A R Á N DOK L E L K I E L M É LY Ü L É SÉT?

A SZUVERÉN 
MŰEMLÉK

Szerző: TR ESZK A I A NETT   |  Építész: CSÓK A BA L Á ZS
A kiállítás tervezői: BIH ARY SAROLTA, VASÁROS ZSOLT
Fotó: K EDV ES ZSÓFI A

Az épület letisztult, végiggon-
dolt helyreállítása 2018-ban 
Pro Architectura-díjat hozott 
a tervezőnek.
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A közelmúltban közösségi helyként, 
zarándokszál lásként és kiál l ítótér-
ként megújult budajenői magtár 

a 18-19. század fordulóján a telki apátság ura-
dalmi majorságának részeként épült. A község 
történelmében, a sváb falutól a külvárosi zöld-
övezetig tartó úton meghatározó jelentőséggel 
bírnak a konf liktusos helyi viszonyokhoz veze-
tő lakosságcserék. A település legrégibb téral-
kotó elemei közé tartozó magtár erről tudomást 
sem véve trónol a házak felett. Épp ez a szuvere-
nitás teszi lehetővé, hogy új funkciójában min-
den helybéli magáénak érezhesse, az egyébként 
kevés nevezetességgel bíró Budajenő identitásá-
nak új elemeként. A korábban évtizedeken keresz-
tül használaton kívül ál ló épület ma egyrészt ott-
hont teremt a helyi közösség mindennapjainak, 
másrészt – a vándorlás történeti motívumának 
sajátos újraértelmezéseként – szervesen kapcsoló-
dik a településen keresztülhaladó Mária-úthoz is. 

A MAGTÁR AT ÚJ FUNKCIÓJÁBAN MINDEN 
HELYBELI MAGÁÉNAK ÉR EZHETI

    A látványos, eredeti 
formájában megőrzött 
tetőszerkezet önmagában 
is kiállítási tárgyként 
értelmezhető. 

›  A zarándoklás témájára 
felépített kiállítás az 
épület több szintjét 
elfoglalja.

A dór faoszlopok középkori-
as, szinte kolostori hangulatú 
pihenőteret kínálnak 
a zarándokok számára.

Megérkezéskor az oromfal búzaszálat mintá-
zó fakapuja, Kuli László munkája fogad; a min-
ta egyszerre utal az eredeti rendeltetésre és a mai 
közösségi használatra. Eredeti leg nem ez volt 
a kiemelt bejárat, de a lépcsőház két olda-
lán, szimmetrikusan elhelyezkedő épületszár-
nyak közül mára csak a délkeleti oldal maradt 
meg. A bontás során kialakult hátsó orom-
fal lehetővé tette a belső közlekedés korszerű-
sítését. A tagozatok nélküli bővítés szerencsés 
módon nem bontja meg a múlt századi fal har-
móniáját, és a csatlakozó l ift-torony haranglá-
bakat idéző formája és egyszerű anyaghasznála-
ta is azonosulni tud a régi épület adottságaival. 
A hosszhomlokzaton megmaradt és gondos mun-
kával korszerűsített ökörszem ablakok aszimmet-
rikus rendszeréből érzékelhető a magtár erede-
ti nagysága. A nyílásokat eredendően csak külső 
oldali, felnyitható fémtábla takarta, így a felújí-
táskor mindenhol hőszigetelő üvegezés készült. 

›
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     A hangsúlyosan puritán belsők 
a közösségi élet és a zarándokút 
egyszerű örömeinek terei.

A földszinti csehsüveg-boltozatos kialakítás 
és az emeleti dór fejezetű faoszlopok az építte-
tő skót bencés rend ízlésvilágát tükrözik. A tető-
szinten lehengerlő látványt nyújt a megőrzött 
függesztőműves ácsszerkezet. A raktárfunkci-
óból adódó tágas terek ideálisak nagyobb ren-
dezvények befogadására. A tetőtér beépítésével 
az egykori magtár négy szinten fogadja látoga-
tóit: a földszinten közösségi tér, az első emele-
ten if júsági- és zarándokszállás, a felső két szin-
ten pedig kiállítótér létesült. Az építész, Csóka 
Balázs az eredeti szerkezetek és hangulat meg-
őrzésére törekedett, a fa, fém, kő és tégla alkal-
mazásával pedig az egységes hatású, természetes 
és időtlen építészeti kialakításra – tulajdonképp 
a szerves továbbépítésre. Ezeket a törekvése-
it ismerték el 2018-ban Pro Architectura-díjjal.

A „Mária útjain – Zarándoklatok a Kárpát 

medencében” címet viselő kiállítás belsőépíté-
szeti koncepciója Bihary Sarolta és Vasáros Zsolt 
tervei, valamint dr. Vass Erika kurátori munká-
ja alapján készült. A kiállítás első része a zarán-
doklat átmeneti rítusát jeleníti meg, a profántól 
a szent megtapasztalásán keresztül a mindenna-
pi élethez való visszatérésig. Az installáció alap-
gondolatát az adja, hogy a megtett út állomásai 
a keresztút folyamatához hasonlíthatók. A beló-
gatott, hengeres molinók a stációkat szimboli-
zálják: belső oldalukon az állomásokhoz kapcso-
lódó szokásokról lehet olvasni, külső felületükön 
pedig a zarándoklatokon készült életképek lát-
hatók. A hengerek elforgatása, a bejáratok elté-
rő pozíciója útkeresést generál, szabadon fel-
fedezhetővé teszi a kiállítást. Az olvasó körüli 
molinók intimitása is fokozza a zarándoklat 
érzését. A befelé figyelés és a közösségi élmény 

kettősége ez. A látogatóval sétáló sziluettek és 
az összegyűjtött énekek emlékeztetnek rá, hogy 
az utat mindig társakkal teszi meg az ember.
Az elhelyezett interaktív felületekkel, társas-
játékokkal a helyi közösségek és a zarándokok 
bevonása volt a cél. A kiállítás második része 
a játék által megszerzett tudásról szól. A Kárpát-
medencét ábrázoló dobogó QR-kódok és kijelzők 
segítségével mutat be különféle búcsújáró helye-
ket. Az élményhez kapcsolt kegytárgy is fontos 
eleme a zarándoklatnak, így a Szentendrei Skan-
zen gyűjteményéből egy kisebb kiállítás készült. 
A kiállítás önálló belsőépítészeti egységet képez 
a gondosan felújított műemléken belül; eltar-
tott szerkezeteivel tiszteletben tartja a meglé-
vő téri adottságokat és óvatos kiegészítést ad.

Vezető tervező: CSÓK A BA L Á ZS DL A

Előkészítő tervek: DR . M ÁTÉFFY A N NA, 
KULI L ÁSZLÓ
Művészettörténeti kutatás: SZEK ÉR GYÖRGY
Műemlék-felügyelő: K L A NICZAY PÉTER
Kerttervező: BUELL A MÓNIK A – TÁJR AJZ BT.
Faanyagvédelem: DR . SZA BÓ MIK LÓSNÉ

Lift: M A KOVSK Y ZSOLT
Megbízó: 
BU DAJENŐ KÖZSÉG ÖNKOR M Á N YZATA
Kivitelező: M AROS 35’ BT
A kiállítás vezető tervezői: BIH ARY SAROLTA, 
VASÁROS ZSOLT
(NAR MER ÉPÍTÉSZETI STÚ DIÓ)
Munkatársak: HURTÁ K GA BR IELL A,

NAGY GÁ BOR , VASÁROS-LÉVA I MELINDA, 
CZIPOR A DR IEN N, LOVAS K L ÁR A, 
GAR ACZI GLÓR I A
Kivitelezés: VASÁROS Á KOS, 

MUSEUMSTOR E K FT; BEIGE BAU K FT.

A kiállítás kurátora: VASS ER IK A

› »  Az új elemként készült lift-torony 
egyszerű építészeti eszközei az eredeti 
épület kézműves jellegét idézik.
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A M a rkó utcai 
t rafóhá z felújítá sa

AZ ÉPÍTÉSZETI FELA DAT NEM MINDIG 
OTT R EJTŐZIK, AHOL AZT A MEGBÍZÁS, 
A SZA BÁ LYOZÁSI TERV VAGY EGYÉB, LÁT-
SZÓLAG HATÁROZOTT TÉN YEZŐK MEG-
SZA BJÁK. A PROBLÉMA FELKUTATÁSA ÉS 
ANNAK MEGFELELŐ LÉPTÉKBEN TÖRTÉ-
NŐ ORVOSLÁSA IS A TERVEZŐ FELA DATA. 
HA NEM JÓ LÉPTÉKBEN SZÜLETNEK DÖN-
TÉSEK, AKKOR AZ VA LAHOL VISSZAÜT. 
A MAR KÓ UTCAI TR AFÓ ÉPÍTÉSTÖRTÉNE-
TÉBEN SZÜLETTEK JÓ ÉS ROSSZ LÉPTÉKŰ 
DÖNTÉSEK EGYAR ÁNT; A MOSTANI FEL-
ÚJÍTÁS AZ ELŐBBIT PÉLDÁZZA.

A PROBLÉMA 
LÉPTÉKE

Szerző: SZÖV ÉN Y I A N NA
Építész: DOMBI MIK LÓS, PINTÉR TA M ÁS
Fotó: BOLL A ZOLTÁ N,
DER NOV ICS TA M ÁS /M AGYAR ÉPÍTŐK
(159.OLDA L)

1920. A Főváros öt transzformátorállomás telepíté-
sét tervezi a megnövekedett energiaszükséglet kiszol-
gálására. Az új elosztók az egyes ellátott területek köz-
pontjába kerülnek. A Markó utcai saroktelekre, 
a transzformátor-állomás és bérház elhelyezésére kiírt 
tervpályázaton Györgyi Dénes − a többi pályázat-
tól eltérő módon városépítészeti javaslatot ad. Györ-
gyi a Lipótváros tömbjeit vizsgálva a Vajkay utca foly-
tatásában új utcát vizionál a Nagykörútig. Az új utca 
beiktatásával a trafó az előírt szabadonálló elhe-
lyezést kapja, utcafrontra kerül és a bérház lakásai-
nak benapozása is problémamentessé válik. Pályáza-
ta a kiírástól eltér, nagy vitát vált ki – mégis külön 
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»  A födémkibontással 
kialakított, nagyvonalú 
előcsarnok kígyózó 
lámpái megidézik az 
eredeti funkciót.

‹  A főbejárat fölötti art 
déco faragvány az eredeti, 
a funkcióra utaló 
épületdíszítés része.

Alapterület: 2800 m²
Tervezés: 2015-2018
Kivitelezés: 2017-2018

Generáltervezés, építészeti és belsőépítészeti tervezés: 
DPI DESIGN KFT.
Vezető építész tervezők: DOMBI MIKLÓS, 
PINTÉR TAMÁS
Építész munkatárs: OLÁH GERGELY     
Beruházó: BONEMO KFT.

az épület felnagyított lényegévé. A kapcsolótermet a 
tetőszinten helyezi el, mely kisebb tömegével tovább 
fokozza az utcafronti homlokzat vertikalitását, a hosz-
szanti homlokzatnak viszont megfelelő tagolást ad. 
Az utca irányából a keskeny, toronyszerű megjelenés 
képez hangsúlyt, a téglával érdessé formált ki-be ugró 
homlokzati játék pedig feloldja a tömeget az utca teré-
ben. Az épület szintjei eltérő méretűek: két nagy bel-
magasságú szint és két kisebb jön létre kazettás vas-
beton födémekkel – valóságos épületgép létesül. Az 
elegánsan formált előcsarnok padlóját mozaik díszí-
ti.  A trafóház különlegessége a legfelső szint felül-
világított főkapcsoló terme, az itt elhelyezett kap-
csolótábla pedig márványborítású, színes márvány 
szegélyekkel. A korabeli szakirodalom szerint ez a 
legmívesebb transzformátorház az öt közül (2.). 
1990. A technológia helyigényének jelentősen lecsök-
kenésével az ELMŰ belvárosi trafóházainak újrahasz-
nosítását tervezi. A városközpontiba a Merlin Színház, 
a ferencvárosiba a Trafó Kortárs Művészeti Központ, 
a Kazinczy utcába az Elektrotechnikai Múzeum és 
Könyvtár költözik. A funkcióváltás a Markó utcában 
a legdrasztikusabb, ahol irodaház létesül. Az átalakítás 
során a trafóépület funkcióra méretezett tereit kisimít-
ják, a fel-le ugró födémeket lebontják, az épület korábbi 

1920. A Főváros öt transzformátorállomás telepíté-
sét tervezi a megnövekedett energiaszükséglet kiszol-
gálására. Az új elosztók az egyes ellátott területek köz-
pontjába kerülnek. A Markó utcai saroktelekre, 
a transzformátor-állomás és bérház elhelyezésére kiírt 
tervpályázaton Györgyi Dénes − a többi pályázat-
tól eltérő módon városépítészeti javaslatot ad. Györ-
gyi a Lipótváros tömbjeit vizsgálva a Vajkay utca foly-
tatásában új utcát vizionál a Nagykörútig. Az új utca 
beiktatásával a trafó az előírt szabadonálló elhelye-
zést kapja, utcafrontra kerül és a bérház lakásainak 
benapozása is problémamentessé válik. Pályázata a 
kiírástól eltér, nagy vitát vált ki – mégis külön díja-
zásban részesül. A tervezés jogát Györgyi és a való-
di első helyezett Román Ernő közösen nyerik (1). 
A városépítészeti elgondolás nem valósul meg, de 
a trafó és a bérház az eredeti koncepció nyomán épül. 
Györgyi a transzformátorépület kialakítására külö-
nös megoldást választ. A pincében elhelyezett olajtar-
tályok négyzetes szellőzőkürtőit diagonálisan elfor-
gatja, és homlokzatra helyezi. A kürtők diagonális 
dinamikájából és a köztük kialakuló vertikális sávok-
ból fejti ki az egész épület kompakt, de mégis moz-
galmas „rinocéroszbőrét”. Az ipari tömb egy funkci-
onális eleme így válik homlokzati dísszé; a probléma 

lényegét adó kürtőket befödémezik, a kétszintes tere-
ket begalériázzák. Bár az építészeti megvalósítás nívós, 
megkérdőjelezhető döntés, hogy az épületbe jellegét 
kevéssé követni képes, nem publikus funkció kerül.
2015-ben indul az épület mai fejezete, mikor az átala-
kításra (meghívásos) pályázatot írnak ki. A nyer-
tes mű az eredeti struktúra visszaállítására törek-
szik, miközben ügyesen új tereket nyer. Most megint 
a megfelelő léptékben születik döntés; az épület funk-
ciót váltani nem tud, de irodaként igyekszik a maxi-
málisan tiszteletben tartani a múltat. A megvaló-
sításban a beruházó, egyben a generálkivitelező, 
a tervezők partnereként működik. Az építészek az ere-
deti előteret rekonstruálják, a két szint magas ere-
deti oszlopcsarnok egy részét visszaállítva elegáns 
fogadóelőteret  képeznek recepcióval. A padlóbur-
kolattal és a falborítással visszaidézik az eredeti épü-
let art déco hangulatát a belsőben is, az alkalmazott 
mai üvegacél és vakolt felületek pedig jól idézik az ipa-
ri múltat. Újra láthatóvá válik az épület mennyezeté-
nek gerendastruktúrája, a világítási rendszerrel pedig 
lendületes kortárs elem kerül a térbe. A villámszerű-
en cikázó fények kicsit visszaidézik a trafó múltját, 
de az eredeti szerkezetektől ellebegve, másik síkon. 
A nagyobb belmagasságú emeleti szinteken a felesleges 

födémszegélyek visszametszésével visszaállítják a 
kétszintes terek csarnok jellegét. A normál belma-
gasságú szinteken szabadon berendezhető irodate-
reket hoznak létre. A felhasznált anyagokkal nagyon 
finoman bánnak; az épület új belsejének anyag-
használatát a minimalizmus jellemzi. A földszint-
hez hasonlóan a tetőszint az, ahol a tervezők a mai 
kor szellemét képviselhetik: a központi kapcsoló-
teret reprezentatív iroda- és tárgyalóterületté ala-
kítják. A homlokzat mögött megbúvó, eredetileg 
üres, majd a kilencvenes években részben beépí-
tett tetőteraszokon kis belső udvarokat létesíte-
nek, az irodaterek külsőtéri kapcsolatait megadva. 
Az irodák tetején tetőteraszok találhatók 
minikonyhával – új helyek az új lakóknak. Az épület 

homlokzatai új anyagokkal, régi szépségüket, ará-
nyaikat megőrizve újulnak meg a műemlék jel-
legnek megfelelően. A homlokzat régi pompájá-
ban, a földszint újraértelmezve, a felső szint pedig 
a régi minőségében ragyog. Ugyan a márványszegé-
lyű kapcsolótáblák már nem kerültek vissza, de a jó 
osztású, elegáns irodaszint az épület újkori lényegé-
vé vált. A „probléma” léptéke ismét a helyén kezelt.

1, Az Építéstörténeti tudományos doku-
mentáció kutatásai alapján szerző-
nek Györgyi Dénes tekinthető.
2, A történeti adatok az Építéstörténeti tudományos 
dokumentáció alapján szerepelnek – készítették:
Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes és Baku Eszter 2015-ben.

    A lépcsőház megőrizte 
a harmincas évek puritán 
ipari esztétikáját.

›
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Szöveg: MOLNÁR SZILV I A 

Építészet: ZOBOK I GÁ BOR DL A, 

DOBR Á N Y I Á KOS

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Újjá s zül etet t  a  zugl iget i  ló va s út 
végállom á s-é pül ete

LOMBFŰR ÉSZELT 
INDÁK ALATT 

A 19. század második felének legkor-
szerűbb tömegközlekedési eszköze 
a lóvasút volt, a Budai Közúti Vas-

pálya Társaság alapítója, Festetich Béla kez-
deményezésére a Lánchíd budai hídfőjétől 
két irányba, Óbuda és a Zugliget felé indul-
tak sínek, amiken 1896-ig lovak, utána, fel-
sővezetékkel elektromosság húzta a kocsikat 
a végál lomásokig, utóbbi desztináció ese-
tében a domboldalra épített, tágas sváj-
ci házig. 1900. június 4-én súlyos baleset tör-
tént, a lejtőn elszabadult az egyik szerelvény, 
a Virányosi út közelében kisiklott, négy ember 
meghalt. E tragédia következménye lett az új 
végál lomás kialakítása a Libegőnél (1903), 

A SVÁJCI VILLA TÍPUSÚ ÉPÜLET A HEGY VI-

DÉK ÖNKOR MÁNYZAT HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNYÉNEK KÖZPONTJA, ÉS TER-

MÉSZETESEN VENDÉGLÁTÓ-IPAR I EGYSÉ-

GEK IS HELYET K APNAK A TER EIBEN. 
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A részletes állapotfelmérést 
követően a megmaradt elemeket 
restaurálták, konzerválták, majd 
visszahelyezték az eredeti 
részekre, a hiányzókat, részben 
levéltári anyagok alapján újra-
gyártották. Minden díszítő elemből 
éppen annyi került az épületre, 
amennyi egykor volt. 

Az egykori nyitott várótermet két 
oldalán üvegfalakkal zárták le, 
az erdő felőli oldalra, részben 
a föld alá süllyesztve pedig, 
funkcionális okokból, egy 
üveghomlokzatokkal megépített 
új szolgáltató épület került. 

20 építész és szakági tervező dolgozott együtt 
az épület újjászületéséért. A generálterve-
zők számára a megmaradt elemek – szerkezeti 
és díszítők egyaránt – vizsgálata, restaurálá-
suk, konzerválásuk és az eredeti helyekre tör-
ténő visszahelyezésük kisebb kihívást adha-
tott, nagyobb fejtörést okozhatott egyrészt 
a hiányzó elemek szakszerű pótlása, elkészít-
tetésük, legyártatásuk, hiszen a kapcsoló-
dó szakmák képviselőiből már jó ideje kevés 
tapasztalt mestert találni a hazai pályán. Más-
részt a ház eredeti szépségének visszaál l ítá-
sa a feladat egyik része csupán, mivel a mai 
igényeknek megfelelő gépészeti rendszerek-
kel is el kel lett látniuk az épületet úgy, hogy 

például a szigetelési vagy éppen a földszivattyús 
fűtési rendszer elemei ne rontsák a rekonstru-
ált épület látványát, illetve az alápincézési mun-
kálatok során se sérüljön a ház (a pinceterek-
be kerültek a gépészeti és kiszolgáló helyiségek). 
„Míg a középső épületrész teljes bontása után itt 
a pince szerkezetei hagyományos technológiával 
beépíthetőek voltak – olvashatjuk a műleírásban 
a koordináló építész, Reppert Béla nyilatkoza-
tát – addig az épület két végén álló védett pavi-
lont nem lehetett elbontani, ezért egy speciális 
mélyépítési eljárással készültek el a pincefalak.”
A tegnap és a ma találkozásának szép példája a 
két pavilon közötti tér megformálása. Ez a sza-
kasz, avagy a perontér – amit az 1940-es évekre 
teljesen beépítettek – kialakítása és lezárása csak 
korabeli fotók és hasonló épületek szerkezeté-
nek elemzését követően valósulhatott meg. Ezek 
alapján történt a rekonstrukció, ami kiegészült 
egy látványos, ugyanakkor „láthatatlan” kortárs 
elemmel is: az egykor nyitott várócsarnok két 
oldalról üvegfalakat kapott, az erdő felőli üveg-
homlokzat pedig egy önálló, új, a domboldal-
ba ültetett, a jövőben irodáknak, kutatóhelynek, 
könyvtárnak helyet adó épülettel néz szembe, 
ami sem formailag, sem méretében nem kel ver-
senyre a rendkívüli szépségű lóvasútházzal.   

sík terepen. A szerepét vesztett, Kauser József 
(1848-1919) tervei alapján megépült svájci ház-
ban a későbbiekben üzemelt távírda, posta, 
sokáig egyetlen kis helyisége a vi l lamosközle-
kedést szolgálandó, váróteremként is műkö-
dött, és utóbb lakásokat alakítottak ki a bel-
ső terekben. Átalakítások, bontások, el-eltűnő 
épülettagozatok, beázás, majd végleg elnép-
telenedik, és a ’90-es évek végétől lakatla-
nul ál l ez a műemléki pavilonokból ál ló épü-
letegyüttes. Többszöri, elvi kísérlet után, 
2011-ben a ZDA-Zoboki Építésziroda készí-
tett tanulmánytervet a lehetséges hasznosí-
tásra, s végül az iroda tervei alapján, 2016 
végén indulhatott el a műemléki felújítás.

Különben a magára hagyottságban lehet némi 
előny is, ebben legutóbb a mádi látogatásunk 
erősített meg bennünket, amikor megtud-
tuk, hogy a sokáig üresen ál ló Rabbiházban 
(Kicsiny csoda a rabbik útján, OCTOGON 
2017/1) a felújítást megelőző ál lapotfelméré-
sek során szinte épen maradt meg a 18. századi 
tornácpadozat. A lóvasútház kő padozatának 
lapjai, fűrészelt díszű fa oromtagozatai, ková-
csoltvas korlátainak nagy hányada megma-
radt, ekként a végleg elpusztult, hiányzó, vagy 
rettenetesen leromlott részeinek pótlásához 
ezek a megőrződött elemek, tagozatok lettek 
a minták.  Beszédes adat, hogy ebben a volu-
menét tekintve nem túl nagy projektben közel 

Volumen: 1142 m2

Tervezés éve (rekonstrukció): 2013-2017
Átadás éve (rekonstrukció): 2017

Megrendelő: HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Az eredeti épület tervezője: KAUSER JÓZSEF 
Generáltervező, építésztervező: 
ZDA – ZOBOKI ÉPÍTÉSZIRODA 
Vezető építész tervező:
ZOBOKI GÁBOR DLA HABIL. – ZDA
ZOBOKI ÉPÍTÉSZIRODA.,
DOBRÁNYI ÁKOS – ÖT ELEM 
Koordináló építész: REPPERT BÉLA
ZDA – ZOBOKI ÉPÍTÉSZIRODA 
Építész tervezők: 
PARIZÁN BORBÁLA – ÖT ELEM KFT., 
ROMHÁNYI TAMÁS –ÖT ELEM; 
CSISZÉR ANDR ÁS, SZOKOLAY BÉLA – ZDA
Belsőépítész tervező - Helytörténeti Múzeum: 
DEMETER DESIGN STÚDIÓ 
Művészettörténész: MÁTÉ ZSUZSANNA

Faanyagvédelem: VARGA MARGIT
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