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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)

›



78 79

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

É P Í T Ő Z R T

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

9400 Sopron, Ipar Krt. 13.

Tel.: (+36-99) 511 860

E-mail: fesz@fesz.hu

Web: www.fesz.hu

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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A FŐVÁROS, EZEN BELÜL IS A BU DA I OLDA L DU NA-PART KÖZELI ÉS BU DA I VÁR BELI

R ÉSZEINEK TÖRTÉNETE NEM SZŰKÖLKÖDIK A VÁROSFEJLŐDÉS TER MÉSZETES, ÉS SAJNOS 

A H Á BORÚK PUSZTÍTÁSA I OK Á N VA LÓ BEAVATKOZÁSOK BA N SEM. A MÚLÓ ÉV TIZEDEK, 

ÉVSZÁ ZA DOK A L ATT ÉPÜLETEK SZÜLETTEK, FOR M Á LÓDTA K, ÉS A SZÉP, GONDOS, DE SOK-

SZOR A K ÉTES SZÜKSÉGŰ Á LL AGMEGÓVÁSNA K NEV EZETT BEAVATKOZÁSOK SEM VOLTA K

R ITK Á K ER R EFELÉ . A MÚLTBA N ELH A N YAGOLT, DE M A M ÁR A GONDOS GA ZDA ELV ÉN 

MEGMENTETT ÉPÜLETEKR E MUTATU NK ÍR ÁSU NK BA N EGY-EGY NAGYSZERŰ PÉLDÁT.

Szerző: OCTOGON M AGA ZIN 
Fotók: DA N Y I BA L Á ZS

ÉRTÉKEN 
KEZELVE
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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).  




