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Nem tudom, az olvasó járt-e már a Magyar Tudományos Akadémia
valamelyik Tudományos Bizottságának ülésén. Jómagam, mint Pilátus a
krédóba, egy konferenciánk elõkészítése kapcsán odakeveredtem.
Mellékesen elõkerült a rekonstrukciók, visszaépítések elméleti
megközelítése is – hiszen a konferencia is ezt taglalja majd –, és
lenyûgözõ volt látni, a tudós urak milyen borotvaéles határokkal definiált
fogalmakkal közelítenek a kérdéshez: rekonstrukció, restauráció,
újjáépítés, újraépítés, homouzion, homoiuzion. Madáchcsal szembe-
menve azt is le kell szögezni: ahogy az a bizonyos i betû döntõ különb-
séget jelent teológiai szempontból, ugyanúgy a hitelesség-nem hitelesség,
identitás-turistalátványosság dichotómiák is lényegesek mûemlékvédelmi
szempontból.
A Budai Vár esetében mindenképpen fontos elvi kérdés, hogy a palota
épületegyüttesét egy egységnek tekintjük-e, mert ha igen, annak elpusz-
tult részeit pótolni semmiben nem különbözik egy átlagos mûem-
lékvédelmi beavatkozástól, akkor sem, ha az elpusztult darabja egy egész
épület. A hitelesség pedig a részletekben van, errõl a belsõ oldalakon
olvashatunk.
A Vár identitásban elfoglalt szerepe alighanem mindenképpen jelentõs,
ennek margójára színesítésül álljon itt két fotó a hetvenes évek derekáról,
a palota déli zártudvaraiból! Az egyiken a komor tekintetû Borsos Miklós
nyilatkozik a nagyérdemûnek komolyan és mértékadóan mûvérõl, a
másikon Kovács Kati (akinek zenéje kapcsán Vekerdy1 és Popper2 a zene
mint kábítószer mámoráról ír3) vidáman pózol a mûalkotáson: a nép bir-
tokba veszi a várat. „Nem leszek sohasem a játékszered” – énekelte a kor
„celebje”, amit a nagyérdemû értett, a hatalom szerencsére nem. Persze
akkoriban a VV is Virágidomú vízköpõt jelentett…
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Az MTV Mûvészeti Magazin felvétele a Királyi Palota déli zárt udvarában. Kovalik

Károly riporter és Borsos Miklós szobrászmûvész. Háttérben a szobrász 1968-ban alko-

tott mûve, a Virágidomú vízköpõ (Fotó: Vörös Ilona, 1975; Fortepan)

A Királyi Palota rekonstruált középkori egyházi kertje a déli zárt udvarban. 

Kovács Kati énekesnõ (Fotó: Urbán Tamás, 1976; Fortepan)
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Akkor: 

A második világháborúban jelentõsen sérült a
budai vár épületállománya. A romeltakarítás
után az ötvenes években indultak meg a hely-
reállítások, leginkább az újjáépítés szellemé-
ben. Az elsõ új beépítésekre '56-ig kellett vár-
ni; a fõvárosi mûemlék-felügyeletet megszer-
vezõ Horler Miklós új irányelveket határozott
meg a foghíjbeépítésekre, amelyek a korszel-
lem elsõdlegességét és a – történelemhez va-
lójában alázattal viszonyuló – modern építé-
szet megjelenését indukálták. A célt fiatal ter-
vezõk támogatásával és bevonásával sikerült
elérni – a preferenciák helyességére Farkasdy
Fortuna utca 15., majd Úri utca 32. alatti há-
zai szolgáltatták az elsõ bizonyítékokat, majd
a „hely szellemébõl építkezõ” modern irány-
zat Jánossy György Tóth Árpád sétányi épüle-
tével nyert teljes szakmai elfogadottságot, im-
már a hatvanas évekbe fordulva. 1963-ban
pályázatot írtak ki a Dísz tér északi lezárását
jelentõ, három térfalban is megjelenõ sarok-
foghíj beépítésére. A pályázat négy díjazottal,
mégis elégedetlenséggel zárult. A bizalom
Farkasdy kezébe sodorta a tervezést, aki a
társaival korábban meghatározott építészeti
döntéseket továbbvitte, és finom utánhango-
lással létrehozta korrekt épülettömegû, kor-
szerû szerkezetekkel alakított, a századfordu-
lós történeti beépítés kompozíciós elemeinek
absztrakt rajzolatával tervezett épületét. Az
egykori háromszintes Marcibányi-palota he-
lyén a századfordulótól negyven évig ötszin-
tes manzárdtetõs(!) bérház állt. A mostani új
beépítés alsó szintjén vendéglátó egység, a
belsõ udvar köré szervezett két szinten több-
féle minõségû lakásokat befogadó, fogatolt
rendszer jött létre. Mértéktartóan, korszerûen
és korrekten. 

Most: 

Formatartás: a korábbi 18. századi palota két-
szintes tömegében három szinttel, de azonos
térfalmagasságokkal és eredeti kontyolt tetõ-
vel kompaktan megfogalmazva. Absztrakció:
a történeti formatagozatok elhagyásával sima-
ság jellemzi az épület síkjait. Idézet: a tér fe-
lõli egykori rizalitos homlokzatképzést a har-
madpontokba illesztett negatív erkély plaszti-
kus ritmikája adja vissza. Azonosság: alsó
szinten jellemzõen vendéglátás, felül széles
méretskálájú lakások. Tipológia: a vári házak-
ra jellemzõ feszített belsõ udvari térarány kö-
ré szervezve. Korszellem: mûkõ és vakolt felü-
letek jó aránya sarkon átforduló szalagabla-
kos megnyitásokkal, a földszinten teljes
üvegezettségû üzletportállal. Korhû: az alkal-
mazkodást és illeszkedést kortárs, igaz archi-
tektúrával megjelenítõ. 
A ház nem beszédes, az építészeti formálás
nem magyaráz, a részletképzés nem hamis, az
épület nem akar viselkedni. Farkasdy háza sa-
ját korának hitvallása, modern épület, amely
saját értékrendszere szerint korrekt, kompro-
misszummentes ház. Ezt úgy éri el, hogy na-
gyon magas kvalitású történeti környezetétõl
nem válik el, nem is negligálja azt, hanem ér-
zékenyen tudomásul veszi, és mai forma-
nyelvvel jeleníti meg a legfõbb építészeti ka-
rakterjegyeit. Talán a cserépfedéses tetõ az,
ami ebbõl a szempontból kompromisszum, és
a belsõ udvari gangos lépcsõház az, ami a leg-
jobban képviseli a kitûzött célokat. Az építész
alkotói nagyságnak az is jele, hogy tud nivel-
lálni alázat és önérték-szemlélet között. Profi
illeszkedés, tiszta és világos struktúra, szép
alaprajzok, nyugodt anyaghasználat, érzékeny
plaszticitás, korhû-modern szerkezetekkel
megalkotott korrekt ház – az egyik legfrek-
ventáltabb helyszínen a Várban. 

Mai szemmel
Dísz tér 8. társasház mûemléki környezetben, Budapest (1963–70)

Építész: Farkasdy Zoltán (1923–89), Kenessey Attila

Szöveg/fotó: Vukoszávlyev Zorán
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Várpavilon

A Várgondnokság célja egy kiállítótér és egyben információs pont létrehozása volt,
amely be tudja mutatni a vár történeti kiállítását, és megjeleníti a fejlesztésekkel
kapcsolatos új információkat. 
Az egyértelmû volt, hogy nem egy olyan bódé az elvárás, amit a borfesztiválokon
pár napig használnak az oda látogatók, hanem a környezetével arányt keresõ, ideig-
lenes, de hosszabb távon is mûködõképes, a szempontokra szakmailag is releváns
választ keresõ építészeti javaslatra van szükség.
A körforma mellett döntöttünk, amely egy áthelyezés esetén az új helyszínen is
értelmezhetõ lehet.
A tervezést és a kivitelezést párhuzamosan kezeltük, mert a rendkívüli gyártási peri-
ódust kiélezetté tette a rövid, mindössze három napos telepítési határidõ.
Ezt komoly kihívásnak éltük meg, mert a szerkezetépítésre, az üvegezésre, a hûtés-
fûtés kiépítésére, a világítás beszerelésére, a bádogos munkára, a padlóburkolásra és
a kiállítás installálására összesen 72 óra állt rendelkezésre, idõjárási körülményektõl
függetlenül.
A kiállítótér azóta könyvesbolt funkcióval is gazdagodott.

Huszár András

Fotó: Horváth Ádám
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Rovatszerkesztõ: Wesselényi-Garay Andor; javaslatokat várja a wga418@gmail.com címen



L. Simon László hirtelen távozása után a sajtóban Virág Zsoltot

is megnevezték utódaként, legalábbis a kastély- és várprogram

miniszteri biztosaként, a Tervlap ugyanakkor úgy értesült, Ön

az utódja. Mit lehet tudni az utódlásról?

A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, Lázár János
nyár elején mentette fel L. Simon Lászlót posztjáról. Mi-
niszter úr az államtitkári pozíció betöltésérõl nem dön-
tött, az örökségvédelmi feladatok ellátásával helyettes
államtitkárként engem bízott meg. Virág Zsolt miniszteri
biztosi megbízást kapott a Nemzeti Kastélyprogram és a
Nemzeti Várprogram irányítására. Mindeközben a köz-
igazgatás átalakítása, a háttérintézmények átszervezése
is érinti a területet: konkrétan a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot, a
Budavári Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Nonprofit 
Kft.-t, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesz-
tiválközpontot. A Forster Központ és az Eszterháza Köz-
pont január elsejével megszûnik, ami természetesen nem
jelenti azt, hogy a feladataikat ne látnánk el, de a jövõ-
ben más formában, más szervezeti keretek között tesz-
szük ezt. A Forster Központ feladatait például részben a
Miniszterelnökség, részben a Budavári Ingatlanfejlesztõ

veszi át, az Építészeti Múzeum pedig a Magyar Mûvésze-
ti Akadémiához kerül. Ezek a személyi, szervezeti válto-
zások kisebb részben megtörténtek, nagyobb részben jö-
võ év elején lépnek hatályba. Természetesen a folyamat-
ban lévõ, zajló programokat ez nem érinti, itt legfeljebb
a forma változik.

A megszûnõ Forster Központ elnöke, Sárváry István
idõközben közös megegyezéssel távozott posztjáról, itt
mi lesz az utódlással?

Mivel megszûnik az intézmény, miniszter úr úgy dön-
tött, erre a néhány hónapra nem nevez ki elnököt, ha-
nem az úgynevezett kirendelés jogintézményével az el-
nökhelyettes látja el az ezzel kapcsolatos teendõket.

L. Simon László a kulturális nagyberuházásokért is felelõs volt,

ezeknek ki lesz a gazdája?

Az említett kastély- és várprogramért Virág Zsolt a fele-
lõs. A Nemzeti Hauszmann Terv a másik jelentõs fejlesz-
tés, ami a jövõben is zajlik, illetve a konkrét kivitelezése-
ket a Forster Központ és a Budavári Ingatlanfejlesztõ és
Üzemeltetõ Nonprofit Kft. irányítják.

És a Várgondnokság beolvad a Budavári Ingatlanfejlesztõbe?

A Miniszterelnökség irányításával több nonprofit gazda-
sági társaság mûködik, a Várgondnokság Nonprofit Kft.
elsõsorban a budai Vár területén lévõ állami tulajdonú
ingatlanokkal és a Várkert Bazár üzemeltetésével foglal-
kozik, míg a Budavári Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ
Nonprofit Kft. legfontosabb feladata a nagyberuházások
elõkészítése, koordinálása, elsõsorban a Nemzeti
Hauszmann Terv, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nem-
zeti Várprogram vonatkozásában. Lázár János miniszter
úr Gyutai Csabát bízta meg a Várgondnokság mellett a
Budavári Ingatlanfejlesztõ vezetésével is, de ettõl még a
két cég más-más profilú.

I N T E R J Ú
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Hauszmann, Forster, Rómer

Interjú Puskás Imrével, a Nemzeti Hauszmann Tervet irányító helyettes államtitkárral

Dr. Puskás Imre kulturális örök-

ségvédelemért felelõs helyettes

államtitkár

Dr. Puskás Imre, a Rómer Flóris Terv

keretében megújult kámaházi

harangláb ünnepélyes átadásán



A Nemzeti Hauszmann Terv tehát Önhöz tartozik. A

Hauszmann-bizottságot megtartja tanácsadóként?

A Hauszmann-bizottságot kormányhatározat hozta létre
azzal a céllal, hogy a Nemzeti Hauszmann Terv társadal-
mi egyeztetésének legfontosabb fóruma legyen. Ez to-
vább mûködik, ahogyan a Hauszmann-terv megvalósulá-
sa is zajlik tovább, remélhetõleg egyre látványosabb
eredményekkel. A testület mûködése éppen most lépett
újabb fázisba az albizottságok létrejöttével, amik segítik
az elmélyültebb, alaposabb munkát. A teljes bizottsággal
folyó plenáris ülések erre kevésbé voltak alkalmasak,
míg az albizottságokban a részletkérdésekrõl is lehet be-
szélni. A legaktívabb ezek közül a turisztikai albizottság,
bár ez alakult utolsóként. Annál is fontosabb ez a terü-
let, hiszen a Vár turisztikai jelentõsége is óriási, ezért
szükséges ennek támogató infrastruktúrájának fejleszté-
sét is elõkészíteni.

Konkrét elõrelépés az is, hogy elõbb a Lovarda, majd a Fõõrségi

épület és a Stöckl lépcsõ kivitelezését is megkapta a West Hun-

gária Bau.

Valóban, ezzel a szemmel látható munka is megkezdõ-
dött a helyszínen. Az eredményes közbeszerzést követõ-
en már a szerzõdést is meg lehetett kötni, a helyszín
már munkaterületnek tekintendõ, így az építkezés vár-
hatóan 2018 tavaszára lezárul.

A sajtóban voltak, akik sokallták a Lovarda építésének
1,8 millió forintos négyzetméterárát, bár egy historikus
díszítésekkel ellátott épületért nem tûnik túlzónak, nem
beszélve a járulékos munkákról.

Szerintem sem túlzó ez a költség egy ilyen szimboli-
kus, valamint építészetileg kiemelt jelentõségû épület-
nél. A Lovarda megépítésével sebeket gyógyítunk. Eze-
ket nemcsak a II. világháború okozta, hanem az utána,
politikai okokból folytatott pusztítás is, megpróbálták a

„múltat végképp eltörölni”. Mi azt a száz évvel ezelõtti
hauszmanni állapotot szeretnénk visszaállítani, amelyre
mindannyian jó érzéssel tudunk tekinteni. Remélhetõleg
az épületek elkészülte után nemcsak külsõ megjelené-
sük, de tartalmuk is szerez majd szép pillanatokat, gon-
dolok itt például olyan lovas programokra a Lovardában,
amelyek nemcsak a turisták számára lehetnek érdeke-
sek. A Fõõrség épületében kiállítások és magas színvona-
lú vendéglátás kapnak helyet, illetve ez lesz a díszõrség
központja is. A Stöckl lépcsõ pedig a megközelítést meg-
könnyítõ funkcióján túl, önmagában is látványosság lesz.

Ha már a határidõkrõl szó esett, a Palota úti mélygarázs meg-

nyitását júniusra vártuk.

Valóban nem nyílt még meg, közel állunk ehhez, jelen-
leg használatba vételi eljárás folyik.

Szintén aktuális, hogy a Belügyminisztérium Várba történõ

visszaköltözésérõl kormányrendelet jelent meg, amely a „ter-

veknek megfelelõ beépítési szintterület” elérése érdekében a

szabályozás módosításáról szól. Milyen tervekrõl van szó? Mert

ez a rendeletben nem szerepel.

Ez a Belügyminisztérium feladata, õk egyeztetnek errõl.

A Szentháromság téri Pénzügyminisztériummal is hasonló a

helyzet?

Döntés van arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
szintén visszakerül egykori épületébe, amely ma a Ma-
gyarság Háza néven ismert. Mindkét esetben van tehát
döntés, és megtörténtek az elsõ lépések annak érdeké-
ben, hogy a most ott lévõ intézményeket elhelyezzék. A
Magyarság Házában lévõ intézmények a Táncsics utca 1.
és 9. szám alá költöznek (az elsõ nyilván ismert a szak-
ma elõtt, valaha az OMvH, most a Forster Központ épü-
lete, a másik a Táncsics-börtön, nemrég még amerikai
követségi épület volt). A Magyarság Házában van a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár jelentõs mennyiségû iratanyaga,
amely a Daróczi utcába, egy volt laktanya épületeibe ke-
rül át. Itt vannak a Forster Központ és a Nemzeti Múze-
um raktárai is. Az itteni ingatlan ezeken a funkciókon
túl a Forster Központ irodái számára is megfelelõ, a Mi-
niszterelnökség részévé váló központ munkatársai is itt
fognak dolgozni. Ez egy komoly munka, hiszen mind-
egyik ingatlant alkalmassá kell tenni új funkciója befo-
gadására. Ezt követõen megkezdõdik a pénzügyminisz-
tériumi épület rekonstrukciója is.

Az Építészeti Múzeum is a Daróczi utcába költözik?

Átmenetileg igen, de január elseje után majd a Magyar
Mûvészeti Akadémia fogja eldönteni, hogy hol kívánja
elhelyezni a gyûjteményt. Errõl a tárgyalások megkez-
dõdtek.
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Végül a Palotára térve: az F épületbõl az Országos Széchenyi

Könyvtár mégsem költözik?

A kormány arról döntött, hogy az OSZK maradhat a he-
lyén, ami nem jelenti azt, hogy minden marad változat-
lan. Az épület már felújításra szorul, és a raktározás kér-
dését is meg kell oldani. Ennek elõkészítése az EMMI-
ben zajlik, tervpályázat határozza majd meg az épületet
és a raktározást érintõ kivitelezési munkákat. A belsõ
udvarokba épített raktárokat biztosan felszámolják, és
helyreállítják az eredeti állapotot, így természetesen új
tárolási helyszínt kell keresni.

A reprezentatív tereket is helyreállítják, ahogy korábban ter-

vezték?

Igen, itt például a Hunyadi-termet, a nyaktagban a
Szent István-termet.

Utóbbi hogyan áll? Hiszen itt már elkezdõdtek munkálatok.

A Budapesti Történeti Múzeum kiürítette azt a helyet,
ahol a Szent István terem volt. Azért mondom így, mert
itt az eredeti terem eltûnt, más a nyílászárók kiosztása,
mint eredetileg volt, jelentõs építészeti munkát kell vé-
gezni. Jelenleg a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzé-
si eljárások zajlanak.

A palota többi reprezentatív terme, az A és B szárnyak helyreál-

lítása is tervben van?

Igen, ez továbbra is élõ terv, de a fázisai, ütemezése
még nem alakult ki. Figyelembe kell venni az erõforrá-
sokat, valamint azt is, hogy a terek mikor szabadulnak
fel, azaz a Nemzeti Galéria új épülete mikor készül el a
Városligetben. Nyilván nem lenne jó több ütemben át-
költöztetni.

Régi-új feladata még a mûemlékvédelem, örökségvédelem fel-

ügyelete. Itt vannak-e változások?

A ciklus kezdete óta elkötelezettek vagyunk az örökség-
védelem mellett, tudomásul vesszük a gyakran egymás-
nak feszülõ szempontokat. Az egyik az értékvédelem
szempontja, mely szerint a kiemelkedõ mûemlékeket
meg kell õrizni, láthatóvá kell tenni, hogy a kultúra ré-
szei maradjanak. A másik szempont a tulajdonosé, aki
minél kevesebb megkötéssel szeretné a mûemlékét hasz-

nálni –, legyen szó magánember lakásáról, cégek kasté-
lyáról vagy irodaházáról, egyházak épületeirõl. Ez a két
érdek, a megõrzés és a használat részben egymásnak fe-
szül. Olyan egyensúlyt szeretnénk teremteni – és akár
mediálással elõsegíteni –, ami sem a pusztítást nem en-
gedi, sem a fejlõdést nem gátolja. Az lenne a cél, hogy a
tulajdonosi ráfordítás, felújítás esetén az állam adóked-
vezményekkel segítsen. Január elsejétõl ez is lehetséges
lesz: elsõsorban gazdasági társaságok számára kedvezõ,
hogy levonhatják társasági adóalapjukból a felújításra,

I N T E R J Ú

8 M E T S Z E T / 2 0 1 6  / s z e p t e m b e r  /  o k t ó b e r

A Stöckl lépcsõ látványterve



állagmegóvásra költött összeget –, még azok is, akik más
tulajdonában álló ingatlanra költenek. Ez komoly segít-
ség, amelyet jelentõs társadalmi réteg tud majd kihasz-
nálni.

Látszik már ennek hatása, terveznek felújításokat a magántulaj-

donosok?

Még nincs visszajelzés, hiszen csak január elsejétõl él a
kedvezmény, de józan belátással számítani lehet a hatás-
ra. Lehet, hogy nemcsak a jelenlegi tulajdonosok viselke-
dése fog megváltozni saját, jól felfogott érdekükben, ha-
nem a mûemléki épületek iránti érdeklõdés is élénkülni
fog . Sokan megpróbálják majd kihasználni a kedvez-
ményt, és a jövõben várhatóan több épület újul majd
meg, ami közös érdek. Számos esetben egyébként nem
az állam vagy az önkormányzat a legrosszabb tulajdo-
nos, a rendszerváltást követõ kastélyprivatizáció tanúsá-
ga szerint sok magántulajdonos hagyta leromlani az
épületét. A most bevezetett kedvezmény – ha nem is az
eddigi gondatlan gazdának, hanem esetleg egy új tulaj-
donosnak – esélyt ad arra, hogy meghosszabbítsa az
épület életét.

Ha már a végállapotú épületeknél tartunk: a Rómer Flóris Terv

is folytatódik?

Ez az egyik legsikeresebb kezdeményezés. Idén indult
200 milliós összeggel magyar vonatkozású határon túli

mûemlékek megmentésére. A programba bekerültek
egyrészt azok a mûemlékek, helyszínek, amelyekrõl tud-
tuk, hogy az állagvédelmi beavatkozás elengedhetetlen,
másrészt pályázati formában kerestünk olyan értékeket,
amelyekrõl nem volt tudomásunk, de szintén veszélyben
vannak. Közel nyolcvan Kárpát-medencei, jelentõs
arányban szakrális mûemlék került fel a listára. Ezek
nem rekonstrukciók, inkább kisebb élettartam-hosszabbí-
tó beavatkozások, amelyek egyelõre a legalapvetõbb fel-
adatokra terjednek ki. Azonban ezek az értékek a felújí-
tás után esélyt kaphatnak a megmaradásra.

Csanády Pál
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Egy évvel ezelõtt éppen ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy

az F épületnek, az Országos Széchényi Könyvtár palotaszárnyá-

nak új funkcióját jól át kell gondolni. Azóta az OSZK maradásá-

ról döntöttek, és hamarosan pályázatot fognak kiírni az átalakí-

tására. Ezen a zsûriben vagy résztvevõként lesztek jelen?

Mindenképpen résztvevõként szeretnénk benne lenni,
hiszen a feladataink során már érintettük a Könyvtár
épületét. Elkészítettük a királyi palota déli összekötõ
szárnyának mûemléki helyreállítását, az elsõ emeletén a
Szent István teremmel, a terem melletti, helyreállítandó
folyosón a terem történetét, párhuzamait, kialakulását
bemutató kiállítással Rostás Péter koncepciója szerint,
amely átnyúlik a királyi palota krisztinavárosi szárnyába,
az OSZK területére. Hiszen a Szent István terem melletti
folyosó továbbvezet a cercle terem, a fejedelmi ebédlõ,
és a többi reprezentatív tér felé, középen a Hunyadi te-
remmel. Ez a térsor helyre lesz állítva, az új OSZK része-
ként A földszinten a BTM elõcsarnokában idõlegesen a
hatvanas évekbeli enteriõrt állítjuk helyre. A turistaátjá-
ró elõcsarnok szükséges kiegészítõi, a könyvshop, ruha-
tár, kávézó az F épület déli szárnyának keleti rizalitjába
kerülnek. A legalsó szint, az alagsor is publikus rész lesz
(itt eddig gépészeti terek voltak), hogy az Oroszlános

udvar alatti régészeti bemutatóterekbe majd be lehessen
jutni, ahol a középkori palota belsõ nyugati udvarát le-
het majd bemutatni. Ez délrõl a nyugati zártkertbõl kö-
zelíthetõ meg, Ezeknek a majdani kapcsolatoknak a mû-
szaki lehetõségét már most megteremtjük – szigetelések,
kiváltások megfelelõ megoldásával. A kerti szinten lévõ
térbõl lifttel lehet feljutni a BTM elõcsarnokába. Ezzel
egy kicsit elõreszaladtunk, a BTM fõvárosi intézmény, az
OSZK az EMMI -hez tartozik, tehát itt a területek hasz-
nálatáról, a pályázati tervezési terület lehatárolásáról
majd az illetékeseknek meg kell egyezniük.

Arról lehet már tudni valamit, hogy mekkora területre terjed ki

a pályázat, illetve mi újság a Szent György téri pályázattal? 

Úgy tudom, folynak még az egyeztetések, a Szent
György térrõl pedig semmi közelebbit nem tudok.

Jelentõs elõrelépés az is, hogy a Csikós udvari fejlesztés elsõ

épületeinek van már kivitelezõje, a West Hungária Bau-Laki

konzorcium. Voltak meglátásaik, javaslataik, elkezdõdött a kö-

zös munka? 

Elindult a munka, több kérdést intéztek hozzánk. El-
kezdtük a kõelemek gyártáselõkészítõ egyeztetését.
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Tervismertetéseket tartottunk, elõbb az építészeti és sta-
tikai terveket, majd az installációs, azaz gépészeti és
elektromos és közmûterveket mutattuk be.

Nem okoz gondot a Lovarda Várgarázsra történõ ráépítése? Az

összes gépészeti vezetéket, egyebet hol lehet elvezetni?

Az épület két irányban is lelóg a Várgarázsról, így ebben
a tartományban gépészeti terek is elhelyezhetõk voltak a
térszint alatt. Erre a területre kerültek a mosdók és a ru-
határ, valamint egy menekülõút, amik az eredeti épület-
ben nem voltak.

Statikai problémák nem jelentkeztek a félig lelógás miatt?

Nem, a túlnyúló részek mikrocölöpözést kapnak, míg a
többi rész a Várgarázs felülbordás födémének bordáin
nyugszik. Dr. Armuth Miklós tervezte a szerkezetek
szükséges megerõsítését a Lovarda fogadásához.

Egyedi feladat a homlokzatok kõelemeinek megfaragása. Ezt a

kiviteli tervben meg lehetett határozni kellõ mélységben?

A geometrikus elemek kifaragása nyilván nem probléma,
ez kõfaragó munka, de a felületet pontosan meg kell ha-
tározni. Az ornamentális elemek kõszobrász közremûkö-
dését feltételezik. A szobrászt igénylõ kõelemeket, orosz-
lánfejeket mind kirajzoltuk több irányból, megadtuk a
befoglaló kõméreteket. A kõmunkákat végzõ alvállalko-
zónak megfelelõ kvalitású szobrászt kell alkalmazni,
megzsûriztetve a munkájukat. Mi mindkét épületnél
megadtuk ehhez a kellõ grafikai támogatást. Vannak kü-
lönleges feladatok, például a Lovarda kõattikáján levõ
spiáterbetétek öntése vagy a Fõõrség épületénél az atti-
ka sarkain álló trófeák elkészítése.

Mennyire biztosítható az ilyen kézmûves részletek eredetivel

azonos megvalósítása?

Mivel most is azzal a kézmûves módszerrel készülnek a
kövek, mint eredetileg, az azonosság biztosítható. A for-
ma és az anyag is azonos az eredetivel. A kõfelületekrõl
1:1 arányú rajzok maradtak fenn, amelyek pontosan
megadják a kõelemek részleteit. A támfalak kövei dur-
ván pattintott felületûek, az elemek közepe plasztikus,
az élek mentén finomabb felületûek. Minden négyzet-
centiméter megmunkált. Tudjuk, mit kell vésõvel, fino-
mabban díszíteni, ezt mind meg tudja csinálni majd a
kõfaragó.
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Nem igaz akkor az a vád, hogy utánzó papundekli-építészet ké-

szül?

Minden külsõ kõszerkezet önhordó falazat, amely a saját
lábán áll. Hauszmann idejében ezek téglával egybefala-
zott téglaszerkezetek voltak –, ezt részben ugyanígy csi-
náljuk, van ahol a nem látható tégla helyett a kõ mögött
hõszigetelés és vasbeton fal van, de ilyen helyeken is 30-
40 vagy akár 60 centiméteres kõfal van a teherhordó
szerkezet elõtt, amihez természetesen be is van kötve. A
közelmúltbeli olaszországi földrengés mutatta meg, hogy
fontos az épületek földrengésbiztonsága.

Hõtechnikailag is meg fog felelni az épület?

Van, ahol hõszigetelt a fal, van, ahol a 80 centiméter
vastag téglafal önmagában elég, és úgy ítéltük meg,
hogy nem kell külön hõszigetelés.

A mai tûzvédelmi elõírásoknak hogy tudnak megfelelni például

a Lovarda acéltartói?

Ugyanolyan rajzolatú rácsos tartót használunk, de ter-
mészetesen mai, jobb minõségû acélból, és megfelelõ
tûzvédelmi bevonatot is alkalmazunk. Ráadásul ma vé-
dettebb az acéltartók elhelyezkedése, hiszen fûtött lesz a
tér –, ez régen nem volt így. A funkció is némileg válto-
zott, hiszen most nemcsak lovardaként, hanem rendez-
vényteremként is fogják használni a lovaglócsarnokot.

És a famennyezet?

A lovardatérben díszes famennyezet készül az eredeti
szerint, amely az acélszerkezetre lesz felkötve.

Ha már az elõírásoknál tartunk, mennyire fog megfelelni a mû-

emléki kartáknak a rekonstrukció?

Semennyire. Elvileg sem felel meg a kartáknak, azok
ugyanis nem támogatják az újraépítéseket, csak igen ki-
vételes esetben. A gyakorlat viszont eltér ettõl Európá-
ban. Fogódzónk a hitelesség. Ugyanazt a követ, palát,
nyílászárókat használjuk, mint a régiek, nemcsak kívül,
hanem a dokumentált belsõ terekben is. A kiszolgálóte-
rekrõl keveset tudunk, de amirõl tudunk, azt hûen állít-
juk helyre. Egy példa erre: a Lovarda fõlépcsõjének lebe-
gõ tömbfokai ugyanabból a trieszti karszt kõbõl lesznek,
mint az eredeti volt. Dunaalmásról már nem lehet be-
szerezni a süttõi követ, mert a bánya rég bezárt, de Gaz-
dabányáról tudunk hozni követ. A tetõre természetes
„angol” pala kerül fel újra, a Lovarda esetében vörös és
zöld, a Fõõrségnél vörös színben.

Minderre tervezõi mûvezetés keretében rá is fogtok látni?

Remélhetõleg!

Szerencsés, hogy a Lovardára, illetve a Fõõrségre és a Stöckl

lépcsõre kiírt közbeszerzést ugyanaz a cég nyerte meg. Párhu-

zamosan fog zajlani a két építkezés, vagy elõbb a Lovarda épül?

Ezt a kivitelezõ dönti el, hiszen alapvetõen organizációs
kérdés. A használatbavételhez a tabáni lépcsõ- és liftpa-
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vilont is el kell készíteni, hiszen az energiaellátás és a
távközlési kapcsolat azon keresztül érkezik a Palota út-
ról. Végsõ soron mindennek el kell készülnie, a kivitele-
zõ ütemezésében. Bontásokra is szükség van a Fõõrség-
nél, a támpilléres fal kiegészítését kell elbontani, ez
most folyik.

A Fõõrségi épület funkciói már véglegesedtek?

Igen, az emeleten, ami egyben az egykori padlás tarto-
mányát is magába foglalja, testõrségtörténeti kiállítás
nyílik, önálló, földszinti elõtérrel az épület északi traktu-
sában. A földszintet alapvetõen egy étterem foglalja el,
amely a keleti loggiára is kiterjed. Az alsó szinten a
konyha, a mellékhelyiségek és a palotaõrség pihenõbázi-
sa lesz. A legalsó, Csikós udvari szinten kap helyet a ré-
gészeti bemutatótér bejárata, amely az épület alatt és
annak környezetében egy késõbbi ütemben valósul meg. 

A Stöckl lépcsõrõl nem esett még szó, itt is a hiteles rekonstruk-

ció a cél?

Igen, ez olyan lesz, mint régen volt. A kõanyag adott, a
szürkegránit-lépcsõfokok is azonosak lesznek a régivel.
Persze a mai kívánalmaknak megfelelõen lesz elektro-
mos világítás, ami nyilván nem volt. És még egy dolgon
változtattunk: a pihenõk aszfaltburkolat helyett neme-
sebb, de hasonlóan sötét színû terazzóburkolatot kap-
nak. Ezzel együtt ez a régi Stöckl lépcsõ újraépítése.

Vannak-e már konkrét tervek a késõbbi lépésekrõl a Nemzeti

Hauszmann terv részeként, készülnek-e javaslatok?

Folyamatban van a palotaút felõli, tabáni lépcsõ- és lift-
pavilon tervezése, amely akadálymentes feljárást is biz-
tosít. Párhuzamosan készítjük a Hauszmann-féle rámpa
újraépítésének terveit, ami a Csikós udvarba való felju-

tást oldja meg. A Karakas pasa tornyának meg kell hatá-
rozni a karakterét, a funkcióját. Ettõl északra készülne
egy istálló a Lovarda kisegítésére, ez még tervezés elõtt
áll. Ezek a Csikós udvar fejlesztési elemei, de jó lenne
tágabb összefüggésekkel is foglalkozni. A zártudvarokat
is rendezni kellene, ez felújítást és gyalogos feljutási ki-
egészítéseket jelent a várfalra. A régészeti bemutatótér-
nek is el kellene készülnie az Oroszlános udvar alatt, mi-
vel napirenden van a csatlakozó könyvtár megújítása.
Ezek a fejlesztések összefüggnek, korrelatív kapcsolat-
ban vannak egymással, szinte feltételezik egymást. A
Csikós udvari fejlesztések összefüggnek az Újvilág kert-
tel – amely szintén fejlesztési terület – és a könyvtárhoz
is kapcsolódik. A Várkert Bazár felõl a várfal tetejére fel-
jövõk számára biztosítani kellene a várfal tetején a kö-
rüljárást, egészen a BTM elõcsarnokáig, a Szent István
terem alatti elõtérig. Így függ össze minden mindennel,
tehát a munkának folytatódnia kell.

Csanády Pál

M E T S Z E T / 2 0 1 6  / s z e p t e m b e r  /  o k t ó b e r 13

I N T E R J Ú

Fõõrség földszinti alaprajza

1. Étterem

2. Terasz

3. Elõtér

4. Jegypénztár

5. Áruátvétel

6. Tálaló

3

3

3

4

5

6

1

2



A budavári királyi palota 19-20. század fordulóján létre-
hozott építési és díszítõprogramja a nemzeti palota és az
uralkodói rezidencia kettõs jellegét juttatta kifejezésre.
Az épületkomplexum dekorációjában voltak politikasem-
leges elemek, amelyek az adott épületrész vagy terem
gyakorlati funkcióját vagy általános uralkodói szimbólu-
mokat jelenítettek meg.1 Ferenc József személye, 1848-
tól tartó uralkodása a nemzeti ellenállás, illetve 1867-tõl

a legitim uralkodó iránti lojalitás állandó ambivalens ér-
zésének jegyében zajlott, így a palota belsõ díszítése
ezeknek a szempontoknak a finom összehangolására is
törekedett.  A szimbolikus-politikai koncepció kifejezésé-
re a mûvezetés egy három díszterembõl álló program ki-
vitelezését kezdeményezte 1897-ben.

A három „történeti” díszterem elhelyezkedése a palo-
takomplexumban a következõ volt: a Habsburg terem a
barokk palota északi négyszögének keleti oldalára, az új
elrendezésben a dunai homlokzat középtengelyébe, a
kupola alá került. A Hunyadi-terem a krisztinavárosi
szárny fõemeletén, a nyugati oldal középtengelyében, a
Szent István terem pedig a déli oldalon az új és a régi
III. Károly-féle épületrészt összekötõ úgynevezett nyak-

tagban kapott helyet az elsõ emeleten, az udvari átjáró
kapu (ma a BTM fõbejárata) fölött.2

A három korszakot megjelenítõ három terem megal-
kotása mintegy a magyar nemzet keresztény történeté-
nek és egyúttal a Habsburg ház legitim uralkodásának
kontinuitását fejezte ki. Szent István alakja a századfor-
duló közgondolkodásában – Árpád fejedelemmel szem-
beállítva – a nyugatiasság, a törvényesség, a felülrõl ve-

zérelt birodalom, a soknyelvûség és a katolikus egyház
által szentesített államiság szimbóluma volt. A Szent
István terem ikonográfiai programját Pauler Gyula
fõlevéltáros, az Akadémia történeti bizottságának elnöke
állította össze.3 A falakon az Árpád-ház tíz tagja jelent
meg: Szent Imre, I., III. és IV. Béla, Szent László, Kál-
mán király, II. és III. Endre, Szent Erzsébet és Margit. A
szupraport-képeken egy-egy történeti jelenet: Szent Ist-
ván és Gellért a kereszténységet hirdeti, valamint István
megkoronázása, az államalapítás.4

A terem létrehozását eredetileg Zsolnay Vilmos kezde-
ményezte: egy teljes egészében magyaros majolika bur-
kolattal kivitelezett helyiséget kívánt berendezni az épü-
lõ királyi palotában. Ezt kérvényezte a királytól 1897 ta-
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A MAGYARORSZÁGI ENTERIÕRMÛVÉSZET

HIGHLIGHTJÁNAK ÚJRAALKOTÁSA

A királyi palota Szent István-terme

A terem északnyugati része.

Képeslap, 1920-as évek, BTM

Kiscelli Múzeum, Fényképtár

1  A palota dekorációjáról a legfontosabb

egykorú leírások: Hauszmann Alajos: A ma-

gyar királyi vár építésének története, Buda-

pest 1900; Hauszmann Alajos: A magyar ki-

rályi vár, Budapest 1912. A legfontosabb

feldolgozások: Czagány István: A Budavári

palota és a Szent György téri épületek, Buda-

pest 1966; Ybl Ervin: Hauszmann Alajos

élete és mûvészete, 1953 [gépirat a Szép-

mûvészeti Múzeum és az MTA Mûvészet-

történeti Intézete könyvtárában];  Farbaky

Péter: A budai királyi palota a historizmus

korában. Ybl Miklós és Hauszmann Alajos

átépítési terveinek fejlõdése és kapcsolata.

Tanulmányok Budapest Múltjából, vol. 29

(2001), pp. 241-265; Rostás, Péter: Egy he-

lyiség helye. A Budavári Palota Hunyadi

Mátyás-termének története. Tanulmányok

Budapest Múltjából, vol. 29 (2001), pp. 487-

539; Rostás, Péter: Die „historischen”

Prunkräume des Budaer Königspalastes

um 1900. Mitteilungen der Gesellschaft für

vergleichende Kunstforschung in Wien, vol.

59, no. 1-2 (2007), pp.1-22; Rostás Péter: A

Budavári  Palotában 1900 körül kialakított

„történelmi” dísztermek. Tanulmányok Bu-

dapest Múltjából, vol. 34 (2009), pp. 149-

172.



vaszán írt felségfolyamodványában,5 amely valószínûleg
mindjárt az 1900. évi párizsi világkiállításon való ma-
gyar részvételrõl hozott parlamenti döntés, 1897. április
16. után íródott. Zsolnay indítványára Hauszmann Ala-
jos, a királyi palota fõépítésze reagált 1897 õszén: a sa-
ját irodája számára tartotta fenn a tervezést, és a maga
historizáló stílusvilágába illeszkedõ dísztermet rendezett
be, amelyet a fent leírt „történeti” díszteremrendszerbe
illesztett. 
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2  A Szent István-termet az alapvetõ

Hauszmann-féle 1912-es díszmû rosszul lo-

kalizálja, a tényleges Szent István teremtõl

nyugatra esõ helyiséget jelöli a vonatkozó

magyarázó szám.

3  BFL, Várépítési Bizottság iratai, II/3a, az

1898. április 5-i ülés jegyzõkönyve.

4  A szupraport-képekrõl Sinkó Katalin kata-

lógustétel-leírása: „Történelem-Kép”, pp.

629-630.

Heinrich Sauermann: Az úgy-

nevezett Pariser vagy Nieder-

deutsches Zimmer a felnsburgi ipar-

mûvészeti múzeumban (balra fent)

Frederic Leighton – George

Aitchison – Walter Crane: Az úgy-

nevezett Arab Hall Frederic

Leighton festõ londoni palotájában

A terem 1916. december 29-én. Innen indult IV. Károly koronázási szertartása. 

Osztrák Nemzeti Könyvtár



Zsolnay Vilmos fia, Miklós, 1887–88-ban közel-keleti
utazást tett. Itt egy 170 darabos falicsempe-gyûjteményt
és több ezer darabos iszlám kerámiagyûjteményt vásá-
rolt. Zsolnay útvonala az angol utazókét követte, olya-
nokét, mint Richard Burton költõ vagy Lord Frederic
Leighton festõ. Utóbbi saját házában, amelynek építésze
George Aitchison volt, rendezte be a híres Arab Hallt

1877–81 között, amelynek falait a damaszkuszi Szinán
pasa dzsámi számára 1586–91-ben épült palota csempéi
borítják. Ebbõl a csempeanyagból Zsolnay Miklós is
vásárolt.6 Ez a közel-keleti majolikaburkolatos, a paler-
mói La Zisa normann palota 12. századi enteriõrjét má-
soló, ugyanakkor Walter Crane aranymozaik frízével dí-
szített londoni enteriõr bizonyosan fontos inspirálója
volt Zsolnay tervének. Egyúttal azt a feltevést is megfo-
galmazhatjuk, hogy az éppen 1897-ben cégvezetõi jog-
kört nyert Zsolnay Miklós állhatott a majolikaborításos
királyi terem ötlete mögött.

A Szent István teremnek két német párhuzama volt az
1900-as párizsi világkiállításon. Az egyik a flensburgi
Heinrich Sauermann által tervezett úgynevezett Nieder-
deutsches Zimmer7 (magyarul északfríz szoba), amelyet a
nagyrészt saját maga által létrehozott flensburgi iparmû-
vészeti és néprajzi múzeumi gyûjtemény középkori és
kora újkori darabjainak felhasználásával alkotott. A má-
sik a Melchior Lechter festõ-iparmûvész által tervezett

kölni Pallenberg terem, amely, bár szintén középkori
ihletettségû, a német jugendstil enteriõrmûvészet egyik
csúcspontja volt.8

A 11,27 méter hosszú, 6,42 méter széles és 5,50 mé-
ter magas, téglalap alaprajzú terem két ablakkal nyílt a
déli palotahomlokzatra. Északi oldalán egy közlekedõ
folyosó húzódott.  A két ablak között egy hármas osztá-

sú tükör volt. A hossztengelyben mindkét oldalon egy-
egy ajtó nyílt (felettük helyezték el a két jelenetet ábrá-
zoló festményt), az északi hosszoldal közepén egy piro-
gránit kandalló kapott helyet, amelyet ugyancsak a
Zsolnay gyárban kiviteleztek. A kandallótól jobbra és
balra egy-egy asztalból, karosszékekbõl és taburettekbõl
álló szalongarnitúrát helyeztek el.

A terem faragott és aranyozott falburkolata 240 centi-
méter magasságban kerti diófából készült a Thék gyár-
ban (az aranyozást Scholtz Róbert festõcége végezte), a
neoromán díszítést a Zsolnay gyárban gyártott majolika
betétek élénkítették. A falakat a Haas Fülöp és fiai cég
által gyártott, a Szent Koronát ábrázoló motívumokból
összeállított, kék színû selyem- és aranybrokát szövött
falikárpit fedte. A terem gerendás mennyezetét lizénák
és oszlopok támasztották alá, a mennyezeti gerendák
közt Zsolnay betétlapok voltak.

Az ablakfüggönyök román stílusú, aranyhímzéses, szí-
nes üvegekkel, hegyi kristállyal és gyöngyökkel kirakott
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A terem északnyugati sarka Thék

Endre gyárában felállítva, 1900.

február 23-án. A Magyar Mérnök- és

Építészegylet Közlönye, 1900

I. Béla király. A Zsolnay gyárban

készült kerámiakép Roskovics Ignác

olajképe nyomán. Egykorú próba-

égetés. Janus Pannonius Múzeum,

Pécs



bársony alapú, selyem applikációs drapériák voltak,
amelyeket a Gelb M. és Fiai cég szállított. A padló maha-
góni, tölgy- és amerikai diófából berakott táblás parketta
volt.

A terem aranyozott bronz világítótesteit a Kissling Ru-
dolf és fia cég szállította. Érdekesség, hogy a nyolcszögû
abroncsos, háromemeletes csillárokon színezett üveg és

ónix márvány applikációk voltak. A terem egyéb lakatos
munkáit, az ajtók és ablakok vasalatait, a kandallószer-
számokat és a szellõzõrácsokat Jungfer Gyula cége ké-
szítette. 

A Szent István terem berendezését háromszor állítot-
ták fel. Elõször 1900 februárjában.  A király ellátogatott
Thék Endre Üllõi úti gyárába, ahol az elõzõ nap óta
nagyközönség is láthatta a termet. Itt hatalmas tömeg
várta az uralkodót. A bejáratnál Thék Endre fogadta a
királyt, s fölvezette az emeleti termeken keresztül a
Szent István teremhez, amelynek megtekintése elõtt
még a cégvezetõ Rupprich Károly nyolc esztendõs leá-
nya, Lenke kis verssel üdvözölte a vendégeket, és Mária
Valéria hercegasszonynak szép virágbokrétát nyújtott át.
A teremben bemutatták az uralkodónak Roskovics Ignác
festõmûvészt, majd Thék Endre magyarázta el a terem
berendezését. A király beírta a nevét a vendégkönyv elsõ
lapjára, azután betekintett egy pillanatra a gyár mûhe-
lyeibe is, ahol a munkások lelkesen megéljenezték.

Másodszor az 1900-as párizsi világkiállításon mutat-
ták be a Szent István-termet, ahol zajos sikert aratott. A
világkiállítás Grand Prix-ját kapta Hauszmann Alajos,
valamint a Jungfer Gyula és a parkettát gyártó
Neuschlosz Ödön és Marcel cég. Aranyérmet nyert a
Gelb M. és Fiai, a Haas Fülöp és Fia és a Kissling Rudolf

és Fia cég, a közremûködõk között a Thék gyár igazga-
tói: Rupprich Károly és Papp Gábor. Bronzérmet kapott
Sikorski Tádé a Zsolnay gyár részlegvezetõje. Thék End-
re és Zsolnay Miklós a zsûriben foglalt helyet, ezért nem
részesültek díjban. 

A Szent István terem berendezésének felavatására a
hazaszállítás után a királyi palotában 1902. február 11-
én került sor. Az esemény egy nagy udvari bál volt,
amelyen a király és családja is megjelent.9
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5  MNL-OL, K26, miniszterelnökségi iratok,

133/1898

6  Gerelyes Ibolya – Kovács Orsolya: Egy isme-

retlen orientalista. Zsolnay Miklós keleti ke-

rámiagyûjteménye. Janus Pannonius Múze-

um, Pécs 1999, p. 13.

7  Klein, Malte: Das Kunstgewerbemuseum

Flensburg. Konzeption und Funktionen eines

Museums im Kaiserreich. Ludwig, Kiel 2007,

pp.160-168. 

8  Krause, Jürgen: Melchior Lechters

Pallenberg-Saal für das Kölner

Kunstgewerbemuseum. Ein Kultraum der

Jahrhundertwende im Zeichen Nietzsches

und Georges. Wallraf-Richartz-Jahrbuch,

vol. 45 (1984), pp. 203-230.

9  Budapesti Hírlap, 1902. január 10., p. 5; va-

lamint 1902. február 12., pp. 4-6. Az ese-

mény azért is jelentõs, mert ekkor avatták

fel az újonnan éppen csak elkészült bálter-

met is.

10 Budapesti Hírlap, 1906. február 1., p. 7.

11  Budapesti Hírlap, 1909. február 23., pp. 8-

9.

12  „A királyi vár bemutatása.” Budai Hírlap,

1904. augusztus 28., p. 5.

13  Várkonyi Titusz: Egy óra a királyi palota

ezüst-kamrájában, termeiben és kriptájá-

ban. Világ, 1925. szeptember 24.  

14  Erdei Gyula: Mit és hogyan kapcsoljon a

VIII. oszt. történettanára tanítása folya-

mán? A Budapesti Bocskai István M. Kir. Re-

áliskolai Nevelõintézet Értesítõje, vol 8

(1928-1929), pp. 8-23 (itt: pp.16-23).

15  Színházi Élet, no. 10 (1935), p. 7. 

A terem ablakfüggöny-kompozíció-

ja. A felvétel Thék Endre gyárában

készült 1900. február 23-án.

Iparmûvészeti Múzeum, Adattár

A terem falszövetének darabja,

amely a Haas Fülöp és fia cég

egykori alkalmazottjától került az

Iparmûvészeti Múzeum Textilgyûj-

teményébe



Az enteriõr használatával kapcsolatban érdekes meg-
említeni, hogy nem csak a királyi udvari bálok alkalmá-
val vonták be az ünnepségekbe, hanem a krisztinavárosi
szárny földszintjének lakója, József fõherceg is használta
a Szent István termet bálozásra. 1906. január 31-én a
fõherceg és neje, Auguszta hercegnõ látták vendégül a
magyar fõurakat a krisztinavárosi szárnyban és a Szent
István teremben.10 1909. február 22-én pedig a fõhercegi
pár jelmezes bált rendezett ugyanezekben a termekben,
és ekkor a Szent István-termet kártyaszobának
használták.11

A terem elõször IV. Károly koronázásakor jutott az
ikonográfiájához méltó szerephez, amikor a korona õr-
zési helyéül szolgált. A koronázást megelõzõ éjszaka fo-
lyamatos õrség mellett itt õrizték a Szent Koronát, majd
december 29-én délután két órakor bevonult a terembe
az országbíró helyettese, Apponyi Sándor, a két korona-
õr, valamint az országgyûlés két házának küldöttsége, a

két királyi biztos. Felvonult a koronaõrség, a darabont
testõrség, valamint a magyar nemesi testõrség. Két óra
után néhány pillanattal bevonult a terembe a király, aki-
nek a jelenlétében a koronát a ládájába helyezték, ame-
lyet lezártak, lepecsételtek, és a kulcsokat átadták a ki-
rálynak, aki azt nyomban továbbadta az elsõ királyi biz-
tosnak, Héderváry Károly grófnak. A koronaõrök össze-
hajtották a koronázási palástot, és gyengéden a ládára
fektették, amelyet ezután egy bíborral bevont bakra he-
lyeztek, amelyet a terembõl kivittek, és elindult a menet
a koronázó templom felé. 

A terem kezdettõl fogva nyilvánosan látogatható volt.
1904-ben 30 krajcár volt a belépõdíj a várkapitányság
által vezetett körútra a palotában,12 1925-ben 3000 ko-
rona (az elszakított területekrõl érkezõknek csak 1500).
Az ekkori látogató hírlapírótól van egyedül szemtanú
feljegyzésünk arról, hogy a mennyezetet kitöltõ csempe-
burkolat színe kék volt.13 A két világháború között a te-
rem nyilvánosan látogatható volt. Mi több, az iskolai ok-
tatásban is megjelent mint szemléltetõ anyag: a történe-
lem oktatásának részeként javasolták Szent István kora
tanulmányozásához a terem meglátogatását.14

A Szent István-termet 1935-ben felkereste Edward
wales-i herceg, miközben végigjárta az ekkor szokásos
palotalátogatási útvonalat.15

A magyar enteriõrmûvészet e kiemelkedõ alkotása a
második világháborúban semmisült meg. A berendezés
egy részét, a mobiliákat talán az ostrom elõtt sikerült ki-
menekíteni, de ezeknek az egyik függönykompozíció
jobb oldali szárát leszámítva sajnos nyoma veszett.
Ugyancsak nem kerültek eddig elõ a kerámiaelemek,
csak a kandalló kürtõjének egyik csempéje bukkant fel
nemrég. Ezt a bontást végzõ Középületépítõ Vállalat
mérnöke kislányának köszönhetjük: kikönyörögte édes-
apjától, hogy a Zsolnay-kandalló ládába gyûjtött marad-
ványai közül ezt az egy csempét vigyék haza. 

A Zsolnay-elemekrõl mégis szinte mindent tudunk:
fennmaradtak a próbaégetések és másodpéldányok, va-
lamint a gyár fazonkönyvében az egyes elemek rajzai. A
Janus Pannonius Múzeumban megvan a falburkolat, a
Forster Központban pedig a kandalló eredeti tervei. A
most készülõ rekonstrukció mégis komoly erõpróbát je-
lent, hiszen a tervek, még a közvetlen mûhelyrajzok sem
pontosan a rendkívül éles fotókon látható, elkészült da-
rabokat mutatják. Valószínûleg a fent leírt háromszori,
különbözõ helyeken történt felállításból adódóan a palo-
tában bizonyos pontokon meglehetõs pontatlanságok,
sõt, helyenként improvizatív szükségmegoldások látha-
tók. Ilyen például a kandalló alsó része mellett a rézsú-
tos csempeburkolat vagy a terem eredeti légkondicioná-
lásához tartozó befúvónyílások elhelyezése és rácsos ta-
karása. A palotabeli pontos méretrendszer visszafejtését,
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a tervektõl eltérõ kivitelezés rekonstruálását, egyszóval a
reverse engineering sziszifuszi munkáját Angyal Tibor
építész, a fém elemek újratervezését Vecsey Ádám végzi.

Az egykori fa falburkolat és a fém felszerelések re-
konstrukcióját nagyban segíti, hogy sikerült rátalálnunk
egy budapesti nagypolgári villára, amelynek egykori fa-
kereskedõ tulajdonosa a Szent István terem átiratát, kö-
zeli adaptációját készíttette el a királyi teremmel közel
egy idõben. Itt találtunk rá a sárkányos falikar pontos
mására, valamint a Szent István terem nyolcszögletû ab-

roncscsillárjának hatszögletû változatára, amelynek ol-
dalmérete azonban megegyezik az egykori nagyobbéval,
így motívumai jól hasznosíthatók voltak a csillár újrater-
vezésében.

Ugyancsak a véletlen játszott kezünkre a textilfelsze-
relés megtervezésében. A falszövetbõl ugyanis a Haas
gyár nyilvánvalóan többet szõtt le, mint amennyit tény-
legesen a falakra feszítettek. 1975-ben a gyár egy volt
alkalmazottján keresztül szinte új állapotban került egy
darab a maradékból az Iparmûvészeti Múzeum gyûjte-
ményébe, egy másik fragmentum pedig a Váci Egyház-
megyei Gyûjteménybe. A rendkívül bonyolult szövési és
hímzési technikákat a fennmaradt darabok és az archív
fényképek segítségével Eckné Nagy Katalin írta le, és Já-
ró Márta fémszálelemzéseire támaszkodva õ készítette a
rekonstrukciós terveket. 

A fakereskedõ villájában találtunk rá a terem sárkány-
motívumos intarziás táblás parkettájának mására,
amelynek elemzésével azonosíthatók voltak az ehhez
felhasznált fafajták.

Külön problémát jelent a villanyvilágítás rekonstrukci-
ója. Egykor ugyanis a ma beszerezhetõ fényforrásoknál
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jóval kisebb fényerõvel rendelkeztek az izzólámpák, ám
egyrészt teljesen más volt az elvárás a mesterséges meg-
világítással kapcsolatban, másrészt napközben ki voltak
nyitva a spaletták, és szét voltak húzva a függönyök, az-
az beáramolhatott a természetes fény. Ma a szigorú
fényvédelem és a légkondicionálás miatt nappal is csak
mesterséges megvilágításban lehet majd látni a termet.
Ráadásul az egykor csak idõszakonként látogatható la-
kótér most kizárólag múzeumi kiállítótér lesz, ezért a lá-
togatók igényt tarthatnak arra, hogy a teremnek ne csak
az egykori világítótestek környékén lévõ részeit lássák,
hanem a megvilágításból kiesõ szögleteket is. Kérdés,

hogy ezt mennyire kell kiszolgálni? Ha a terem rekonst-
rukciója az egykori térélmény újrateremtését kívánja el-
érni, akkor ennek nem része-e az egykori bevilágítás
megidézése is? A jelenlegi tervezés arra törekszik, hogy
a rekonstruált lámpatestekben szabályozható fényerejû
izzók, valamint elrejthetõ, modern lámpatestek segítsé-
gével mindkét igény kielégíthetõ legyen.

Rostás Péter
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Az Andalúziában, Dél-Spanyolországban fekvõ erõdített
palota (alcazaba) az egykori arab hódoltság területén,
eredetileg Bayyana néven épült ki a 9. században. Az
erõdítményt a 13. század folyamán, a reconquista során
foglalták el a keresztény hatalmak, és az 1380-as évekre
átépítették – ekkor nyerte el máig ismert formáját. A tör-
téneti folytonosság azonban az átépítés során is megma-
radt: a sokszögletû, bástyákkal tagolt fal számos korábbi
épített elemet is magába foglal, a palota egykori dzsámi-
ját pedig várkápolnaként Szent Bertalan apostolnak
szentelték.1

A vár hosszú ideig végvárként szolgált, mivel a szom-
szédos granadai tartomány egészen a 15. század végéig
mór uralom alatt állt.2 (Ebbõl az idõszakból származik a
település címere is, ami öt levágott mór fejet ábrázol.) A
védmû jellegzetes eleme az Íjászok tornya (Torre de las
Arqueras), ahol a mondák szerint Boabdil granadai ki-
rály is raboskodott egy idõben, és itt õrizték a móroktól
zsákmányolt hadi zászlókat is, amiket a gyõzelem emlé-
kére minden évben körmeneten vittek körbe a városban.
A vár története tehát – az eltérõ kultúrák ütközõfelülete-
ként – mélyen összefonódott a dél-spanyol tartomány
múltjával.

A 16. századtól a várat ismét fõúri rezidenciává alakí-
tották, és egészen a 19. század végéig a tartományi her-

cegi család tulajdonában állt. A spanyol gyarmatbiroda-
lom 1898-as felbomlásával az anyaország belpolitikai
helyzete instabillá vált, a város pedig fokozatosan elnép-
telenedett, a várat elárverezték, és az építõanyagok szét-
hordásával gyorsan romos állapotba került. A területet a
lakosság késõbb újra használatba vette, de ez sem ked-
vezett az emlék állapotának: a 20. század közepén az
egyre nagyobb vízhiánnyal küszködõ település víztározó-
it építették ki a magaslaton fekvõ udvaron, ami jelentõ-
sen megváltoztatta a romegyüttes összképét, és komoly
pusztítást végzett a régészeti maradványok közt. 

K Ü L H O N

22 M E T S Z E T / 2 0 1 6  / s z e p t e m b e r  /  o k t ó b e r

É p í t é s z :  

J o s é  M a n u e l

L o p e z  O s o r i o

EGY VÁR MÁSODIK ÉLETE

Baena, Spanyolország

Baena újraértelmezett várfalai – 

az anyag azonos, a struktúra új

A tornyokat azonos anyagú, 

átfordított kõburkolat fedi



23

K Ü L H O N

A fa közlekedõsáv felfûzi a külsõ és

belsõ tereket, és új kilátópontokat

is kijelöl

1  Villar Movellan, Alberto: Guía artística de la

provincia de Córdoba. Universidad de

Córdoba, Córdoba 1995, p. 486.

2  Córdoba de la Llave, R.: „El sistema castral

fronterizo en la provincia de Córdoba

(1240-1400)”, in uõ.: V. Estudios de la fron-

tera. Funciones de la red castral fronteriza.

Homenaje a D. Juan Torres Fontes. Dip.

Prov. De Jaén, Jaén 2004, pp. 109-124.

3  López Osorio, José Manuel: Restauración

de la Torre de los Secretos. Castillo de

Baena (Córdoba). Loggia, no. 24-25 (2012),

pp. 64-75.

4  Ramírez y Las Casas-Deza, L. Ma: El castillo

de Baena. Semanario Pintoresco Espanol,

no. 10 (1856), pp. 73-74.

5  Ariza, Mariluz: El Castillo de Baena se

podrá visitar a partir de noviembre. Diario

Córdoba, 2015. augusztus 14.

Hozzáférhetõ: <http://www.diariocordo-

ba.com/noticias/cordobaprovincia/castillo-

baena-podra-visitar-partir-noviem-

bre_980938.html> [utolsó belépés: 2016.

augusztus 30.].



Az ezredfordulót követõ helyreállításra felkért vezetõ
tervezõ, a granadai születésû José Manuel López Osorio
a beavatkozás során azt tûzte ki célul, hogy a történeti
szerkezetek megerõsítésén és értelmezésén túl az épített
örökség a városmag rehabilitációját is elõsegítse.3 Ebben
egyaránt szerepet kaptak egyrészt a romokat kiegészítõ,
a történeti formákat érzékeltetõ részek, másrészt pedig a
mai használatot segítõ kortárs építészeti elemek. A kü-
lönbözõ jellegû elemek anyaghasználata is következetes:
a történeti formákat követõ részek (acélvázzal mereví-
tett) nyíltfugás homokkõ falazattal, az új tartószerkeze-
tek látszóbetonból, a közlekedõfolyosók pedig trópusi
iroko fából készültek. 

A vár összképében tehát továbbra is a vakolatlan, tört
fehér kõfelületek a meghatározóak; a különbözõ korú
falazatokat a kövek felületképzése és fugarendszere kü-
lönbözteti meg egymástól. A nyílt fugás kialakítás a
megidézett történeti tereket is új jelentéstartammal ru-

házza fel, egyúttal megoldva az egykori védmû zárt he-
lyiségeinek természetes-indirekt bevilágítását – a mai
múzeum-funkció követelményeinek megfelelõen. 

A beavatkozás során a mûemlékvédelmi szempontból
legérzékenyebb kérdést a visszaépítésre kerülõ tömegek
és felületek kontúrjának meghatározása jelentette: míg
az építéstörténeti kutatás, a század eleji fényképek és
egyéb archív ábrázolások4 alapján a teljes elvi rekonst-
rukció elkészíthetõ volt, a hozzáadott építészeti elemek
mégis absztrakt, leegyszerûsített vonalvezetésû, csupán
a hangsúlyokat visszaadó formákra korlátozódnak.  A
bástyák romos falainak megmagasítása csak jelzi a to-
ronyszerûséget, de nem fut fel a feltételezett egykori
zárópárkány magasságáig; a bizonyíthatóan magastetõs
toronylezárások helyén is átfordított burkolatú lapos-
tetõk jelennek meg; az egykori nyílások kutatások által
valószínûsített helyét pedig hézagosan falazott kõfelüle-
tek jelzik. Bár a nyíltfugás kõfal egyes részletmegoldásai
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(például az egykori falcsatlakozásra utaló csorbázatos
lezárások) kiforratlanok, és direkt jelentéstartamukkal
posztmodern hatást keltenek, a beavatkozás elsõdleges
értékének éppen a tömegképzésben kirajzolódó finom
absztrakció tekinthetõ.

A körbefutó, bástyákat is felfûzõ látogatói útvonalat
az anyagban, színben és formavilágban is egyértelmûen
elkülönülõ fa közlekedõfolyosók és hidak jelölik ki. Ez
az útvonal teremt folytonosságot külsõ és belsõ terek kö-
zött egységes ritmikájú járófelületeivel és mellvédfalá-

val. A vár látogatóközpontja és a múzeumpedagógiai he-
lyiségek az udvarba mélyítve, az egykori víztározó vas-
beton körmedencéinek felhasználásával, azok összekap-
csolásával kaptak helyet, kijelölve az épület fõbejáratát
is. A betonfelülettel fedett medencék az udvar modern
kertépítészeti elemeiként jelentkeznek, megõrizve a 20.
század történelmi lenyomatát is.

A projekt tervezett további ütemérõl, ami a vár és a
környezõ közterek összekapcsolását, a mûemlék megkö-
zelíthetõségének megkönnyítését célozza, 2015-ben szü-
letett döntés.5

Kóródy Anna
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A mûemlékvédelem legfontosabb tevékenysége a régi
épületek felújítása. Amennyiben a beavatkozás túlmutat
a mûszaki felújításon, és az épület új funkciót kap, már
nem csupán renoválásról beszélhetünk, hanem önálló
építészeti alkotásról. A Forlìban található San Domenico
templom és kolostor helyreállítása a korábbi, megma-
radt épületrészek felhasználásával létrehozott kortárs

építészeti alkotás. Az épületet a 2013-as bejárás és a fel-
újításról megjelent publikációk1 segítségével mutatjuk
be.

Forlì mintegy száztízezer lakosú város Emilia-Ro-
magna tartományban, Bologna és Rimini között. Látni-
valóit tekintve annak ellenére elmarad a környékbeli
nagy turistaközpontok mögött, hogy festõi, késõ közép-
kori vagy kora újkori belvárosának hangulata felér bár-
melyik hazai mûemléki városunkéval. A közelben levõ
Bologna és a világörökségi védettséget élvezõ Ravenna,
Urbino, valamint San Marino nagyobb hírnévnek örven-
denek.2

A városnak több magyarországi kapcsolódási pontja is
van: Szolnok testvérvárosaként számos olasz-magyar
kulturális program kerül megrendezésre itt.

A másik – építészeti – kapcsolat a 2010–2014 között a
gyõri Széchenyi István Egyetem, illetve a gyõri önkor-
mányzat részvételével jött létre a Forlì önkormányzata
által vezetett Atrium program3 keretei között. A prog-
ram, mint ahogy neve is mutatja, nem a történeti város-
sal foglalkozott. A Forlì melletti Predappióban született
1883-ban Benito Mussolini, az olasz állam miniszterel-
nöke, aki hatalomra kerülése után nagy ívû fejlesztése-
ket hajtott végre mind Predappióban, mind Forlìban. A
politikus szülõfalujában új középületek épültek a kor-
szakra jellemzõ modernista stílusban, Forlìban úttal kö-
tötték össze a még historizáló stílusú pályaudvart a vá-
rosközponttal, a Viale mentén pedig repülõtisztképzõ
akadémia, sportközpont és több más jelentõs épület léte-
sült. A város repülõteret is kapott. Érthetõ, hogy a törté-
neti belvárosával itáliai viszonyok között kiemelkedni
nem tudó város a saját jellegzetességével próbál meg tu-
risztikai célpontot kínálni. 

A festõi megjelenésû történeti belváros természetesen
több értékes mûemlék épülettel rendelkezik, legfonto-
sabbak a város fõterén a Piazza Saffin álló, 12. század
végi, nyitott fafedélszékes San Mercuriale templom a
hozzá tartozó harangtoronnyal, az 1723-ból származó
kápolnákkal bõvített elliptikus alaprajzú barokk Megvál-
tás temploma (Chiesa del Suffragio), valamint a 14-15.
század során kiépített vár, a Rocca di Ravaldino.4
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A domonkos rend egykori kolostora a belváros pere-
mén helyezkedik el. Az épületegyüttes a templomból és
a két belsõ udvart körülölelõ kolostori épületbõl áll. A
13. század elsõ felében épített templomot 1255-ben már
bõvítették, 1314-ben átalakították a szentélyét és egy
kápolnát építettek hozzá. A középkori templom falai
részben a mai épületbe foglalva állnak, a befalazott góti-
kus ablakok helyei a kutatás során elõkerültek. A temp-
lomot a 17. századi több lépcsõs reneszánsz bõvítés so-
rán látták el oldalkápolnákkal, majd az 1714-es átépítés
során nyerte el a maihoz közelálló formáját. 1781-ben

egy földrengés megrongálta, de helyreállították. A napó-
leoni idõktõl kezdve katonai célokra használták, majd
1866–67-ben állami tulajdonba került. A világi funkció
következtében a kolostorépület az utóbbi két évszázad
során számos átalakításon esett át.

A templom történetének szomorú pillanata volt 1978,
amikor egy földrengés következtében a templomhajó kö-
zépsõ szakaszának hevederes fiókos dongaboltozata be-
omlott, és a kolostorépület csatlakozó szárnyai is súlyo-
san károsodtak. [1. ábra]5 Az épület évtizedekig állt fe-
detlenül, belsejében és a falkoronán növények nõttek.

Az együttes 1996-ban kapta jelenlegi múzeumi funkció-
ját, az egykori templom restaurálása 2007-ben kezdõ-
dött meg. A templom új funkciót is kapott: a mai igénye-
ket kiszolgálni képes elõadó- és hangversenyterem céljá-
ra épült újjá.

A hasznosítási program három lényeges pontra épült:
a mûemlék épületegyüttes felújítása, kulturális funkciók
elhelyezése az épületben és – közvetve – a leromlott ál-
lagú városrész rehabilitációja.

Az épület felújítását természetesen rendkívül alapos
régészeti és mûvészettörténeti kutatás elõzte meg. A tör-
téneti dokumentumok segítségével és a feltárás adatai-
ból tisztázták a középkori épület diszpozícióját, méreteit,
jellegét. Ezek szerint a 13. századi épület a városi szer-
zetesi templomépítészet Itália-szerte gyakori déli típusú
templomai közé tartozott.6 A cinquecento idején rene-
szánsz stílusban újult meg az épület, ekkor épültek az
árkádos kolostorudvarok, egy háromhajós könyvtárte-
rem és a refektórium, melynek freskói mûvészettörténeti
szempontból ma is az épület legértékesebb részletei kö-
zé tartoznak.

A barokk átépítés során teljesen új templom épült, jó-
val nagyobb alapterülettel. Az átépítés során megõrizték
a barokk idõszakban egyébként is közkedvelt terem-
templom jellegét. Az épület oldalkápolnákkal bõvített,
hevederekkel tagolt, hatszakaszos, fiókos dongaboltozat-
tal fedett hajóból és kétszakaszos szentélybõl áll. Az
olaszországi mintákat követve a szentély oldalához épült
harangtorony homlokzati toronnyal nem rendelkezett. A
fõhomlokzat kiépítésére sem került sor, a csorbázatosan
falazott, torzóként fennmaradt homlokzat a korabeli épí-
tésszervezés és építéstechnika szép emléke.

A felújítási terveket Forlì város önkormányzata megbí-
zásából Gabrio Furani építész és Valter Casadio statikus
készítették. 

A kolostori épületszárnyak funkcionális tagolása logi-
kus, az új funkcióból és a meglevõ adottságokból szerve-
sen következik. Az észak-nyugati szárnyban kapott he-
lyet az elõcsarnok, hozzá kapcsolódóan a recepció, vi-
zesblokk, ruhatár, múzeumi könyvesbolt és a kávézó. Az
elõcsarnokkal párhuzamosan helyezkedik el a kolostor
egykori refektóriuma, melyben konferenciatermet alakí-
tottak ki. A földszinten a kolostori cellák helyén kaptak
helyet a régészeti és a városi múzeum kiállítótermei. Az
emeleten az idõszaki kiállítások termei, a képtár és a
könyvtár helyezkedik el. Külön teremben, a mûtárgy ér-
tékéhez méltó környezetben helyezték el Canova l' Ebe
szobrát. [2. ábra]7

Az építészeti tervezéssel párhuzamosan futott a belsõ-
építészeti tervek kialakításának elõkészítése, elkészültek
a berendezések, a világítás, a kiállítási installációk ter-
vei. Az alapelv a kiállítások modern eszközökkel való ki-
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A templom rekonstruált belsõ tere

Az eredeti és az újrafalazott fal-

szövet határa a homlokzaton



alakításának és a történeti tereknek az összehangolása
volt.

A templom helyreállított nagyméretû, deszakralizált
tere hangversenyeknek, konferenciáknak, illetve nagy
helyigényû idõszaki kiállításoknak tud otthont adni. A
templomtérben kialakított alagsori épületrész a feltárt
középkori épületmaradványok in situ bemutatására szol-
gál. Itt raktárak, restaurátormûhelyek és kutatószobák
kaptak helyet.

Az épület helyreállítása során a megmaradt eredeti
részletek minél teljesebb megõrzésére törekedtek. A
meglevõ padlóburkolatokat, vakolatokat restaurálták,
ahol szükséges volt, a kisebb hiányosságokat az eredeti-
nek megfelelõ anyaggal, sokszor restaurátori módszerek-
kel pótolták. Az épületben a történeti hangulatot vissza-
idézõ, a barokk kori állapotnak megfelelõ nyílászárók,
padlók, vakolatok készültek. 

Az új épületrészeken ezzel szemben jól megkülönböz-
tethetõ módon modern építõanyagokat, elsõsorban acélt
és üveget, illetve fa lamellás árnyékolókat használtak.

A teljes helyreállítást financiálisan négy nagy ütemre
bontották. Az elsõ (szerkezeti megerõsítések és a kon-
ventépület restaurálása) és a második (épületgépészet és
a múzeum berendezése) ütem után a kolostori épület-
ben berendezett kulturális központ megnyithatta kapuit
a látogatók elõtt. A szerves egységet alkotó harmadik és
a negyedik ütemben a templom leomlott részeinek a re-
konstrukciója és a belsõ tér restaurálása készült el.

Építészeti értelemben a helyreállítás leglátványosabb
része kétségtelenül a rekonstruált templomtér. A beom-
lott boltozat helyére annak formáját visszaadó, a boltfió-
kokat kirajzoló rétegelt-ragasztott fatartókból készített
lamellasor épült, mely akusztikai szempontból kiválóan
megfelel a hangversenyteremmel szemben támasztott
követelményeknek. A térben állva egyértelmû, hogy me-
lyek az eredeti, megmaradt boltozati felületek, és me-
lyek a kiegészítések. Ugyanakkor az azonos térformának
köszönhetõen a térérzet nagyon közel áll ahhoz, mint
amit a barokk térben érezhettünk. [3. ábra] A falakat az
eredeti falszövetnek megfelelõen nagyméretû téglából
falazták vissza, az oldalkápolnák ramonádra falazott
tégla dongaboltozatot kaptak. A falegyen elkészítése
után került sor a tetõszerkezet újjáépítésére, természete-
sen az eredeti tömegforma megõrzésével. A boltozatot
imitáló lamellákat már fedett térben, utólag emelték a
helyükre. A megmaradt falfelületeken levõ vakolatokat
és díszítõfestéseket restaurálták, az újjáépített falteste-
ken elmaradtak a tagozatok és a belsõ festés, a Velencei
Karta szellemiségében egyértelmûsítve az épületrész épí-
tési idejét, jól elkülönítve az eredeti részektõl. [4. ábra]
A külsõ falfelületen a falszövet egyértelmûen mutatja a
megmaradt és a visszaépített szakaszok határát. [5. áb-
ra]

A kolostor templomhoz csatlakozó szárnya egykor
emeletes volt, de az emeleti részét már korábban elbon-
tották. A földszinti árkádsor elpusztult a földrengés so-
rán, ezt is újjá kellett építeni. Itt az új anyagok felhasz-
nálásával készített formai rekonstrukciót választották a
tervezõk. [6. ábra] Az elpusztult kõoszlopokat kereszt
keresztmetszetû acél pillérekkel helyettesítették, a rájuk
támaszkodó árkádíveket újrafalazták. Az emeleti szaka-
szon kortárs építészeti eszközökkel alakították ki az ösz-
szekötõ folyosót. [7. ábra] Az összes egykori nyitott fo-
lyosót beüvegezték, ezzel is használható tereket nyerve,
javítva az épület belsõ közlekedési kapcsolatait. A meg-
õrzést, mint a helyreállítás fontos szempontját igazolja a
kolostorudvarban álló fa, amely túlélte az építkezést, és
ma is hangsúlyos hangulati eleme az udvarnak.

A bejárati csarnok szintén modern belsõépítészeti esz-

K Ü L H O N

28 M E T S Z E T / 2 0 1 6  / s z e p t e m b e r  /  o k t ó b e r

4  A város és a megye látnivalóival több tu-

risztikai kiadvány is foglalkozik: Quaderno

da viaggio. Provincia di Forlì-Cesena.

Assesorato al Turismo della Provincia di

Forlì-Cesena, 1997; Forlì Guida alla cittá.

AIEP Editori RSM, 1991.

5  A kép forrása: a templomban levõ ideigle-

nes kiállítás tablója.

6  Guzsik, Tamás: A középkori építészet törté-

nete. Összefoglaló és segédlet [egyetemi

jegyzet]. BME Építészettörténeti és Elméle-

ti Intézet, Budapest 1994.

7  Az alaprajzi vázlat a restaurálást bemutató

kiadvány 15. oldalán megjelent ábra alap-

ján készült.

8  Zsembery, Ákos: Középkori építészeti emlé-

kek védelme. Módszertani javaslat holt mû-

emlékek bemutatásának kritikai elemzésé-

hez [PhD értekezés]. Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

2009, pp. 12-30.

9  A kulturális örökség védelmérõl szóló

2001. évi LXIV. törvény

Régi és új árkádoszlopok 

egymás mellett

A beüvegezett, rekonstruált föld-

szinti árkádsor felett modern

építészeti eszközökkel megépített

új összekötõ folyosó 



közökkel épült meg. [8. ábra] Az épület legépebben
megmaradt, restaurált tere a jelenleg konferenciaterem-
ként használt egykori refektórium. [9. ábra]

Az épület helyreállítása során a szakemberek jól elkü-
löníthetõ módon alkalmazták az eredeti technológiának
megfelelõ rekonstruktív, illetve a kortárs építészeti esz-
közöket, és alázattal megõrizték, restaurálták a meglevõ
épületrészeket. A létrejött épületegyüttes egy 21. századi
építészeti alkotás, mely nagyon sok formai és materiális
elemet tartalmaz a korábbi épületekbõl. A megõrzött
történeti épületrészek, valamint a régi és új építészeti
elemek összhangja, szerves egysége teszi az épületet
Forlì város kiemelkedõ minõségben helyreállított mûem-
lékévé.

Az épület felújítása során alkalmazott vakolatok kap-
csán talán érdemes összevetni a mûemlék-helyreállítás
déli- és északi módszereit.8 Az északi (német) módszert
követve hazánkban is általánosan alkalmazott, a modern
tudománnyal (elsõsorban vegyiparral) megtámogatott
WTA rendszerû vakolatok szinte mindegyike cementtar-
talmú. A vakolat készítése során a zsákos anyagba ke-
vert vegyszereknek köszönhetõen a vakolatban légpóru-
sok keletkeznek, amelyek sokszorosára növelik a vakolat
párologtató felületét, így nagyobb helyet biztosítanak a
kicsapódó sóknak. A nedvesség- és sóutánpótlás függvé-
nyében a vakolat évekig, akár évtizedekig ép maradhat –
de sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy a vakolat né-
hány év után tönkremegy. A pórusok telítõdése után
ugyanis megszûnik a páraáteresztés, és a vakolat (vagy
sokszor inkább a fölötte megmaradt, esetleg értékes tör-
téneti vakolat) tönkremegy. 

Itáliában ezzel szemben sokkal inkább a restaurátori
szemlélet (és ez alatt tulajdonképpen egy tisztességes,
alapos mestermunkát értünk) uralkodik: a mûemlékek
helyreállításánál egyszerûen az eredeti anyagokat (vako-
lat esetében homokkal kevert oltott meszet) és a hagyo-
mányos építéstechnológiákat használják.

A két földrajzi terület közötti szemléletmódbeli kü-
lönbséget jelzi a helyreállításra vonatkozó fogalomhasz-

nálat is: a német nyelv Sanierung (= felújítás, moderni-
zálás) szavával szemben az olaszban a restauro (= hely-
reállítás, restaurálás) kifejezést használják. 

A vakolatok, különösen a mész alapú lábazati vakola-
tok öregedése nem idegen a régi épületek látványától,
mondhatni természetes része az épület patinásodásának.
Nem mindegy azonban, hogy a vakolat hogyan öregszik.
A mészvakolat természetes öregedésével szemben a ce-
menttartalmú lábazatok vagy a lábazat fölött lemálló va-
kolatrészek tönkremenetele rendkívül csúnya.

Mûemlékvédelmi szempontból további problémát je-
lent a vakolat tönkremenetele után annak cseréje. A ce-
mentes vakolatok az erõs tapadást biztosító gúzrétegnek
köszönhetõen nem távolíthatók el a történeti falszövet
roncsolása nélkül, csupán annak megvésésével lehet tõ-
lük megszabadulni. Az eredetileg mészhabarccsal vakolt
épületeken a cementtartalmú vakolatok használata el-
lentétes a mûemlékekre vonatkozó jogszabályok9 hagyo-
mányos anyaghasználatra vonatkozó elõírásaival is.

Veöreös András
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Ahhoz, hogy a mûemlék-bemutatási trendek jövõjét lát-
hassuk, elég egy történeti rétegeken át vezetõ utazás a
múltba. A helyszín – természetesen – Róma, ahol egye-
dülálló lehetõségeket és nehézségeket okoz a város tör-
téneti rétegeinek bemutatása. Az elmúlt évtizedben az
olasz fõváros különös hangsúlyt fektetett ezekre a „lát-
hatatlan” helyreállításokra, amelyek a muzeológia jövõ-
jét is felvillantják elõttünk. A Museo Crypta Balbi az elsõ
látványos ilyen bemutatás volt (ld. Alaprajz 2008/2),
amelyet a Szent Péter-bazilika alatt feltárt vatikáni nek-
ropolisz emlékeit bemutató múzeum termeinek egyre

bõvülõ sora követett. Az elmúlt években szinte egyszerre
nyílt meg a látogatók elõtt a Museo Mercati di Traiano
(Traianus vásárcsarnoka megmaradt romjainak haszno-
sításával) és a Valentini palota pincéjében feltárt egykori
fényûzõ római villák újszerû bemutatása. 

A Museo Palazzo Valentini Domus jól illeszkedik abba
a trendbe, amit Itália az elmúlt évtizedben diktált az ar-
cheológiai emlékek bemutatása terén.1 Az új és régi ele-
mek viszonyát határozott elméleti alapokon értelmezik,
ezért az épített örökség rétegeit egyedi régészeti és épí-
tészeti szempontrendszer mentén ismerhetjük meg.
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VISSZA A JÖVÕBE

Palazzo Valentini Domus, Róma

É p í t é s z :  

R o b e r t o  d e l

S i g n o r e

A palota homlokzata 

és elhelyezkedése 

(Forrás: Napoli – Baldassarri, 2015)



Mindezt azonban még érdekesebbé teszi a 3D-rekonst-
rukciók felhasználhatóságának új útja, amely az anyagi
hitelességet is újszerû megvilágításba helyezi – mégpe-
dig szó szerint!

A palota egyike Róma értékes, ám viszonylag nagyszá-
mú 16. századi épületeinek. Egyedivé teszi azonban a
pinceszintje, amely megõrizte és bemutathatóvá tette az
ókori metropolisz újabb darabjait. A 17. század folya-

mán több nagyobb átépítésen is átesett palota sokáig
kardinálisok lakóhelyéül szolgált. 1705–13 között Rus-
poli õrgróf privát színházat és koncerttermet alakított ki
benne, ahol a kor olyan neves mûvészeit is vendégül lát-
ták, mint Händel, Scarlatti vagy Arcangelo Corelli. Az
épület 1827-ben került a bankár és konzul Vincenzo Va-
lentini tulajdonába, és bár a századforduló óta a városi
tanács használja, mégis máig a Valentini család nevét
õrzi. 

Régészeti leletek elõkerülésérõl elõször 1902-ben
tesznek említést. 1939-ben épült a pinceszint nagy ré-

szét kitevõ légvédelmi bunker. Az utcaszint alatt mint-
egy hét méter mélyen húzódó római kori villák ásatása
2005-ben kezdõdött meg, a múzeum pedig 2010 óta
látogatható.2

A múzeum bejárata szerény: a palota belsõ udvarából
nyíló kis helyiségben csupán egy regisztrációs pult és mi-
nimális információs eszközök találhatók. Mint késõbb ki-
derül, idefent ennél többre nincs is szükség. Az innen le-

felé induló üveglépcsõk sora azonban már a jövõ eszkö-
zeivel vezeti le a múltba a kis létszámú, maximum 12
fõs csoportokat. A lépcsõház falfelületein feltárt, üveg
mögött bemutatott középkori és római falrészletek, vala-
mint egy-egy tárgyi emlék elhelyezése szinte szokásos
elemnek tekinthetõ. A lenti üveg járófelületek és kortárs
tartószerkezetek didaktikai szerepe azonban eltér a meg-
szokottól. A pinceszinti termekben mintha kortárs mû-
emléki bemutatásaink visszáját látnánk: amint beérünk
a teljes alapterületén üvegpadlóval ellátott elsõ helyiség-
be, a fények kihunynak, és megkezdõdik a vetítés…
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A restaurált padlózat 

és a digitálisan kiegészített 

járófelület 

(Forrás: www.palazzovalentini.it)

1  Carbonara, Giovanni: Restauro architettoni-

co: principi e metodo. Mancosu Editore,

Roma 2013.

2  Napoli , L. – Baldassari, P.: Palazzo

Valentini. Archaeological discoveries and

redevelopment projects. Frontiers of

Architectural Research, vol. 4, no. 2 (2015),

pp. 91-99.



Az üvegpadlókat és függesztett fém járórácsokat ide-
haza szinte beidegzõdésszerûen használják kortárs mû-
emlék-bemutatásoknál, az esetek nagy részében csupán
önmagáért való építészeti megoldásként. A Valentini pa-
lotában a transzparens felület arra szolgál, hogy a 3D-s
vetítés terébe helyezzen bennünket, feloldva a körülöt-
tünk lévõ épített elemeket. A pince belsõ nyerstégla falai
és alapfalai ugyanúgy vetítõfelületként szerepelnek,
mint a palota régi márványpadozatai: elõbbiek durva fe-
lülete a rávetített látványt sejtelmessé, távolivá teszi,
míg az utóbbiak digitális eszközökkel való kiegészítése
mérnökien precíz. A bemutatás fények és projektorok se-
gítségével kiemeli a látogatót a saját térérzetébõl, majd
újra visszahelyezi oda, de már máshogyan. A különbözõ
helyeken pontszerûen megvilágított maradványokat: a
márványpadlót, a 17. századi alapfalak rétegeit és az áll-
ványozásuknál használt gerendafészkeket didaktikus
eszközökkel mutatják be a látogatónak. A cél nem csu-
pán a római villák pompájának felvillantása, hanem va-
lamennyi történeti építészeti réteg megismertetése és
visszafejtése. Nincsenek érintõképernyõs felületek, a lá-
togató kedvére és idejére bízott tablók, szövegek és áb-
rák: a jelen valóság van, és a virtuális eszközökkel meg-
idézett múlt. 

Amikor az egyik teremben a vetítés véget ért, az ab-
ból nyíló újabb teremben kigyúlnak a fények. A látogató

itt az elõzõekhez hasonlóan függesztett, fémszerkezetû
hidakon és üveg járófelületeken közlekedve láthatja a
feltárt emlékeket, majd a fények újra kialszanak, és újra
a múlt elemei elevenednek meg. A megmaradt épületré-
szek, ritka afrikai kövekbõl álló különleges falburkolatok
a szemünk elõtt egészülnek ki, válnak újra élõvé, mind-
ezt úgy, hogy a bemutatás nem hagy sok kétséget ben-
nünk. Nincsen az a torokszorító érzés, ami egy hazai
múzeum viaszfigurái és hipotézisekkel tûzdelt didakti-
kus épületelemei között fog el minket: anyagi valóságot
tapasztalhatunk meg, és hitelességet, teljesen új fény-
ben.

A múlt emlékei és a jelenkori szemlélõ között csak
az információs rendszerek teremthetnek kapcsolatot,
ezeknek pedig szoros összefüggésben kell állniuk az épí-
tészeti didaktikával. E nélkül a két médium, vagyis a di-
gitális élményeztetés és az építészeti didaktika elbeszél
egymás mellett. A mûemlékvédelemben a megkülönböz-
tetés mellett alapvetõ feltétel az anyagi hitelesség – és
éppen ez az, amit itt új szituációban értelmezhetünk. Az
azonban már túlmutat e cikk keretein, hogy a digitális
rekonstrukciók jövõjét, valamint az épített örökség vé-
delmében betöltött szerepét vizsgáljuk.

A két villa maradványainak bemutatásával nem ér vé-
get a múzeum. Az utolsó terembõl az egykori légópince
vészkijáratának végén a Mercati Traiani tövébe, egy üve-
gezett folyosórészre érkezünk, ahol a monumentális
Traianus-oszlop alatt állhatunk meg. Innen nyílik egy

K Ü L H O N

32 M E T S Z E T / 2 0 1 6  / s z e p t e m b e r  /  o k t ó b e r

Az átrium maradványai 

és virtuális kiegészítése 

(Forrás: www.palazzovalentini.it)

A kis fürdõ bemutatása 

(Forrás: Napoli – Baldassarri, 2015)



vetítõterem, ahol a látogatás befejezéseként az eredeti
óriási márványoszlop egy darabjára vetítve, a történelmi
eseményeket elmagyarázva, tematikusan mutatják be a
látogatónak az oszlop jeleneteit. Végül ebben a terem-
ben tekinthetõ meg egy kivilágított, robbantott
axonometrikus makett is, amely a jelenlegi palota és a
római romok térbeli szituációját mutatja be. A káprázat
még mindig nem ér véget: a makett ugyanis egy üvegdo-
bozban van, amelyben újabb vetítési trükkökkel az épü-
letek a szemünk elõtt változnak át. Aki eddig nem tudta

elhelyezni magát a pincerendszerben, itt minden kérdé-
sére választ kap.

A háborús légópincék folyosóin át visz az út vissza a
jelenbe. Itt is bemutatnak még néhány emléket Róma
történelmének e sötét idõszakából is, majd a shopon ke-
resztül engedik ki a látogatót. Innen kilépve az örök vá-
ros már nem ugyanaz, mint másfél órával korábban volt.

Zsembery Ákos
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Építtetõ: Provincia di Roma

Vezetõ tervezõ: 

Roberto del Signore

Régészet: Luisa Napoli, Eugenio

La Rocca, Paola Baldassarri

A palota pincéjének üvegpadlós

kialakítása, alatta az eredeti épület-

maradványokkal, valamint a

régészeti kiállítóterem 

(Forrás: Napoli – Baldassarri, 2015)



A Stöckl lépcsõ megnevezés elõtagja nem személynév.
Az egykor a közelében álló melléképületrõl, a Stöckl
Gebäudéról nyerte a nevét, mely Ausztriában a kasté-
lyok közelében álló melléképületek gyûjtõneve volt. A
budai várban is épült egy kifejezetten reprezentatív hi-
vatali melléképület az egykori építési irodák (Bauamts-
stöckl) helyén, amely rövidesen a várbeli fejlesztések út-
jában állt, ezért elbontották: csak a mellé épített Stöckl
lépcsõ õrizte meg – nevében – az emlékét. A lépcsõ tör-
ténetét Rostás Péter mûvészettörténész kutatta 2015-
ben,2 addig leginkább Ybl-lépcsõként ismerték, pedig
nem Ybl Miklós, hanem Hauszmann Alajos tervezte, pár
évvel Ybl halála után. A Stöckl épület helyére épített Fõ-
õrség, amely szintén Hauszmann tervei szerint készült, a

támfal magasságáig lényegében azonos szerkezetû és
megjelenésû, így építészeti egységet alkot a lépcsõvel.

Ybl Miklós halála után – és akarata szerint – Hausz-
mann Alajos vitte tovább a vári munkákat, és nem csak
a dunai oldalon módosította Ybl koncepcióját, hanem a
nyugati oldali kertek szintjét is igyekezett bekapcsolni a
fejlesztésbe: ekkor született a királyi lovarda, az onnan a
Hunyadi udvar szintjére vezetõ, kocsival járható rámpa
és a gyalogos lépcsõ gondolata, amely 1896-ra meg is
épült. A második világháborúban megrongálódott Fõõr-
séget és a vele egységet képezõ lépcsõt 1971-ben bon-
tották le, elsõsorban nem a mûszaki állapotuk miatt, ha-
nem azért, mert a második világháború utáni régészeti
kutatások során középkori épületrészeket tártak fel, és
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A Stöckl lépcsõ és a Fõõrséghez

csatlakozó terasz képe a háború

után. A lépcsõ alig sérült, nem a

mûszaki állapota miatt bontották le

1971-ben 

É p í t é s z :  

H a u s z m a n n

A l a j o s ,  

1 8 9 6

ÕRZÜNK, AMÍG LÉTEZÜNK1

A Stöckl lépcsõ rekonstrukciója



az itt álló Zsigmond-kori várfalakat elõnyben részesítet-
ték a késõbbi, hauszmanni épületekkel szemben. A vár-
fal e szakaszának sorsáról évtizedes vita folyt, ahogy a
várpalota újjáépítésének egyéb kérdéseirõl is, s ezek
éppúgy egyszerre voltak szakmai és politikai viták,
ahogy ma is. Rostás Péter tanulmányából kitûnik, hogy a
Közti mûemlékes építésze, Czagány István például a
nyugati falszakasz beépítésének híve volt, és másokkal
ellentétben pozitívan értékelte Hauszmann törekvéseit a
Hunyadi udvar és az Oroszlános kapu környezetének ur-
bánus megfogalmazására.

A ma látható várfalak, illetve azok kõburkolata az
egykori lépcsõ környezetében csupán rekonstrukciók, az
eredeti, valóban Zsigmond-kori kváderek a föld alatt
vannak, helyenként emelkednek csak a terepszint fölé:
helyreállításuk a vár középkori látványát kívánta erõsíte-
ni. Az a kérdés, hogy a várpalota nyugati oldalának revi-
talizációja során melyik korábbi állapotot tekintik irány-
mutatónak, melyiket idealizálják a tervezõk és a döntés-
hozók, szándék, azaz akarat, nem pedig egy „helyes”,

vagy „helytelen” megközelítés kérdése. A budai Vár fej-
lesztési koncepciójának része az egykori Újvilág, késõbb
Csikós udvarnak nevezett terület használatbavétele, il-
letve a Palota út felõli megközelítésének biztosítása,
ezért nem véletlenül kerültek elõtérbe azok a hauszman-
ni tervek, amelyek szintén erre törekedtek. A várpalota e
fontos pontján a négy meghatározó, Hauszmann tervez-
te építészeti elem rekonstrukciójáról, köztük a Stöckl
lépcsõ felépítésérõl Potzner Ferenc építész és Rostás Pé-
ter mûvészettörténész szakmai javaslata alapján szüle-
tett testületi, majd politikai döntés, nem pedig fordítva.3

A funkcionális szempontból nem vitatott neorene-
szánsz Stöckl lépcsõ rekonstrukciójához szükséges kivi-
teli tervek elkészítését a fenti alapvetések elfogadásával
vállaltuk. Ehhez az Országház homlokzatrekonstrukció-
jával eltöltött sokéves tapasztalat adott alapot. A lépcsõ
szellemes vonalvezetésû, sallangmentes, egyszerûnek
látszó, de részleteiben alaposan végiggondolt, kifinomult
mûtárgy. Alapozása és alapfalai máig megvannak, centi-
re pontosan megegyeznek a fennmaradt tervekkel. 
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A Stöckl lépcsõ egyik korai tervvál-

tozata Hauszmann Alajos mûtermé-

bõl. A bal oldalon az akkor még álló

Stöckl Gebäude homlokzatrészlete

látható

1  „Mindig is úgy gondoltam, hogy a társada-

lomban vannak termelõk, irányítók, szol-

gáltatók és õrzõk. A könyvtáros közös

kaszt a katonával, a rendõrrel és a tûzoltó-

val. Õrizzük, amíg van mit, és van kinek.

Õrzünk, amíg létezünk.” In Magyar, László

András: Mi a fontosabb, az orgazmus, vagy

a táplálék? [Nagy József interjúja M.L.A.

könyvtárossal.] 24.hu, 2016. július 12. CEST

14:31. Hozzáférhetõ:

<http://24.hu/kozelet/2016/07/12/mla-mi-

a-fontosabb-az-orgazmus-vagy-a-

taplalek> [utolsó belépés: 2016. augusztus

26.].

2  Rostás, Péter: A budavári királyi palota egy-

kori Stöckl lépcsõje. [Mûvészettörténeti do-

kumentáció, publikálatlan kézirat]. Buda-

pest, 2015. 

3  „Rostás szerint az eddigi döntéseknek

megfelelõ szakmai megalapozottsága és

indoka van, ezeket egyáltalán nem a politi-

ka kezdeményezte, hanem a régész és mû-

vészettörténész szakma.” In Rostás, Péter:

Miért jó mégis a budai Vár felújítása?

[Dercsényi Balázs interjúja R.P. mûvészet-

történésszel.] HVG.hu, 2016. március 30.

CET 17:21. Hozzáférhetõ:

<http://hvg.hu/itthon/20160330_budai_V

ar_Rostas_Peter_Hauszmann> [utolsó be-

lépés: 2016. augusztus 26.].

4  Lõvei, Pál: Budai várjátékok. Élet és Iroda-

lom, vol. 60, no. 22 (2016), pp. 11-12. Hoz-

záférhetõ:

<http://www.es.hu/lovei_pal;budai_var-

jatekok;2016-06-02.html> [utolsó belépés:

2016. augusztus 26.].
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Hosszmetszet az archív kiviteli tervsorozatból. A nagyméretû tégla faltest (6,5×15×31) és a kõburko-

lat egy ütemben, összehangolt méretrenddel épült

Keresztmetszet az archív kiviteli tervsorozatból. A beton

alaptest és az alapfalak nagy része megõrzõdött a föld

alatt. A lépcsõfokok gránit anyagúak voltak, a tégla-

boltozatok felett aszfaltburkolat készült. A boltvállakat

vonóvassal fogták össze

Hosszmetszet a rekonstrukciós tervsorozatból. A ma használatos nagyméretû tégla (6,5×14×29) 

méreteihez igazítva a lépcsõ az egykorihoz hasonlóan épül, az Eurocode elõírásai szerinti 

vasbeton merevítést a szerkezetbe rejtve

Keresztmetszet a rekonstrukciós tervsorozatból. 

A téglaboltozat helyett vasbeton héj készül, felette

szigeteléssel és antracit színû terrazzoburkolattal
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A Stöckl lépcsõ felülnézeti képe a Fõõrség alagsori szintjéhez vezetõ terasz és a Hunyadi udvar szintjén kiépülõ díszkerthez való csatlakozás jelölésével

A lépcsõ tervezett összképe. Minden kõelemnek önálló sorszáma van, mindegyikrõl konszignációs tervlap készül. Hauszmann idejében az egyszerû falburkoló köveket

nem számozták, a többit igen. A kõfaragó mûhelyek 1:1 léptékû kõrajzok alapján faragtak, ilyen tervekbõl is maradt néhány

A lépcsõ alaprajza a lábazati indítósor szintjén. A támpillér föld alatti része Zsigmond-kori, a föld feletti része rekonstrukció és a lépcsõ alatti térben látható marad, ahogy

Hauszmann idejében is látható volt 



A kihívást különleges feladatnak tekintettük, élvezettel
merültünk el egy letûnt kor szerkesztésmódjának megis-
merésében. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy az eredetivel
egyezõ, hagyományos technikával épüljön, a mai igé-
nyek szerinti vasbeton merevítést észrevétlenül rejtettük
el a téglafalban. A faragott kõszerkezetek tervezési logi-
kája gyökeresen eltér a mai additív, szerelt szerkezetek-
ben gondolkodó alapállástól. Amikor ilyen munkát vég-
zünk, restaurátornak tekintjük magunkat, nem alkotó
építésznek. A mai építész gépész módjára szerel össze
építõelemeket akkor is, amikor téglával vagy betonnal
dolgozik. A faragott kõszerkezetben meghatározóak a
csomóponti elemek, amelyek akár négy-öt különbözõ
rendeltetésû tagozatból állnak össze, és mindegyik
mindegyikkel összefügg. Ha a bal alsó sarkon megválto-
zik egy részlet, az a jobb felsõ sarokig végigfut, és min-
dent befolyásol. Az a munkarész, amelyet most mi vég-
zünk számítógéppel, a huszadik század elejéig – feltéte-
lezem – a kõfeldolgozó cégek mestereinek feladata lehe-
tett, amit elképesztõ térlátással, sok évszázad tapasztala-
tait felhalmozva mûveltek: logarléccel, papíron, ceruzá-
val, tussal és vízfestékkel, lenyûgözõ pontossággal. Ezek
közül a tervek közül nagyon sok megmaradt a Stöckl
lépcsõ esetében is, ami nélkül – pusztán fényképek alap-
ján – a rekonstrukció megvalósíthatatlan lett volna. A
korabeli rajzok viszont nem elegendõek ahhoz, hogy egy
mai kõfaragó mûhely – tartozzon bár a legjobbak közé –
egy olyan összetett rendszert, mint amilyen a Stöckl

lépcsõ, össze tudjon belõlük állítani. A számítógép pon-
tossága váltja ki azt a tudást, ami a 19. század végén
még a mesterek fejében volt.

”A nagy építész elõdök kész tervei mögé menekülést a
történelem- és a nemzetfelfogás anakronizmusai mellett az
építészethez való ambivalens kapcsolódás is magyarázza.
A döntések meghozatala bátorságot kíván, az építészet te-
rületén a magyar kormányzat viszont gyáva. A kortárs al-
kotások, tervek között dönteni ugyanis rizikós: szakértel-
met és képzettséget, intuíciót, kvalitásérzéket, kulturális
tájékozottságot és érdeklõdést feltételez, és az eredmény so-
sem tetszik mindenkinek” – írja Lõvei Pál egyik könyörte-
len cikkében.4

Ezeket a mondatokat ugyan könnyebb leírni, mint
megvalósítani, mégsem lehet említés nélkül hagyni azo-
kat a jogos kifogásokat, amelyek a kortárs építészet
megjelenését kérik számon a Várnak ezen a részén, akár
a Stöckl lépcsõ esetében is. Az elmúlt 71 év megvalósu-
latlan kísérletei azonban azt sejtetik, hogy az éppen ak-
tuális építészeti irányzatok sorából demokratikus mód-
szerekkel (pályázattal vagy pályázatokkal) kiválasztani
azt, amelyik ebben a történeti, kulturális és politikai te-
kintetben egyaránt sûrû szövetben érvényes lesz és tar-
tós, szinte lehetetlen vállalkozásnak tûnik. Különösen
igaz ez a mai magyar, erõsen megosztott politikai, társa-
dalmi (és tegyük hozzá, szakmai) környezetben. Egy pá-
lyázatnál a zsûri jelentõsége egyenértékû a pályázóké-
val, de a zsûritagokat egyszerûen felkérik, ami könnyen
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Az egyik, kívülrõl egyszerûnek lát-

szó boltozati kõelem terve. A bol-

tozatok rekonstrukcióját Szabó

Ágnes, a 3D modellt és a kõelemek

végleges konszignációs rajzait

Dóczi András készítette



manipulatív választás is lehet. Nem véletlen, hogy a Vár
déli oldala 1945 óta befejezetlen, a döntésekkel járó
kockázatot egyik rezsim sem vállalta vagy vitte végig.
Áttekintve a 71 év során e területre készített tervek és
pályázatok sorát (megérne egy átfogó kritikai kiállítást!)
véleményem szerint egy sincs, amelyik meg-nem-való-
sulását utólag sajnálnunk kellene. A '45 utáni beavatko-
zások erényeit és hibáit ma népszerû relativizálni, holott
a józan értékítélethez elegendõ idõ telt el. A királyi palo-
ta közvetlen közelében rekonstruálandó hauszmanni
épületek – az építészi és mûvészettörténészi szándék
szerint – egy értékesnek ítélt építészeti kompozíció hely-
reállítását jelentik – egy bizonytalan kimenetelû kortárs
beavatkozással szemben. E „gyáva” döntés sikere vagy
kudarca kevésbé a rekonstrukció hitelességén múlik, in-
kább a minõségén.

Egy sokezer éves kézmûves kultúra kimúlásának évti-
zedeit éljük, melynek Hauszmann kora volt az utolsó
méltó örököse. Hauszmann Alajos (1847-1926) maga is
megérte, érezhette a halál leheletét a Tanácsköztársaság
alatti meghurcoltatása idején. Nap mint nap szembesü-
lünk az egykori míves és gazdag nyelvezet iránti érzé-
ketlenséggel és érdektelenséggel (kollégákat is beleért-
ve), szélmalomharc minden gyakorlott kéz formálta
részletért folytatott küzdelem. A 19. századi mesterek
épületei a 21. század felõl nézve – nagyon csekély túl-
zással – csak annyiban különböznek a középkori vagy
ókori mesterek mûveitõl, hogy a tervtárakban véletlen-

szerûen fennmaradtak a kiviteli szintû terveik. Párhuza-
mosan létezik egy elmúló és egy minden eddiginél heve-
sebb ütemben születõ, alapjaiban új világ: a közöttük lé-
võ távolság és kontraszt nagyobb, mint bármikor a belát-
ható történelemben. Megértõ vagyok azok iránt, akik ezt
a tempót nem tudják követni. Nem csak a kormányokra,
a tömegekre sem jellemzõ a „szakértelem és képzettség,
intuíció, kvalitásérzék, kulturális tájékozottság és érdek-
lõdés”, ami segítene abban, hogy a kortárs törekvések
között eligazodjanak.

A berlini Schloss historizáló homlokzatainak finanszí-
rozására 105 millió eurót kell egy civil szervezetnek
adomány formájában összegyûjtenie 2019-ig, hogy a né-
met államnak ne az adófizetõk pénzét kelljen a hagyo-
mányosan, kézmûves eszközökkel épülõ homlokzatok
extra költségeire fordítania: 59 millió euró gyûlt össze
eddig, ami impozáns mértékû adomány. A drezdai
Frauenkirche külsõ rekonstrukciójára 115 millió eurót
adtak össze a világ minden tájáról – a közakarat ennél
látványosabb megnyilvánulását nehéz elképzelni.

A maró gúnnyal elítélt nosztalgiahullám kortünet,
hattyúdal, a történeti építészet halott. A Stöckl lépcsõ le-
gyen a sírjára virág.

Masznyik Csaba
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Tervezõ: 

Hauszmann Alajos, 1896

Újraépítés koncepció és

engedélyezési terv, generál ter-

vezõ: Potzner Ferenc (Közti)

Mûvészettörténész, kutató:

Rostás Péter (BTM)

Régész konzulens: 

Magyar Károly (BTM)

Kiviteli terv: Masznyik Csaba,

Szabó Ágnes, Gábor Mónika,

Dóczi András 

(Masznyik és Gábor Kft.)

Statika: Pintér Sándor, Pljesovszki

Gábor, Szakács Miklós 

(Szigma Stúdió Kft.)

Talajmechanika: 

Vásárhelyi Balázs

Épületszerkezettan,

szigeteléstervezés: 

Horváth László (Estrad Bt.)

Épületvillamosság: Ritzl András,

Kajtán László, Máramarosi András

(Közti)

Díszvilágítás: Haász Ferenc

(Madebylight)

A lépcsõ egyik legfelsõ lábazati

kõelemének rajza, mely négy külön-

bözõ építészeti tagozat csatlakozó

csomópontja. Szabó Ágnes rekonst-

rukciója

A lépcsõt kísérõ mellvéd részletrajza. Szabó

Ágnes 17 évet töltött az Országház homlokzati

köveinek felmérésével és tervezésével, az õ

felkészültsége nélkül a Stöckl lépcsõ

rekonstrukciós terveit nem lehetett volna a

kívánatos minõségben elkészíteni



Elõször is a fenti három fõúri lak Magyarország egyedüli
olyan emlékkörét alkotja, amely alkalmas arra, hogy eu-
rópai léptékben és színvonalon mutassa be a hazai arisz-
tokrácia mûveltségét és nemzetközi rangját. Mindhárom
épület okkal sorolható a nyugat nagyobb fõnemesi és ki-
sebb fejedelmi otthonaival azonos kategóriába, különös
tekintettel arra, hogy Magyarország mai területén kifeje-
zetten uralkodói megrendelésre készült, autentikus for-
mában fennmaradt rezidencia egy sem áll. Így ezeknek a
mûemlékeknek valóságos zászlóshajóként kell funkcio-
nálniuk, amelyek képesek arra, hogy a gémeskút és a
pusztai romantika évtizedeken át sulykolt turisztikai
sztereotípiái helyett az ország mûveltebb arcát mutassák
a világ felé, a magas kultúra történeti jelenlétének

bizonyítékaként.1 Az a tény, hogy az elmúlt egy-másfél
évtizedben komoly uniós forrásokat fordítottak e kasté-
lyok felújítására, ennek az evidenciának a felismerését
igazolja a döntéshozók részérõl. 

De lássuk, mi is történt Keszthelyen! A „Hétköznapok
és ünnepek egy hercegi kastélyban (1880–1930) – A
keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” elnevezésû pro-
jekt keretében mintegy kétmilliárd forintos összeget for-
dítottak a kastély és a régóta hanyatló Amazon Szálló
felújítására, valamint egy külön projekt alapján sor ke-
rült a kert részleges revitalizációjára is. Ezzel évtizedek
óta elõször vágtak bele az együttes egészét érintõ átfogó
munkálatokba. Ami a kastély fõépülete esetében legin-
kább újszerûnek tûnik, az a ma koncertteremként funk-
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Fél évszázada esedékes felújítások a Festetics-kastélyban 
és környezetében

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért indokolt milliárdokat költeni olyan kastélyokra, amelyek a
fennmaradt emlékanyag nagy részével szemben elfogadható állapotban vannak, és turisták százez-
reit képesek fogadni évente. Gödöllõ, Eszterháza és Keszthely, a három nagy kastélyegyüttes ugyanis
mind jelentõs fejlesztési összegekhez jutott az elmúlt években, holott a fõúri vagy köznemesi lakhe-
lyek többsége még mindig ínséges idõket él országszerte. A következõkben a keszthelyi Festetics-kas-
tély esetében láthatjuk, mennyire nem megalapozatlan a „felfuttatott” örökségturisztikai helyszínek
további támogatása és gyarapítása. 

A Festetics-kastély felújított partere 



cionáló egykori nagy ebédlõtõl északra elterülõ helyiség-
sor egy részének bejárhatóvá tétele. Ez egyúttal olyany-
nyira adekvát lépésnek tekinthetõ, hogy joggal merül fel
a kérdés: a Helikon Kastélymúzeum 1974-es megnyitása
óta miért is kellett erre eddig várni? Különösen nehéz
választ adni, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a terek
mindvégig a múzeum használatában álltak, és az igazga-
tás irodáiként funkcionáltak, szemben például
Eszterháza ugyancsak sok értéket tartalmazó mellékszár-
nyaival, amelyek jó pár évtized hányattatásai után nem-
rég egyesülhettek csupán a régtõl fogva muzeális rendel-
tetésû központi résszel. Összességében tehát közel fél
évszázadon át a Festetics-kastély mintegy fele volt csak
megtekinthetõ a látogatók számára, holott stukkóival,
kovácsoltvas és egyéb díszítményeivel együtt a fennma-
radó terület sem õrizte meg kevésbé eredetiségét, mint a
mindenki által ismert, Batári Ferenc mûvészettörténész
vezetésével újjáélesztett enteriõrök a nagy ebédlõ és a
könyvtár közötti területen.  Ha azonban a most felszaba-
dult helyiségekben elhelyezett kiállításokat végignézzük,
alighanem rálelünk a magyarázatra. A közvetlenül az
ebédlõbõl nyíló Festetics arcképcsarnok címû tárlat a vá-
rakozásaimhoz képest kissé zavarba ejtõ látványosságo-
kat nyújt. Az arcképcsarnok kifejezés hallatán ugyanis
én legalábbis valamilyen hagyományos festészeti kollek-
cióra számítottam (teszem azt, a gödöllõi kastély pár
éve megnyitott Gizella-szárnyának emeleti folyosóján
látható Habsburg-portrégalériához hasonlóra), bár való-
színûleg ez csupán mûvészettörténész mivoltomból faka-
dó afféle szakmai ártalomnak tekinthetõ. Ehhez képest
itt a család tíz generációjának installációkon megjelení-
tetett, kissé karikaturisztikus ábrázolásai váltakoznak
különféle magyarázó szövegekkel és síkképernyõs ani-
mációkkal, jó pár szobán át. E koncepción egyrészt érzõ-
dik a jó szándék és az igyekezet, másrészt a sokszor
unalmasnak és régimódinak titulált kiállítási szisztémák-
kal való szakítás vágya, az eredmény azonban kissé visz-
szás. A családtagok képi megformálásából kitûnõ játé-
kosság ugyanis nem annyira a felnõttek, mint inkább a
gyermekek szimpátiájára tarthat számot, a meglepõen
alapos és olykor a Burda-szabásminták szövevényességét
idézõ magyarázószövegek elolvasásával viszont az utób-
biak aligha fáradnak majd. Ennél fogva nehezen fogható
meg, milyen célközönségnek szánták a témájában fajsú-
lyos, kivitelében azonban kevésbé komoly bemutatót. A
minden ízében arisztokratikus pompát sugalló ebédlõ
aranystukkói után pedig különösen kontrasztos ez a
megjelenítési forma. 

Az új kiállítási részt lezáró „hercegi rangra emelt ma-
gyar családok terme” e tekintetben már a szolidabb is-
meretátadás talaján áll. Visszatérve tehát a miértekre,
ennek a helyiségcsoportnak a kihasználatlansága szem-

látomást arra vezethetõ vissza, hogy eredeti mûtárgya-
kat felvonultatni képes kiállítást (az ilyen alkotások szû-
kös elõfordulása okán) nemigen tudtak elhelyezni ben-
ne, sem korábban, sem most. Igazán azonban azt fájla-
lom, hogy az északi szárnyban lévõ legreprezentatívabb
helyiségek, vagyis a velencei tükörterem és a nagy tánc-
terem ezután is zárva maradnak a múzeumlátogatók
elõtt. 

Ami az ebédlõtõl délre esõ, eddig is múzeumi rendel-
tetésû tereket illeti, komoly elõrelépésként értékelhetõek
azok a tájékoztató táblák, amelyek immár a kastély tör-
ténetének több idõsíkját tárják a közönség elé, nevesen
a 19-20. század fordulójának aranykorával párhuzamba
állítják a II. világháború utáni hanyatlás évtizedeit. Így
válik csak igazán érzékelhetõvé a ma is látható enteri-
õrkiállítások Batári Ferenc általi létrehozásában rejlõ óri-
ási teljesítmény.  Néhány fényképpár megdöbbentõ ha-
tást kelt, különösen az, amelyiken egy hatalmas, utóla-
gosan vágott átjáró tûnik fel, amelyet az egykori nõi sza-
lon és a nagy ebédlõ között hasítottak bele a neorokokó
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Az Amazon Szálló frissen helyreállí-

tott udvara

A hercegnõi kamarakert fél évszá-

zad után ismét hiteles képet mutat

(alsó kép)



stukkóval burkolt falszakaszba, az akkoriban itt mûködõ
tiszti klub céljainak megfelelõen. Ez a barbár és teljesen
értelmetlen, nota bene, kártékonysága mellett sok „fára-
dozást” is igénylõ megoldás nagyon emlékeztet mai ko-
runk mûemlék-tulajdonosi szemléletére, amely esetén
mindig a történeti épületnek kell igazodnia a pillanatnyi
ötletekhez, nem pedig fordítva, holott a szürkeállomány
lényegesen könnyebben alkalmazkodik, mint a szürke
márvány…   

Az újdonságok még nagyobb körével áll módunkban
szembesülni a kastély kertjében, ahol nyolchektáros te-
rület került számottevõen közelebb egykori történelmi
állapotához.   Az angol H. E. Milner által 1885–1889 kö-
zött tervezett parkot ugyanis a II. világháború utáni évti-
zedek szegényes viszonyai közepette nem épp hiteles
módon állították helyre, így számos hiba kijavítása vált
szükségessé a fõépület szûkebb környezetében. Minde-
nekelõtt a kastély elõtti és mögötti parter útjait koráb-
ban borító aszfaltozást számolták fel, ismét zúzott kõvel
burkolva a felületeket. Az eredeti tervek szerint készül-
tek el a virágkiültetések és az ápolt gyepfelületek, nem

beszélve a nagy szökõkút kõvázáinak autentikus újrafa-
ragásáról, ami által lecserélhetõvé váltak az addigi hitel-
telen példányok. Örömteli továbbá az idõközben teljesen
eltûnt hercegnõi kamarakert rekonstrukciója is.2

A hercegnõi kamarakert a rekonstrukciót követõen
Látható tehát, hogy a pénztelenség szülte kényszer-

megoldások csak még több munka és forrás igénybevéte-
lével hozhatóak helyre utólagosan. Már csak az a kér-
dés, hogy a kert távolabbi, jelenleg fallal elválasztott ré-
sze mikor újulhat meg méltó módon, illetve – ha mégoly
illuzórikusnak tûnik is – a kastély elõtti parkrész kõ
mellvédjétõl egykor feltárult világszép panorámát mikor
kaphatjuk vissza az utóbb beépített panelházak és újabb
keletû éttermek eltüntetése útján.

A felújítási munkák talán legmeglepõbb hozadékának
azonban az Amazon Szálló rekonstrukciója nevezhetõ.
Aki járt Keszthelyen korábban, tudhatja, hogy a kastély
fõkapuja elõtti térséget emberöltõ óta csúfította el egy
jobb sorsra érdemes, romos épület. A szépen megújított
ház legfõbb belsõ értékeit jelentõ földszinti boltozatos
tereket igen ízlésesen mutatják be, láttatva a mára meg-
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kopott, de eredeti festékrétegeket. A fõúri utazásokat
felelevenítõ kiállítás tárgyanyagának változatossága pe-
dig lenyûgözõ, különös tekintettel arra a vasúti szalon-
kocsira, amelynek gyönyörû faburkolatát és réz szerelvé-
nyeit a teljes elhanyagoltságból kiemelve, kifejezetten e
tárlathoz restaurálták. Ezúttal az audiovizuális effektek
felvonultatása is teljességgel adekvát, hiszen például fel-
gyorsított felvételen követhetõek végig az a heroikus
munka, amely e szemet gyönyörködtetõ vasúttörténeti
ritkaság felújításához vezetett.  

Mindenképp méltatást érdemel a felújítással egy idõ-
ben megjelent új „kiállításvezetõ” is, amely a legkiválóbb
szakértõk tollából származó valóságos tanulmánykötet-
ként, hazai viszonylatban egyedülálló részletességgel
mutatja be a kastély történetét és látnivalóit. 

Ami Keszthelyen legutóbb történt, az újabb lépések

szükségszerû sorozata volt egy vágyott, de talán soha el
nem érhetõ cél felé vezetõ hosszú úton, és egyszersmind
bizonyíték arra, hogy a Festetics-kastély számára a jövõ-
ben is van hely a nap alatt. 

Bátonyi Péter
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Az Amazon Szálló földszinti helyi-

ségeinek kendõzetlenül bemutatott

boltozatai 

A „Fõúri utazások, úti kalandok”

címû kiállítás az Amazon Szállóban

(belsõ kép)

A kastélyban kialakított „Festetics

arcképcsarnok” részlete



A Mecsek keleti lejtõjén található nagyközség, Szászvár
elõdje, a Szász nevû mezõváros a 15. században a pécsi
püspök birtokközpontja volt. Erre a célra az 1200-as
évek közepén épült emeletes, három osztatú udvarházat
használták, tovább bõvítve, megerõsítve. A török korban
a vár igazgatási központként mûködött. Késõbb a ke-
resztény seregek felgyújtották, majd fel is robbantották a
vár egy részét.1 A barokk kori átalakításokat követõen az
1980-as évekig parókiaként mûködött tovább a viszony-

lag épen maradt udvarház nyugati palotaszárnya. Ekkor
elkerülhetetlenné vált a templom melletti, alápincézett,
földszint plusz emeletes épület felújítása. Az 1980-as
években indult régészeti feltárást Gerõ Gyõzõ és G. Sán-
dor Mária régész kutatók vezették. Ennek során kiderült,
hogy a barokk és klasszicista részleteket is felmutató
épület sokkal korábbi, falai, szerkezetei, az ásatás során
elõkerült részletei közt igen sok a középkori. Ennek is-
meretében el is készült rövidesen a mûemléki felújítás
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elsõ terve, melyet Schõnerné Pusztai Ilona irodavezetõ
vezetése mellett Gál Tibor építész készített. Könyvtár,
kutatószoba, múzeum lett volna kialakítva az épületben.
Az évtized végén beindult a kivitelezés is, de – ma már
mondhatjuk, szerencsére – 1990-ben leállt az építkezés.

A kutatás folytatódott, s a több mint húszéves munká-
latok során feltárultak az épület több mint hétszáz éves
történetének emlékei, a várfalak és a várudvarok lenyo-
mata, a kapcsolódó északi reneszánsz épületszárny kõfa-
lai és a kaputorony. 

A 2000-es évek elején kapcsolódhattunk be az építé-
szeti tervezési folyamatba kisebb állagmegóvási munkák
tervezésével. 

2005-ben a már elkészült átalakítások egy részét (így
a nyugati palotaszárnyban lévõ középkori ablakkerete-
ket) adottságként fogadtuk el, s az addig megismert
épület-, és falmaradványokból, kutatási jelentésekbõl ki-
indulva készítettük el a mûemléki helyreállítási koncep-
ciót, majd az építési engedélyezési tervet. Az építési en-
gedélyt egy kétéves tervezési folyamat, több tervtanácsi
és mûemléki hatósági egyeztetés, szakmai vita nyomán,
sok-sok kompromisszum megkötésével 2007-re kaptuk
meg. 

A tervtanácsi állásfoglalás alapvetõ pontjai voltak a
kaputorony „földszint plusz kilátószintes toronyként”
történõ visszaállítása, a nyugati szárny barokk tetõfor-
májának megtartása, a kápolna tömegének helyreállítá-
sa, tetejének „féltetõs” lezárása, a keleti torony középko-
ri tömegének visszaállítása, valamint az északi palota-

szárny emeletének kortárs építészeti eszközökkel való
megfogalmazása. 

Forrás hiányában a helyreállítás nem indulhatott el,
az építési engedély lejárt. Az épületek, romfalak állapota
közben egyre romlott, nõttek a repedések, vízben álltak
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Légifotó a várterületrõl és a környé-

kérõl, elõtérben az ásatási területtel

1  Gerõ, Gyõzõ: „Szászvár – A püspöki vár

településtörténete és építéstörténete /

Siedlungsgeschichte und Baugeschichte

der bischöflichen Burg zu Szászvár”, in

Szijártó Kálmán – G. Sándor Mária (eds.): A

pécsi püspökvár. Régészet és épületku-

tatás. ICOMOS Hefte des Deutschen

Nationalkomitees, vol. 22 (1999.), pp. 111-

113.

2  Buzás, Gergely: Elõzetes jelentés a

szászvári vár 2013-as ásatásáról.

Archeologia – Altum Castrum Online, no.

193 (2013). Hozzáférhetõ: <http://arche-

ologia.hu/content/archeologia/193/szasz-

var-jelentes.pdf> [utolsó belépés: 2016.

augusztus 30.]. 

Déli bejárati kapu a helyreállított

középkori várfalon – eredeti

küszöbkõvel, az in situ talált szárkõ-

maradvány alapján kiegészített

kõkerettel



a pince falai a félbemaradt víztelenítés miatt, az évtize-
dek óta feltárt, védõépület alatt álló falmaradványok kõ-
anyaga egyre inkább mállott.

2012-ben a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. (MNV) európai uniós pályázat, ezen belül a Dél-du-

nántúli Operatív Program támogatásával és saját forrás
felhasználásával kívánta felújítani az épületegyüttest,
amihez az építési engedély megújítására volt szükség.
Ekkor nagyobb érdemi, tartalmi változtatás a mûemléki
koncepcióban nem történt. A pályázat szempontjából
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A középkori várudvar az in situ

megtalált kõburkolattal és a

helyreállított kúttal

A pincelejárat falai a helyszínen

megõrzött lépcsõmaradványokkal



fontos volt a vár bekapcsolása a turisztikai életbe, a tér-
ség gazdasági fellendítésének elõsegítése. Ennek megfe-
lelõen a terv átdolgozásánál kiemelt szerepet kapott a
belsõépítészeti megjelenés, a kiállítási koncepció, a hasz-
nosítás, a fenntarthatóság, a megújuló energia alkalma-
zása, a minél teljesebb akadálymentesítés.

2013-ban a tulajdonos a régészeti kutatás kiterjeszté-
sével, kiviteli terv elkészíttetésével elindította a helyreál-
lítási folyamatot. A kutatást végzõ régész, Buzás Gergely
az északi palotaszárny még hiányzó (fel nem tárt) keleti
végének feltárása során megtalálta a palota – mindeddig
ismeretlen – keleti szárnyát is.2

A kutatás igen sok kérdést vetett fel, hiszen még ma
sem ismerjük a külsõ várfalrendszer keleti és déli oldalá-
nak lezárását, illetve csak további ásatás tisztázhatja a
keleti palotaszárny részleteit. A helyreállítással azonban
nem lehetett tovább várni. Élni kellett a pályázat nyúj-
totta lehetõséggel, hiszen a csaknem negyven éve üresen
álló épület, a letakart romterület nem bírt volna ki to-
vábbi éveket. A település központjában álló torzó, rom-
terület pedig csak a nagyon elszánt mûemlékbarátokat
vonzotta, a többség inkább elkerülte. A nyomás tehát
nagy volt a tulajdonoson, a szakembereken és a hatósá-
gon is, a bizonytalanságok ellenére dönteni kellett a be-
mutatás módjáról. A döntési kényszer végigvonult a tel-
jes kivitelezésen, hiszen az épületek és a várfalak újabb
és újabb részletei kerültek elõ, a pályázatzárási határidõ
és a rendelkezésre álló forrás nagysága azonban komoly
szorítás volt minden résztvevõ számára.

A kivitelezésre kiírt pályázatot 2015-ben a Pécsi Tata-
rozó és Építõ Zrt. nyerte. Az elhúzódó közbeszerzési fo-
lyamat és a pályázati idõszak zárása miatt alig maradt
idõ a helyreállításra. További nehézséget jelentettek a
mûemlék-helyreállításoknál megszokott feladatok: a fo-
lyamatos régészeti megfigyelés mellett végzendõ kivite-
lezés, az újonnan elõkerülõ leletek, jelenségek értelme-
zése, adott esetben a gyors helyszíni áttervezés. Elmond-
hatjuk, a projekt minden résztvevõje (a megbízó, a ter-

vezõk, a kivitelezõ, a hatóságok) felvállalta a megvaló-
sulás érdekében a többletmunkát, a heti kooperációk al-
kalmával különösen jó együttmûködésben hoztuk meg a
döntéseket. Igen színvonalas munkát végeztek a szakres-
taurátorok, külön is ki kell emelni a kõ- és a kályhares-
taurátorok alapos munkáját. Ennek eredményeképp
2016 augusztusában egy igen jó minõségû, szakszerûen
kivitelezett mûemlékegyüttes nyílt meg nem csak a tu-
risták, de a nagyközség lakosai számára is. A kiállítási
funkció mellett különbözõ helyi közösségi rendezvények,
de akár szakmai konferenciák is helyet kaphatnak ben-
ne. 

Az épületekrõl

A nyugati palotaszárny barokk tömege hazánkban egye-
dülálló módon a pinceszinttõl a tetõig megõrizte a kö-
zépkori falait, ugyanakkor nem volt mindenki számára
egyértelmû bizonyíték a középkori tetõformára. A leg-
utolsó tervtanács így ragaszkodott a nyolcvanas években
felújított barokk tetõforma megtartásához, hiszen ez is
bemutatja az együttes egy jelentõs korszakát. Reménye-
ink szerint egy következõ tervfázisban lesz még lehetõ-
ségünk ennek átértékelésére, a középkor teljesebb körû
kiterjesztésére, s így egy egységesebb épülettömeg, össz-
kép kialakítására, hiszen a kivitelezés során elõkerültek
a hiányzó bizonyítékok. Ezzel egy Magyarországon egye-
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Történeti áttekintés 

1374-ben épült a mai nyugati palotaszárny háromszintes épülettömegként. A nyugati oldalon félköríves záródású kõkeretes ajtón, majd

pár lépcsõn át lehetett lejutni az elsõ szintre, ami a mai pinceszint. Ez három osztatú, harántfalas, dongaboltozatos helyiségekbõl álló,

északra, délre és keletre a falazatban még ma is megtalálható ablaknyílásokkal rendelkezett. A második szintre a nyugati oldalon kõkerí-

téssel körbevett udvarról lehetett külsõ, tégla boltövvel gyámolított lépcsõn feljutni. Ennek a bejárati ajtónak a szárkõmaradványa ma is

megtalálható a nyugati oldalon. A második szint két osztatú volt, északra a nagyobb terem szolgált a reprezentatív vendégfogadásra is. A

második szint felett fafödém lehetett, amelyre belsõ lépcsõn keresztül vitt az út a harmadik szintre, amely szintén kétosztatú, harántfalas

szerkezet volt. 

1380-ban az épület hosszoldala mentén, keletre egy közel négyzet alakú udvart kerítettek le kõfallal. Az 1387-es évben folytatódott a

nyugati palotaszárny körbekerítése külsõ kõkerítésfallal, úgy, hogy a korábbi bejáratot keleten elfalazták. A várszerûen védett építmény

délen a két kerítésfal között komoly, megerõsített kaputornyot kapott, így az új bejárat ezen keresztül történt. Ez szükségessé tette a bel-

sõ udvar felõli megközelítést, így az épület keleti hosszhomlokzatán egy középkori csigalépcsõs lépcsõház épült farkasveremmel,

elõlépcsõvel, felvonóhíddal. Ide datálódik a nyugati palotaszárny délkeleti sarkában megépült, homlokzaton kívüli vécéépítmény is. 

Az 1400-as években a két várfal közé megépült a 2013-ban feltárt konyhaépület. A békeidõk lehetõvé tettek egy újabb épületszárnnyal

való bõvítést, így 1419-ben megépül a nyugati palotaszárnyhoz csatlakozó északi palotaszárny. Északi fala az 1380-as kerítésfalra épült,

déli homlokzatán hat darab, kövekkel burkolt támpillér tartja a szegmensívû árkádsort. Valószínûsíthetõ, hogy ez az épület emeletes volt,

és az emeleti szárny az árkádsor déli síkjában húzott téglafallal záródhatott. Az emeleti részre a 2013-as ásatásoknál megtalált lépcsõ-

tömb szerint az udvar felõl, külsõ lépcsõn lehetett feljutni az utolsó, délkeleti szegmensnél.  Az 1439-ben épült keleti, külsõ kerítés csatla-

kozott a korábbi kerítésfalakhoz, és ez közel negyven évig meghatározta a külsõ négyszögletes megjelenést a kaputoronnyal. Az így ki-

alakult szászvári udvarház az 1480-as években északra terjeszkedett és a ma is meglévõ két körbástyás északi várfal komoly falvastagsá-

gával védelmet nyújtott az építményrendszernek. 1496-ban ezt a külsõ várfalerõsítést folytatták, keletrõl és délrõl három körbástyás vár-

udvar szegélyezi a korábbi építményegyüttest. A 16. században, a török idején körbe újabb várfalak épülnek, így létrejöhetett egy szim-

metrikusnak mondható külsõ várfalrendszer nyolc körbástyával. 

A 17. század újabb bõvítésekre ad lehetõséget a legkorábbi épületrész udvarában: délen két különálló épület születik, míg keleten egy

hosszház csatlakozik a konyhához. Így a szászvári udvarház fénykorában U alakú, zárt, többszintes építmény volt, a nyitott végén a kapu-

toronyból lakótoronnyá bõvített centrális építménnyel. Az épületegyüttest igen gondos kõfaragómunkával emelték. Buzás Gergely ré-

gész, kutató leírása3 szerint: „nemcsak az ajtó és ablakkeretek, hanem a nyílások belsõ fülkéi is faragottkõ-keretezést kaptak, ami igen szokat-

lan megoldás. Az ablakkeretek – melyek közül egy földszinti keresztosztós és egy emeleti két osztatú in situ fennmaradt – két homorlattal és kö-

zéjük mélyített horonnyal vannak profilálva. Jellegzetességük, hogy a profil lábazat nélkül metszõdik rá a rézsûs könyöklõre. A keretek belsõ ol-

dalán az osztókra is ráforduló falc fut végig. Ez és a sarokvasnyomok is azt igazolják, hogy az osztók közti nyílások táblái fatok nélkül, közvetle-

nül a kõkeretbe illeszkedtek. Ezek a jellegzetességek a keresztosztós ablakok elsõ generációira jellemzõek. Különösen a profilmegállítás formája,

így a lábazat hiánya és a rézsûs könyöklõ is jellemzõen korai forma, Közép-Európában a 14. század közepén megjelenõ keresztosztós ablaktí-

pus elsõ generációira jellemzõ: a szászváriakkal profilban is teljesen megegyezõ példákon figyelhetõ meg IV. Károly prágai Hradzsinbeli és karl-

steini építkezésein, majd egyszerûbb profillal az 1360-70-es években épült zólyomi és véglesi várakon. Szintén a nem sokkal a 14. század közepe

utáni keltezés felé mutat a pincegádor ajtaja, amelynek pontos párhuzamát ismerjük a visegrádi királyi palota 1350-as évekre keltezhetõ nyu-

gati palotaszárnyából.” 

A barokk kor több átalakítást végez az épületen. A középkori falazott tömeg megmarad, de barokk tetõt kap a nyugati palotaszárny. A

belsõ szerkezetbe a födémszinten erõsen belenyúlnak, megszüntetik a pince dongaboltozatait, és félkörnél alacsonyabb ívû keresztbol-

tozatokat építenek a belsõ, hosszirányban kialakított hevederívekre. A földszint és emelet két-két egységes alaprajzát hat-hat helyiséges-

sé alakítják, belsõ hosszfõfal, illetve keresztirányú fõfal építésével. A földszint feletti rész is tégla keresztboltozatot kap. A kötõgerendás

barokk fedélszék alatt csapos gerendafödém készül. Új nyílászárók kerülnek a régiek helyére, melyek közül in situ többet is megtaláltunk

a földszinten.

1776-ra a palotaszárny, a keleti épületszárny és a kaputorony robbantás következtében szinte földig rombolódik, a várfalak illetve kerítés-

falak nagy része is megsérül. A nyugati palotaszárny eredeti tömege megmarad, és plébániaházként tovább szolgálja a tõle délre felépí-

tett új barokk templomot. Az északi külsõ és belsõ várfal maradványaira az északkeleti körbástyát magába foglalóan többhelyiséges gaz-

dasági épületet építenek pajtával és színnel. Ennek padlószintje a középkori udvarhoz képest másfél méterrel magasabbra kerül, a feltöl-

tések a nyugati palotaszárnynál is azt eredményezik, hogy az elsõ szintbõl pinceszint lesz. A külsõ várárok bejárat felõli síkja a középkori

udvarszinthez képest kilencven centiméterrel kerül magasabbra, s ma az aszfaltozott út mutatja helyét. A plébániaház és a templom köz-

vetlenebb kapcsolatát egy új kapu nyitása biztosítja a kaputorony síkjában futó kerítésfalon, szemben a farkasvermes bejárattal. 

3  Buzás, Gergely: A szászvári vár építéstörténete [kézirat]. 



dül itt látható, három oldalról beépített középkori ud-
varház lenne bemutatható egykori középkori tömegével,
egy igen kellemes arányú reneszánsz palotaudvart kör-
bezárva, ahol eredeti középkori köveken lehet végigsé-
tálni.

Az északi palotaszárny térdig érõ kõfalai erõsen szét-
fagytak az elmúlt években, az in situ fragmentumokból,
kõkeretekbõl csak az elsõ szint volt megszerkeszthetõ,
így csak következtetni lehetett az épületszárny tömegé-
re, megjelenésére. Az épületegyüttes használhatósága

miatt egyértelmû volt, hogy a tömeget rekonstruálni
kell, de a bizonytalanságok miatt ezt új szerkezetek, kor-
szerû anyagok beépítésével találtuk megfelelõnek.  Az
emeleti üveghomlokzat mögött ugyanakkor megjelenik a
két középkori keresztosztós ablak, melyet a korábbi fel-
tárás idején találtak meg a kutatók az épületszárny kö-
zelében. A megmaradt kõfalak állapota nem tette lehe-
tõvé, hogy teherhordásra alkalmasak legyenek, ezért az
új födémet önálló, független tartószerkezet hordja.

A 2013-as régészeti feltárás napvilágra hozta a csatla-
kozó, beforduló keleti palotaszárny maradványait is. Bí-
zunk benne, hogy a feltárás és kutatás befejezése nyo-
mán ennek az egykori épületrésznek a bemutatása is
megvalósulhat.

A kaputorony falai is csak mintegy másfél méteres
magasságig kerültek elõ. Stabilizálásuk, megerõsítésük,
kiegészítésük után sikerült teherhordásra alkalmassá

tenni õket. Többszintes tömege meghatározó hangsúlya
lehetett az együttesnek, amely jelen fázisban csak egy
kitekintõ emeleti szintet kapott. Mivel az épület magas-
ságára ma már – szerkezeti elemek és analógiák alapján
– pontosabban tudunk következtetni, ezért reméljük,
hogy a késõbbiekben lesz lehetõség a további szintek re-
konstruálására is.

A bástyákkal tagolt várfalat a nyugati és az északi ol-
dalon sikerült feltárni és bemutatni. Az északi falhoz be-
lülrõl hozzáépült egykori gazdasági épületet tömegében,

beosztásában sikerült megmenteni és közösségi haszno-
sítását biztosítani. 

A várfalon belüli épületek, fal- és kerítésmaradványok
több várudvarrészt is lehatárolnak. Ezek ugyancsak jó
hátteret, keretet biztosíthatnak majd a különbözõ sza-
badtéri rendezvények számára.

2016 nyarán a község birtokba vette a várat, s meg-
nyíltak a kapuk a helyi lakosság és a turisták elõtt is. Re-
méljük, hogy lesz elég érdeklõdõ, lesz sok színvonalas
program, amely felhívja a figyelmet a folytatás szüksé-
gességére, a hátralevõ munkálatok befejezésére. A teljes
kiépítéssel a történelmi hitelességet megtartva sikerülhet
egy egyedülálló épülettípus életre keltése, bemutatása,
fenntartható hasznosítása.

Szabó Éva, Albert János
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1. Rézlemez fekvõ ereszcsatorna 

0,3 százalékos lejtéssel, hegesztés-

sel toldott vörösréz lefolyócsatorná-

val, lefolyócsonkhoz forrasztással
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Épített örökségünk megóvása közös társadalmi érde-
künk. Mûemlékeink pótolhatatlan és hiteles történelmi
források, amelyek nagy pontosságú térbeli felmérése
egyedi formáikra, mûvészi részleteikre, állapotukra vagy
akár felhasznált építõanyagaikra vonatkozó adatok rög-
zítését is lehetõvé teszi.

A korábban mérõszalaggal, majd lézeres távmérõvel
végzett felmérést napjainkban egyre gyakrabban váltja
ki a lézerszkennelés, ami mûemléki épületek esetén kü-
lönleges eljárásokat igényel. Három magyarországi kas-
télyépület (1. ábra) példáján ismertetjük a Miniszterel-
nökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársá-
gának szakmai háttérintézményeként mûködõ Lechner
Tudásközpontban kidolgozott korszerû felmérési mód-
szertant, hogy az elmúlt két évben összegyûlt tapasztala-
tainkat megosszuk a hazai építészekkel, mûemlékvédel-
mi szakemberekkel és térinformatikusokkal.
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MÛEMLÉKÉPÜLETEK LÉZERSZKENNERES

3D FELMÉRÉSÉNEK MÓDSZERTANA ÉS

TAPASZTALATAI

1. ábra. Lézerszkennerrel felmért

kastélyok áttekintõ térképe

2. ábra. A nagykovácsi Teleki-Tisza-

kastély homlokzatrészlete eltérõ

átlagsûrûségû pontfelhõként ábrá-

zolva



Teleki-Tisza-kastély, Nagykovácsi

2014-ben megújulás elõtt állt a nagykovácsi Teleki-
Tisza-kastély. Szerkezeteinek komplexitása és részletgaz-
dagsága indokolta a lézerszkenneres felmérést. Bár a ha-
gyományos építészeti és geodéziai felmérést nem lehe-
tett teljesen kiváltani, a munkaráfordítás jelentõs mér-
tékben csökkent.

Az épületeket kívülrõl ábrázoló pontfelhõ sûrûsége
kb. 16 000 pont/m2 volt (5. ábra), ám a 3D modell és a
homlokzat rajzai alapvetõen a helyszíni manuálékból ké-
szültek el (6. ábra). Ennek okai között szerepelt a pont-
felhõ – akkor még problémát jelentõ – 20 GB körüli fájl-
mérete, továbbá, hogy a szoftver- és hardverkörnyezet
egyidejûleg csak egy ember munkáját tette lehetõvé, és
a fájlkonverziók elvégzése is bonyolult volt.
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Technológiai alapok 

A lézerszkenner a kibocsátott lézerfény visszaérkezési idejét mérve számolja ki a visszaverõdési pontok távolságát. Mivel a lé-

zersugarak vízszintes és függõleges síkkal bezárt szögét is rögzíti, e pontok iránya is meghatározható. Így a mûszer – tengelye

körül forogva – végigpásztázza környezetét, másodpercenként akár több millió visszaverõdés helyzetét rögzíti és nagy sûrûsé-

gû 3D pontfelhõt hoz létre.1

A terepi lézerszkennerek hatótávolsága napjainkban több száz méter, de a mûemléki felmérések során legfeljebb néhány mé-

terrõl érdemes adatot gyûjteni. Tízméteres szkennelési távolság esetén a visszaverõdési pontok akár 1 mm közel is lehetnek

egymáshoz, függõleges síkfelületen 1 000 000 pont/m2 sûrûségû pontfelhõt eredményezve. Ilyen részletesség fõként aprólékos

díszítõelemek felmérése vagy falrepedések kimutatása esetén szükséges, egyébként 5-25 mm közötti ponttávolság javasolt,

ami átlagos pontsûrûséggel kifejezve a néhány ezer és néhány tízezer pont/m2 közé esik (2. ábra).2

A különbözõ álláspontból készült pontfelhõket egyrészt a mûszer GPS pozíciójával, másrészt a több álláspontról is látható, er-

re a célra készített gömbök, prizmák vagy nyomtatott minták segítségével lehet összeilleszteni.3

A legtöbb lézerszkenner fotókat is készít a felmérés során, így minden ponthoz RGB színkód is társítható. Lehetséges a pontfel-

hõt és a fotókat ortogonálisan vetíteni, így perspektivikus és centrális torzulásoktól mentes, ortofotó-jellegû képet kapunk.

Az állványra rögzített lézerszkennerek mellett a felméréshez mozgó eszközök is használhatók. A közúti jármûvel végzett mobil

lézerszkennelés a közterületi, homlokzati és forgalomtechnikai adatgyûjtés hatékony módszere, a nehezen megközelíthetõ

épületrészek és tetõfelületek esetén pedig a pilóta nélküli légi jármûvel (UAV) végzett szkennelés jelenthet megoldást.

A pontfelhõ egy köztes termék, ami alapul szolgál a felmérési dokumentáció elkészítéséhez. A pontfelhõben ellenõrzõ méré-

sek, elemzések végezhetõk, önállóan azonban még nem tekinthetõ tervdokumentációnak.4 Feldolgozásának több szintje van,

ám fontos megegyezni a rajzolás szabályairól, hibahatárairól és az ellentmondásos részletek értelmezésérõl is – ugyanis egy-

értelmû szabályrendszer nélkül kaotikussá és eltérõ minõségûvé válhat a feldolgozás (3. ábra). Kellõen részletes pontfelhõ ese-

tén szükségtelen visszamenni a helyszínre, abban minden részlet megtalálható.5 Célszerû fénykép-dokumentációt is készíteni

a felmérés során, amire támaszkodva a bizonytalan részletek késõbb is tisztázhatók. 

A pontfelhõ alapján elõre definiált elemek automatikus felismerése és 3D modellé alakítása is lehetséges, ilyenek a gépészeti

objektumok, acélidomok, oszlopok, gerendák vagy akár a falsíkok is (4. ábra). Ez nagymértékben segíti a feldolgozási munkát

és a BIM állományok létrehozását, de jelenleg még csak manuális ellenõrzéssel ad megbízható eredményt. 

3. ábra. Pontfelhõbõl generált orto-

fotó négy építészgyakornok által

készített vonalas rajzainak eltérései



Így a pontfelhõ fõként vizuális segítséget és ellenõr-
zési lehetõséget nyújtott: a pontatlan manuálék okozta
félreértések tisztázása kevesebb helyszíni utómérést igé-
nyelt, illetve a magasan lévõ, nehezen elérhetõ párká-
nyok és szerkezeti elemek méreteinek meghatározása is
pontosabbá vált.

A belsõ terekrõl nem készült lézerszkenneres állapot-
rögzítés, mert az utólagosan beépített válaszfalak, az ér-
téktelen bútorok, valamint az áthelyezett és bontandó
vizesblokkok ezt nem tették indokolttá. A bejáratok mel-
lé helyezett prizmák segítették a külsõ lézerszkennelés
és a manuális külsõ-belsõ felmérés összedolgozását.

Mindezek mellett a pontfelhõ a terület fakataszteré-
nek elkészítéséhez is hozzájárult, a fák pozíciói és törzs-
átmérõi – geodéziai felmérés helyett – kinyerhetõk vol-
tak a pontfelhõbõl. A helyszíni bejárás viszont nem volt
teljesen elhagyható, a fák állapotának meghatározása és
az esetleges betegségek fényképes dokumentálása miatt.
A sûrû aljnövényzet miatt sajnos nem lehetett a szintvo-
nalakat is megbízhatóan kinyerni a pontfelhõbõl, ezért a
terepmodell felépítése manuálisan történt, a geodéziai
módszerekkel meghatározott szintvonalak alapján.

Az épület felújítása jelenleg is zajlik, ezért egy UAV
alkalmazásával célszerû lenne megismételni a pontfel-
hõalapú felmérést, ami biztosítaná egyrészt a kivitelezés
nyomon követését, másrészt a terv szerinti 3D modell és
a megvalósulási állapot automatikus összehasonlítását.
Megbízó: Magyar Cserkészszövetség

Felmérési koncepció: Gyulai Attila, Katona András, 

Riedel Miklós Márton

Lézerszkennelés: BKK Közút Zrt. (jelenleg Budapest Közút Zrt.)

RIEGL VZ-400 mûszerrel

Károlyi-kastély, Füzérradvány

A füzérradványi Károlyi-kastély felmérése 2015 januárjá-
ban kezdõdött, a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsoló-
dóan. Az épületrõl korábban készült már hagyományos
kézi felmérés, ám az idõközben történt változások és ál-
lagromlás dokumentálása is cél volt, amihez a régebbi
felmérést össze kellett hasonlítani az aktuális állapotról
készülõ pontfelhõvel. Ennek során a hagyományos, illet-
ve az új technológia pontossági és megbízhatósági kü-
lönbségére, valamint az adatfeldolgozás és digitalizálás
eltérõ idõtartamára is fény derült.
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Pontfelhõ-állományok kezelése 

Pontfelhõk tárolására számos fájlformátum létezik. A legegyszerûbb a térbeli koordinátákat (X, Y, Z) és egyéb attribútumokat

(pl. RGB-kód) szövegesen tartalmazó .XYZ, .TXT vagy .CSV formátum. Ennél bonyolultabb adattárolásra képes a szabványosí-

tott .LAS, illetve annak tömörített .LAZ változata, ami vetületi információkat is tartalmaz. Gyakori még az .E57 formátum, ami

a pontfelhõvel együtt akár 3D modellt és textúrát is tartalmazhat.

A jellemzõ fájlméret nagyságrendekkel meghaladja a vonalas építészeti tervekét. Ez a részletesség függvényében változhat,

egy álláspontból minimum 500 MB méretû fájl keletkezik. Komplex épületek felmérése akár több száz álláspontot is igényel-

het, így egy kisebb kastélyépület részletes külsõ-belsõ felmérése elérheti a 100-200 GB közötti méretet.

Pontfelhõkezelésre számos szoftver alkalmas, köztük több nyílt forráskódú is. Az egyik legelterjedtebb, többféle formátumot is

kezelõ szoftver a CloudCompare, amiben a legegyszerûbb mûveletektõl a bonyolultabbakig sokféle algoritmus használható

(pl. automatikus síkillesztés, zajszûrés).

A legtöbb építészeti tervezõprogram már kezeli a pontfelhõket valamilyen mértékben, de a feldolgozásukhoz szükséges össze-

tett mûveletek végrehajtására még nem képesek. Beépülõ modulok (pl. PointCAB vagy Recap) telepítésével viszont – bizonyos

korlátokat elfogadva – már ezek is igen jól használhatók.6

A három kastély felmérése során az ArchiCAD 19-es (Build 4006) verzióját használtuk, így tapasztalataink fõként erre vonat-

koznak. A maximális részletességû állományok problémákat okoztak, ezért a felesleges tartalomtól megtisztítva és feldara-

bolva nyitottuk meg azokat a modelltérben. A 2D és 3D tervanyagok egymástól függetlenül, több fájlban készültek, hogy a

szoftver terhelõdjön túl.7 A munkamenetet a számítógépek hardveres konfigurációja is befolyásolta. A teljes pontfelhõál-

lományokat csak nagy teljesítményû munkaállomások tudták megfelelõ sebességgel kezelni. 8

4. ábra. Síkok és élek automatikus

detektálása egy családi házról

készült pontfelhõ alapján



A kastélyt kívül-belül felmérték lézerszkennerrel, a
legtöbb álláspontból maximális részletességgel – ám
kültéren a gyorsabb szkennelés érdekében 30-40 méte-
res távolságból is végeztek adatgyûjtést (7. ábra). A kü-
lönbözõ álláspontokból rögzített állományok összeillesz-
tését követõen a már megtisztított pontfelhõ alapján
CAD rajzolók állították elõ a vektoros terveket.

Mûemléki szakértõvel együttmûködve dõlt el, hogy
milyen dokumentációra, rajzokra és modellekre van
szükség. A felmérés megtervezése azonban nem építé-
szeti szemlélettel történt, ezért a végeredmény nem min-
denhol lett megfelelõ: több belsõ térbõl nem távolították
el a függönyt, illetve a zsalugáterek ad hoc pozíciója is
sokszor kitakart ablakrészeket.

3D modell készítésére nem volt igény, így a végsõ do-
kumentáció 2D elemekbõl áll. Az épület alaprajzait,
metszeteit és homlokzatát MicroStation szoftverben dol-
gozták fel, aminek sebessége lassú, munkafolyamata pe-
dig nehézkes volt. A feldolgozást csak részben végezték
építészek, sok olyan CAD-rajzoló is közremûködött, akik-
nek nem volt építészeti felmérési tapasztalata, így az
építészetileg releváns részleteket nem megfelelõen dol-
gozták fel. Az épület helyiségeirõl készített fényképkata-
lógus azonban hasznos segítséget jelentett a bizonyta-
lanságok tisztázásában.

A körülbelül 500 GB méretû pontfelhõ jelentõsen le-
lassította a rajzolóprogramot, a hardver-követelmények-
nek csak kevés munkaállomás felelt meg. Ezért a pont-
felhõt kisebb részekre bontottuk, mivel ha minden rajzo-

ló csak egy részlettel dolgozott, gördülékenyebbé vált a
munkavégzés a meglévõ hardverkonfigurációkon. A tel-
jes dokumentáció körülbelül fél év alatt készült el.

A hagyományos, kézi felméréssel összehasonlítva a
pontfelhõvel jelentõs eltérések mutathatók ki. Bizonyos
helyeken a tagozatok és részletmegoldások teljesen kü-
lönböznek a kétféle módszerbõl származó végeredmény-

ben, a kézi felmérés térbeli pontatlansága pedig akár 40-
50 cm is lehet (8. ábra).
Megbízó: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 

és Vagyongazdálkodási Központ

Felmérési koncepció: Riedel Miklós Márton, Harmath Tamás,

Fülöpp Róbert

Lézerszkennelés: BKK Közút Zrt. (jelenleg Budapest Közút Zrt.)

RIEGL VZ-400 mûszerrel

Konzorciumvezetõ: BKK Közút Zrt. (jelenleg Budapest Közút Zrt.)

Konzorciumi partnerek: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti

és Informatikai Nonprofit Kft. MindiGIS Térinformatikai Iroda Kft.

Károlyi-Csekonics-palota, Budapest

A Reviczky és a Múzeum utca között elhelyezkedõ épü-
letet a közeljövõben felújítják, ennek elõkészítéséhez
vált szükségessé a 2015 októberében megkezdett pon-
tos, alakhelyes felmérés. A lézerszkenneléses technoló-
gia alkalmazását a mûemléki részletesség, illetve a rövid
határidõ indokolta.

A korlátozott költségkeret miatt csak az épület hom-
lokzatairól és reprezentatív termeirõl készült lézerszken-
neres felmérés, aminek megtervezésében elengedhetet-
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5. ábra. A nagykovácsi Teleki-Tisza-

kastély homlokzatának színezett

pontfelhõje

6. ábra. A nagykovácsi Teleki-Tisza-

kastély homlokzati rajza



len volt az építészek közremûködése és egy mûemléki
szakértõ részvétele, aki segített megállapítani, hogy me-
lyek a részletes felmérésre érdemes részek, illetve egy
hibahatárértéket is megadott, amin belül a szerkezetek
idealizálhatók.

A lézerszkennerhez álláspontonként öt fénykép ké-
szült integrált nagyfelbontású fényképezõgéppel, ami
panorámaképek készítését és a pontfelhõ színezését is
lehetõvé tette (9. ábra). Ezeket egészítették ki a
manuálék és a fotódokumentáció. A mûemléki szem-
pontból kevésbé értékes helyiségek felmérése hagyomá-
nyos módszerrel történt.

A geodéziai eljárással bemért külsõ álláspontok a két
utcai homlokzat mentén helyezkedtek el, és az onnan
készített pontfelhõk összekapcsolhatók voltak a belsõ ál-
láspontokból gyûjtött adatokkal, ami biztosította a teljes
állomány egységes vetületi rendszerbe illesztését.

A megkívánt részletezettség érdekében a homlokzatok
szkennelése nagyszámú álláspontból történt: a homlok-
zatokhoz közeli és attól távolabbi pontokról, valamint a
környezõ épületekrõl (10-11. ábra). Ezáltal a szûk és
lombos fákkal telepített Reviczky utcában is sikerült a
megfelelõ pontosságú adatgyûjtés.

A tetõszerkezet mérése során nem volt szükség UAV
használatára, ugyanis a szomszédos magasabb épületek-
rõl lehetett adatgyûjtést végezni az állványra rögzített
lézerszkennerrel, így pontosabb eredményt kaptunk ala-
csonyabb költségráfordítással.

Az .E57 formátumú pontfelhõ körülbelül 350 GB-os
mérete miatt az abból készített nagyfelbontású ortofotót
használtuk a feldolgozás során (12. ábra), ami az építé-
szeti tervezõprogramba háttérképként importálva egy-
szerûen és gyorsan átrajzolható volt.

A feldolgozási munka kettévált: egyrészt mûemléki
részletességû 2D vonalas rajzok, másrészt a továbbterve-
zést segítõ 3D BIM állomány (13. ábra) és abból gene-
rált tervrajzok készültek. Ez a megoldás az épület jelle-
gébõl adódott, ugyanis a részletes mûemléki tagozatok,
faragványok és díszek 3D-s ábrázolása feleslegesen nagy
idõráfordítást jelentett volna, ugyanakkor a vonalas raj-
zokon mûemléki szempontból fontos ezek megjelenítése.
Ám mindkét dokumentáció kiindulási alapja a pontfelhõ,
így azok végeredménye összekapcsolható.

A felmérést olyan építészek végezték, akik megfelelõ
gyakorlattal rendelkeztek az építészeti tervezõprogra-
mok használatában és a mûemléki felmérések terén,
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7. ábra. A füzérradványi Károlyi-

kastély belsõ pontfelhõjének

részlete



ugyanakkor az épület összetettsége és részletgazdagsága
miatt hagyományos módszerrel nem tudták volna elvé-
gezni a felmérést a rövid határidõ végére. A tervdoku-
mentáció alakhelyessége, pontossága és részletes kidol-
gozottsága a hagyományos méréssel összevetve teljes
mértékben igazolta az új technológia létjogosultságát a
mûemlékek felmérési módszertanában.

Megbízó: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Felmérési koncepció: Harmath Tamás, Kari Szabolcs, 

Katona András

Lézerszkennelés: BKK Közút Zrt. (jelenleg Budapest Közút Zrt.)

RIEGL VZ-400 mûszerrel

3D modell: Opinion Builders Kft.
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8. ábra. Hagyományos felmérés

alapján készített homlokzati rajz

(piros szín) és pontfelhõ alapján

digitalizált homlokzati rajz (fekete

szín) eltérése

9. ábra. A budapesti Károlyi-

Csekonics-palota halljának

színezett pontfelhõje



Összegzés

Mûemlékek felmérésénél a hangsúly az alapos doku-
mentáláson van. A lézerszkennelés egyaránt megkönnyí-
ti a helyszíni adatgyûjtést és az irodai adatfeldolgozást
is. A távolsági és szögmérési pontatlanságok csökken-
nek, így gyorsabban elkészíthetõk az alakhelyes mûszaki
rajzok. A nehezen hozzáférhetõ helyekrõl (pl. mennye-
zetrõl, párkánytagozatokról, tetõszerkezetrõl) is precíz
információkat ad, és segíti a hagyományos módon nem
mérhetõ szerkezetek (pl. kétszeresen görbült felületek)
rajzi rögzítését. A pontfelhõ további elõnye, hogy az ob-
jektumok térbeli adatait teljes körûen tárolja, így utóla-
gos helyszíni mérések nélkül is megfelelõ alapja egy ké-
sõbbi rekonstrukciónak vagy továbbtervezésnek.

A technológiának számos elõnye mellett hátrányai is
vannak. Egyrészt napjainkban még költségesebb a ha-
gyományos módszernél. Ezt a lézerszkenner beszerzé-
se/bérlése, valamint az erõs hardver- és speciális szoft-
verigény okozza (egy korszerû lézerszkenner ára kb. 20-
30 millió Ft). Másrészt a felmérés munkafolyamata bo-
nyolultabb, nagyobb szakmai felkészültséget és alapos
elõkészítést igényel (pl. az illesztési pontok láthatóságát
elõre meg kell tervezni). Továbbá sûrû, városi beépítés
esetén és belsõ terekben gondot okozhat, hogy a lézer-
szkenner nem állítható fel ideális távolságra, a nagy rá-

látási szög miatt pedig jelentõs torzulások léphetnek fel.
Végül, de nem utolsó sorban számolni kell az új techno-
lógia betanításához szükséges idõvel és erõforrásokkal
is.

A három kastélyépület felmérése során a lézerszken-
ner alkalmazása meghozta a várt eredményt: az idõrá-
fordítás csökkent, a pontosság és alakhelyesség pedig
nagymértékben javult. Az elsajátított tudás és tapaszta-
latok alapján úgy gondoljuk, hogy ez a módszertan na-
gyobb volumenû mûemléki felújítási projektekben is
költséghatékonyan alkalmazható.

Szakmai háttérintézményként a Lechner Tudásköz-
pont elkötelezett az innovatív 3D építészeti módszertani
megoldások kipróbálása és hazai bevezetése, az építé-
szek, mûemlékvédelmi szakemberek és térinformatiku-
sok közötti együttmûködés elõsegítése, valamint a kor-
szerû ismeretekre támaszkodó szemléletformálás mel-
lett.

Várnagy Szabina, Deák Márton, Harmath Tamás, 

Kari Szabolcs, Katona András, Sik András, 

Riedel Miklós Márton
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10/a. ábra. A budapesti Károlyi-Csekonics-palota Múzeum utcai homlokzata, pontfelhõbõl készült ortofotón

12/a. ábra. A budapesti Károlyi-Csekonics-palota halljának falnézete, pontfelhõbõl készült ortofotón

11/a. ábra. A budapesti Károlyi-

Csekonics-palota

Múzeum utcai homlokzatrészletei,

pontfelhõbõl készült ortofotón 
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Budapest legdinamikusabb fejlõdésének korszakában született az
Andrássy út 8-as számú épülete, amely nemrég teljes átalakítás után
nyitotta meg újra kapuit Hotel Moments néven. A Feszty Adolf tervez-
te neoreneszánsz palota korszerû, friss dizájnelemeket felvonultató, a
régi értékek megtartása mellett egy négycsillagos szálloda elvárásainak
megfelelõ épületté avanzsált. Nagy Csaba, a Magyar Környezettudatos
Építés Egyesülete (HuGBC) tagja és a felújítás építészeti terveit jegyzõ
Archikon Kft. vezetõ tervezõje avatott be minket az átalakulás részlete-
ibe, és beszélt nekünk az örökségvédelem és a befektetõi érdek össze-
egyeztetésérõl, továbbá a megtartásban rejlõ fenntarthatóságról.

Mennyire jellemzõ, hogy ilyen típusú munkákkal foglalkoztok? Nyilván valami

meglévõbõl alkotni sokkal nehezebb, mint tiszta lappal indulni, és különösen

igaz lehet ez mûemlékek vagy mûemlék jellegû épületek esetében. Voltak-e

elõttetek elõképek mindehhez? 

Több Andrássy úti ház is van a munkáink között, ami azért jó, mert
szeretünk egy gondolatkörben elmélyedni. Ezekben az épületekben pe-
dig közös vonás, hogy Budapest legdinamikusabban fejlõdõ korszaká-
ban keletkeztek. Munkáink egy ívet írnak le: az Andrássy út 19. (az Il
Bacio di Stile áruház) már egy korábban elkészült munkánk, az
Andrássy út 8. most nyitotta meg a kapuit, a 3-as számú épületen és a
6-os számú ház tetõtér-átalakításán pedig még dolgozunk.

Ami a példaképeket  illeti, egyvalakit emelnék ki a budapesti terve-
zõk közül, aki úgy mert hozzányúlni egy ilyen házhoz, hogy az telje-
sen más szemléletben zajlott, mint a szokásos hazai megközelítés: õ
pedig Erick van Egeraat az Andrássy út 9. átalakításával (Ez lett az
Andrássy Palace irodaház. A szerk.) De õ volt az is, aki jó példát muta-
tott a Dózsa György úti volt MÉMOSZ székház felújításával is, ahol lé-
nyegében úgy sikerült szinte minden elemében megújítani az épületet,
hogy közben maradéktalanul megtartotta a szellemiségét. Amikor el-
kezdtünk ezekkel a házakkal foglalkozni, bennünk volt, hogy mi is
tudnánk ilyet csinálni – így kezdõdött az egész, a Szabadság tér 14-

gyel, és aztán folytatódott az Andrássy úti paloták sorával. Azóta sok
ilyen megkeresést kapunk, elkönyveltek minket e terep tudójának…

Szemléletünkre az volt és ma is az a jellemzõ, hogy úgy kell felújíta-
ni/kiegészíteni az ilyen mûemlék vagy mûemlék jellegû épületeket,
hogy az új elemek ne domináljanak, hanem észrevétlenül egészítsék ki
a meglevõt – ilyennek kell lennie például egy üvegtetõnek.

Mennyire lehet összeegyeztetni az alkotói szabadságot a mûemlékvédelmi elõ-

írásokkal vagy az örökségvédelmi szempontokkal?

Személy szerint természetesen azt szeretem a legjobban, ha az építész-
nek szabad kezet adnak. Szerintem bízzunk abban, hogy az építésznek
van a feladathoz megfelelõ intelligenciája! Részt vettünk persze a
munkáink során tervtanácsokban, de sokszor meglehetõsen ellentmon-
dó szempontrendszert kaptunk, amibõl aztán ki kellett hozni
valamit… Másrészt az is igaz, hogy ha sok hasonló házat csinálsz, ak-
kor egy idõ után úgy érzed, hogy mindig a „szokásos” problémákkal
szembesülsz.

Az építõipar fellendülésével megint megszaporodnak a hírek arról, hogy érté-

kes házak esnek a bontás áldozatául. Mivel lehetne elkerülni ezeket az esete-

ket? A leggyakoribb ellenérv az szokott lenni, hogy nem éri meg felújítani egy

ilyen épületet. Mivel lehetne érvelni ez ellen?

Drágább felújítani egy ilyen házat, ez tény, ugyanakkor egy mûemlék
vagy történeti épület esetében értékesebb a végeredmény is. Egyéb-
ként meg úgy érzem, a lényeg, hogy több párbeszéd kellene az érde-
kelt felek között – ma mintha falak húzódnának közöttük. Állásfogla-
lások, tiltakozások a mûemlék vagy védett épületek bontása kapcsán –
mennyi az eredmény?  A lényeg, hogy el tudd fogadtatni a megrende-
lõkkel, hogy miért ne bontsanak el egy régi épületet.

Azt is gondolom, ellentmondásos az önkormányzatok városépítésze-
ti felfogása. A bonyolult és hibás túlszabályozásból és az intuitív fej-
lesztõi érdekbõl legtöbbször nem az optimum jön ki. A várost sokkal
erõsebben kell védeni. Nagyon rossz ma a szabályozás, így aztán, ha jó
az építész és jó a megrendelõ, és kompromisszumkész a hatóság és a
város, akkor jó lesz a végeredmény is – ha viszont rossz az építész,
kapzsi a megrendelõ, és merev a hatóság, akkor ugyanez lesz igaz a
végeredményre is. Mi mindig ügyelünk rá, hogy amibe belemegyünk,
az vállalható legyen – egy mûemlék tönkretételében nem vennénk
részt. 

Mit jelent számotokra a fenntarthatóság ennek az épületnek az esetében?

Amellett persze, hogy a megtartás már önmagában fenntartható is.

Nagyon sok technikai dolgot, olyasmiket például, mint az energiafel-
használás racionalizálása. Amire mostanában egyre nagyobb hangsúlyt
fektetünk, az az árnyékolás -egy üvegtetõt például nem tervezünk ár-
nyékolás nélkül. Egy másik, talán nem annyira kézenfekvõ szempont,
hogy ne legyenek kihasználatlan területek: „használt házakat” hoz-
zunk létre, ne álljanak fölösleges terek funkciótlanul. 

Z Ö L D  O L D A L A K

Megtartott elegancia: az Andrássy úti Hotel Moments
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Különbözõ korokból származó mûemléképületek átalakításával fog-
lalkoztunk. Talán meglepõ, de ki lehet jelenteni, hogy egy olyan törté-
neti épületet, mint amilyen például az Andrássy út 8. is, sokkal köny-
nyebb korszerûsíteni, mint például egy 1930-as években született mo-
dernista házat. 

Egy volt lakóépület szállodává történõ átalakítása különösen nehéz
dolog, nagyon más az alaprajzi struktúra, és szigorú szabályoknak kell
megfelelni. Esetünkben elõször a födémig vissza kellett bontani min-
dent, beleértve a válaszfalakat is. A mûemléki értékeknél, lépcsõház-
nál, loggiánál viszont megmaradt az eredeti terrazzo burkolat, amelyet
szépen sikerült kijavítani, pótolni. A lépcsõházban szintén eredeti a

korlát és a falfestés, amely a meglévõ utólagos rétegek alól több hetes
tisztítás után meglepõen szép, restaurálható állapotban jött elõ.

Hogyan sikerült megtalálni régi és új egyensúlyát?

Az igazi kihívás az, amikor az új és az eredeti funkció nagyon eltér.
Hogyan tudunk valami olyat létrehozni, ami minél többet megtart az
eredeti épületbõl, miközben nem köt rossz kompromisszumot a hasz-
nálat terén? Fontos megérteni az épületet: hogy miért volt olyan, ami-
lyen. És olyat létrehozni, ami úgy lesz használható, hogy közben lehes-
sen érezni benne a régit. Amennyit lehet, õrizzünk meg a régibõl, és
hozzuk kontextusba – lehet, hogy ezáltal az, ami egykor megszokott
volt, hirtelen izgalmassá válik. Az épület használata során éljük át a
régit, a múltat, de közben élvezzük a jó mûködést, és érezzük mainak
is. Kifejezetten utálom, amikor egy ház nem arról szól, hogy jó benne
lenni. Egy régi épületnél egyébként sokkal hangsúlyosabb szerepet kap
a belsõépítészet, kevesebb a térformálás.

Mennyiben nevezhetõ végül az elkészült épület fenntarthatónak?

A Hotel Moments esetében a megújuló energiaforrások hasznosítása
korlátozott. Passzív eszközökkel azonban igyekeztünk elérni, hogy mi-
nél kevesebbet kelljen fûteni/hûteni az épületet. Az udvart árnyékolt
üvegtetõvel fedtük le, ami már önmagában sokat javított az épület
hõháztartásán.

Egy szálloda egyébként speciális terület, elsõdleges szempont példá-
ul, hogy a berendezésnek bírnia kell az igénybevételt. Csak financiáli-
san nézve az energiafelhasználás mértéke viszont szinte elhanyagolha-
tó szempont például ahhoz képest, amennyit egy foglalási oldal száza-
lékarányban levesz a szobaárakból.

Számomra egyébként meglepõ tapasztalat volt, hogy amikor össze-
tettebb kérdésekre kell választ adni, a szaktervezõkbõl sokszor hiány-
zik a komplex szemléletmód. Azt gondolom, az építészek felkészülteb-
bek ezen a téren.           

Ongrádi Melinda

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)
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Az Andrássy út 8. épülete, amelyet Schossberger Frigyes épített, az 1880-as

években nyitotta meg kapuit. Lakások és irodák mûködtek benne, és itt

volt a Hungária Nagymozgó Filmszínház, majd a Kino Plasticon mozi is.

Kezdetben háromemeletes volt, majd utólag emeletráépítést kapott. Sok

átalakítás, majd üresen állás után (volt benne még romkocsma, az Úri

Muri is) a CD Hungary befektetõi csoportnak köszönhetõen négycsillagos

szállodává alakították. Ehhez igen alapos átalakításra volt szükség,

amelynek eredményeként 99 szoba kapott benne helyet. A legfelsõ szinten

található lakosztályból egyenesen a Bazilikára lehet látni. A legkaraktere-

sebb eredeti részletek a kapubejáró a felújított freskókkal, a lépcsõház, il-

letve az izgalmas hatszögmotívumokkal készült üvegtetõvel fedett belsõ

udvar, amely a hotel átrium-lobbytereként funkcionál. Az építészeti terve-

zés az Archikon tervezõgárdája, a belsõépítészet Göde András és a Kroki

Kft., a freskórestaurálás Herling Zsuzsanna munkája.       

fotó: Batár Zsolt
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Környezettudatos tervpályázatok

A környezettudatos szemlélet az elmúlt évti-
zedben megkerülhetetlenné vált az építészeti
tervezésben is. A beruházók és a döntéshozók
egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenn-
tartható megoldások alkalmazására a tervezés

és a kivitelezés közben, fõleg ha ezzel megté-
rülnek a többletberuházás költségei az épület
üzemeltetése idején, vagy megnõ az épület
értéke. Az építészeti pályázatoknál is már rég-
óta jelen vannak a fenntartható tervezési esz-
közök, illetve szinte minden pályázat értéke-
lési szempontjai között szerepelnek környe-
zettudatos elvek. Mennyire lehet a korai ter-
vezési fázisokban az épületet fenntarthatósági
szempontok szerint értékelni? Mit és hogyan
érdemes a tervezésnél figyelembe venni? 

A kérdés megválaszolása elõtt érdemes a
fenntarthatósági szempontok szerint kiírt ma-
gyar építészeti pályázatot megemlíteni. A kor-
mányzati negyedre immár közel tíz éve,
2007-ben megjelent pályázat gyõztes terve
igazán jelentõs méretû, országos publicitást
kapott.  Janesch Péter és Kengo Kuma csapata
egy „minden ízében zöld házat”  tervezett. Az
épület tervezésénél több síkon is a környezet-
tudatossági elvek vezették a tervezõk kezét: a
telepítésben, az épület energiafelhasználásban
és a világítási rendszerben volt leginkább fel-
fedezhetõ a fenntarthatósági szemlélet. A leg-
emlékezetesebb elem, a növényekkel befutta-
tott homlokzat az épület ikonszerû jelképévé
vált, segített az épület pozitív megítélésében.
Az épületkomplexum ugyan nem valósult
meg, mégis széles körben talán elsõként irá-
nyította a figyelmet a zöld építészetre, és így
úttörõ szerepe volt a téma népszerûsítésében.
A terv úttörõ szerepét az is bizonyítja, hogy
2008-ban a Holcim Award európai regionális
arany díjasa lett. 

Több pályázat esetén azóta már Magyaror-

szágon is a környezettudatosság határozza
meg a koncepciót. Ilyen volt többek között a
Herman Ottó Általános Iskola 2009-es bõvíté-
se Budaörsön, ahol a megosztott elsõ díjat a
Gereben Építésziroda Kft. kapta (a másik elsõ
díjas a Fernezelyi-Basa Iroda Kft. lett). Az új-
pesti Nagyfelszíni Víztisztító Mû rekonstrukci-
ójára 2010-ben kiírt városépítészeti ötletpá-
lyázat elsõ díjasa a Mérték Építészeti Stúdió
Kft. A 2011-ben az ócsai szociális bérlakások-
ra kiírt, felemás eredménnyel záruló, de bizo-

nyos szempontból mégis környezettudatos öt-
letpályázat elsõ díjasa az Archidea K+K Bt. A
Harsánylejtõ kertvárosi családi házak tervezé-
sére kiírt, Itt fogunk Lakni! címû pályázat elsõ
díját pedig Reisz Ádám (FBI Építész mûte-
rem) kapta meg. A fenntartható szemlélet a
2013-tól 2016-ig tartó Liget Budapest projekt
esetén is erõteljesen jelen van.

A tervpályázatok kiírásában a legtöbb eset-
ben csak a bírálati szempontok között jelen-
nek meg általános fenntarthatósági elvek. Az
ezekre történõ tervezõi válaszok optimális
esetben azokat a szempontokat jelentik, ame-
lyek a koncepciótervezés közben meghatáro-
zók. Ilyenek a megfelelõ tájolás biztosítása,
megfelelõ üvegezési arány használata, a haté-
kony árnyékolók megjelenítése, megfelelõ
homlokzati anyaghasználat és olyan különle-
ges, a fenntarthatósággal kapcsolatos szerke-
zetek, épületelemek alkalmazása, koncepcio-

nális megtervezése, mint a hõcsapdák, trombé
falak, hõkémény vagy szélturbinák. Az utóbbi
elemek méretük miatt is koncepcionális sze-
reppel bírnak a tömegalakításban. Vannak
olyan elemek, melyek a tervpályázati szint
közben még csak a figyelem felkeltésére alkal-
masak, valós tervezési feladatot még nem je-
lenthetnek, így ezek a legtöbb esetben a mû-
leírásba vagy megjegyzés szinten a tablókra
kerülhetnek. Néhány példa: helyi anyagok
használata, hatékony gépészet alkalmazása,

természetes szellõzés alkalmazása, megfelelõ
hõszigetelés tervezése, energiatakarékos vilá-
gítás, víztakarékos szerelvények alkalmazása,
szürkevíz- vagy esõvíz-hasznosítás. 

Ahhoz, hogy konkrétabban meg lehessen
állapítani, melyik terv jelent fenntarthatóbb

vagy jobb megoldást, a környezeti adatok
pontos ismerete és a felhasználói szokások
meghatározása szükséges. Több külföldi terv-
pályázat esetén a pályázók napi lebontásban
kapják meg a tervezési terület meteorológiai
adatait és a talajmechanikát, vagy a geotermi-
kus adatokat bocsátanak rendelkezésükre.
Ezek segítségével a tervezõktõl elvárják, hogy
a pályamû belsõ légállapotáról vagy a teljes
épület energiafogyasztásáról szimulációkat
készítsenek. A bírálóbizottság így tényleges
adatok alapján tudja értékelni vagy összeha-
sonlítani az egyes pályamûveket. Az ilyen szi-

Tervpályázatok
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mulációk lefuttatására általában a kétkörös
tervpályázati rendszer alkalmas, hiszen nem
várható el az elsõ ötleteket tartalmazó fázis-
ban, hogy ennyire pontos elemzések készülje-
nek. Az alapadatok beszerzése a kiírók érdeke
is egyben, hiszen csak így várhatnak el mé-
lyebb elemzéseket, szimulációkat vagy külön-
leges megoldási javaslatokat a tervezõktõl. 

Másik lehetséges út a pontosabb összeha-
sonlíthatóság elérése érdekében a nemzetközi
zöld minõsítési rendszerek átvétele, és ezek
elõzetes vizsgálatának megkövetelése. A há-
rom nagy nemzetközi minõsítõ rendszer
(BREEAM, LEED, DGNB) közül a kiíró vá-
laszt, majd meghatároz egy elérendõ szintet,
aminek elérhetõségét a tervezõ megvizsgálja.

Így történt a Liget Budapest projektjeinél is,
ahol a második körben kellett ezt a vizsgála-
tot elkészíteni. A munkarész hitelességét kü-
lön szakember vizsgálta. Természetesen sok
olyan részlet jelentkezik, amit ebben a fázis-
ban csak becsülni lehet, ezért az elért minõsí-
tési szint inkább csak célmeghatározásnak te-
kinthetõ. Az fent leírt eszközök egyértelmû
elõnye azonban, hogy a tervezõ és a kiíró,
megrendelõ már a kezdeti fázisokban össze-
tetten gondolkozik a fenntarthatóságról, és
így elõsegíti, hogy a jelen elvárásainak megfe-
lelõ tervek születhessenek.  

Burián Gergõ
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1: Kormányzati negyed, Budapest – Janesch Péter és Kengo

Kuma, elsõ díjas pályamû

2: Herman Ottó Általános Iskola bõvítése, Budaörs – Gereben

Építésziroda Kft., megosztott elsõ díjas pályamû 

3: Nagyfelszíni Víztisztító Mû, Budapest – Mérték Építészeti

Stúdió Kft., elsõ díjas pályamû

4: Ócsai szociális bérlakások – Archidea K+K Bt., elsõ díjas

pályamû

5: Harsánylejtõ Kertváros, Itt fogunk Lakni!, Budapest – Reisz

Ádám (FBI Építész mûterem), elsõ díjas pályamû

6: Régi tejgyár átalakítása gasztrónegyeddé, Oslo, Norvégia –

Transborder Studio, elsõ díjas pályamû 

7: Régi ipari terület városépítészeti átalakítása, Roskilde, Dánia

– EFFEKT & Karres+Brands, elsõ díjas pályamû

8: Örnsro, a „fa városa”, Örebro, Svédország – C.F. Moller, elsõ

díjas pályamû

9: Az új zenei központ és a városháza bõvítése, Debrecen –

Bord Stúdió, elsõ díjas pályamû

10: Cseh mártírok emlékmúzeuma, Vsetaty, Csehország –

Zavoral Architekt, második díjas pályamû

Amikre érdemes figyelni

közeledõ határidõvel leadható 

pályázatok: 

A paksi új városközpont városrendezési

ötletpályázata

beadási határidõ: 2016. 10. 19.

Rózsadomb Panoráma Projekt

beadási határidõ: 2016. 10. 26.

Játszóház gyerekeknek, Amszterdam

beadási határidõ: 2016. 10. 30.

Lamborghini út menti emlékhely

beadási határidõ: 2016. 11. 02.

Burián Gergõ
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Képenként – válogatás a közelmúlt pályázati terveibõl:
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A királyi palota Hauszmann korában címmel
hamarosan megjelenik a Látóhatár Kiadó új
kötete. A szerkesztõ, Halász Csilla szerint az
építkezés idején az egész magyar sajtó, illetve
egész Magyarország a palotaépítés mellett áll.

Hogyan lehet ma a több, mint száz évvel ezelõtti

idõkrõl úgy beszélni, hogy a jelen számára is érde-

kes legyen?

Nagyon is érdekes, hogy mi történt Budapes-
ten a 19–20. század fordulóján, hiszen az az
idõszak egy olyan felfelé ívelõ korszaka Buda-
pest fejlõdésének, amelybõl ma is példát me-
ríthetünk.  A kötet lényegében a korabeli la-
pokat szemlézi, azokat a szövegeket és képe-
ket idézi fel, amelyek a királyi palota építésé-
rõl, bõvítésérõl annak idején megjelentek.
Látszólag bátor vállalkozás, hiszen nem lehe-
tünk biztosak benne, hogy van-e erre ma ke-
reslet. Ám ha beleolvasunk a korabeli tudósí-
tásokba, akkor egy rendkívül színes, dinami-
kus világ bontakozik ki elõttünk. Az akkori
lelkesedés teljesen magával ragadja az em-
bert. 

Hány régi újságot, folyóiratot kellett ehhez elolvas-

ni? 

Lényegében az egész korabeli magyar sajtót, a
napilapoktól az építészeti szaklapokig, és nem
csak 1891-tõl, amikor Ybl Miklós halála után
Hauszmann Alajos építész megkapta a felada-
tot, hanem az elõzményeket is áttekintettük.
Csak példaként említenék néhány fontos la-
pot: megjelennek a kötetben a Budapesti Hír-

lap, a Fõvárosi Lapok, a Magyar Iparmûvé-
szet, a Pesti Hírlap, az Új Idõk, a Vasárnapi
Újság írásai, illusztrációi.

Netán felmerült annak idején, hogy miért van szük-

ség a palotaépítésre? Olvashatunk kritikus, bíráló

cikkeket is?

Egyáltalán nem. Az újságok azt írták: régi
óhajtása a magyar nemzetnek, hogy méltó ki-
rályi palotája legyen. Ha a mai korunkkal ösz-
szevetjük, amikor minden építkezést, minden
célt megkérdõjelez valaki, alapvetõ különb-
ség, hogy az egész magyar sajtó, illetve egész
Magyarország a palotaépítés mellett állt. Nem
bírálva, hanem drukkolva. Feltûnõ, hogy
mennyire szerették a várost a lapok akkori tu-
dósítói. Senkinek nem az jutott eszébe, hogy
felesleges lenne az építkezés. De ez a hozzáál-
lás nem csak a palotaépítésnél volt jellemzõ:
a világvárossá épülõ Budapesten azért aggód-
tak az újságok, hogy vajon elegendõ összeget
fordítanak-e egy-egy épülõ házra, palotára.
Fanyalgó hangok csak jóval késõbb, a húszas
években jelentek meg.

Mi lehet az olvasó számára a legérdekesebb?

Ha szerkesztõként én is az olvasók közé szá-
míthatom magam, számomra az volt a feltû-
nõ, hogy mennyire megbecsülték az akkori
idõkben a szakmunkákat. A lapok teljes rész-
letességgel számoltak be a munkálatokról,
név szerint említve a palotán dolgozó meste-
reket. A Hét címû lap például 1900-ban „Lás-
suk hát, a magyar ipar hogy tett ki magáért”
cím alatt Róth Miksa üvegmûvesrõl úgy véle-
kedett, hogy az üveg lelkét, az üveg beszédét,
az üveg karakterét õ találta el legigazibban az
iparmûvészeink közül, Thék Endre bútorasz-
talosról, hogy kritikus és alkotó egyéniség, a
forma mestere, Tabermann Gusztáv vízveze-
tõk-szerelõrõl, hogy rendkívüli ízléssel, pon-
tossággal és célszerûséggel rendezte be a ki-
rályné fürdõszobáját, Neuschloss Károlyról, a
palota tetõfedõjérõl, hogy más embernek ez a
munka egész életre elegendõ feladat lenne, õ
pedig gyorsan és feltûnés nélkül elvégezte, a
palota három vaskapuját készítõ Jungfer Gyu-
la kovács munkáit a középkori ötvösmûvé-
szethez hasonlítja. Olyan szeretettel ír a szer-
zõ ezekrõl az emberekrõl, hogy mi, mai olva-
sók sem tehetünk mást: elkezdjük õket szeret-
ni.

Mennyire hitelesek ezek a beszámolók?

Eltelt több, mint száz esztendõ, s mára az
egykori lapok kortörténelmi dokumentumok-
ká váltak, amelyeket kutatási anyagként is le-
het értelmezni. Nagyon sok minden kiderül a
korabeli tudósításokból, nem csak egy szemlé-
letmódot tükröznek, és nem csupán sajtótu-
dósításokként tekinthetünk rájuk, hanem
rendkívül sok olyan információ van bennük,
amelyeket esetleg sehol máshol nem lelhe-
tünk fel.

Mit tanulhatunk azokból az idõkbõl? Mennyiben

volt más az a kor?

A mából visszanézve feltûnõ, mennyire fontos
volt minden szinten az igényesség. Honnan
volt ennyi kiváló szakember, ennyi nagyszerû
és lelkes alkotó? Hol, mikor és kitõl tanulták
a szakmát? Hihetetlenül irigylésre méltó,
hogy elõdeink képesek voltak 125 évvel ez-

elõtt arra a nagyszerû teljesítményre, amely-
nek az összegzését adja a kibõvített, fényûzõ
és fenséges királyi palota megépítése. Lenyû-
gözõ az a kor, lényege a pozitív életszemlélet
a fanyalgás helyett, az igenlés a tagadás he-
lyett, a tenni akarás a semmittevés helyett.

Mikor jelenik meg a kötet?

Egy mintapéldányt már elkészítettünk, és
szeptember elején a budavári könyvünnepre
el is vittük: mindenki ezt a kötetet akarta el-
sõként kézbe venni. Remélhetõleg még az
idén eljut a könyvesboltokba is.

A K T U Á L I S

M E T S Z E T / 2 0 1 6  / s z e p t e m b e r  /  o k t ó b e r62



K Ö N Y V

M E T S Z E T / 2 0 1 6  / s z e p t e m b e r  /  o k t ó b e r 63

E G Y  ( S Z É P )  K Ö N Y V  

A Z  É P Í T É S Z E T R Õ L

S z a b ó  L e v e n t e :  

B á n  F e r e n c  é p í t é s z e t e

Hézagpótló mû. Markáns látásmód, határo-
zott vélemény. Tárgyilagos építészettörténeti
munka. 

Bár az utóbbi évtizedekben jelentek meg
különbözõ monográfiák élõ magyar építészek-
rõl, de egyiknek a mélysége sem tudta és nem
is akarta megközelíteni Szabó Levente alapos
munkáját. Például a Vallomások sorozatban jó
könyvek jelentek meg jó építészekrõl, ám a
kutató és elemzõ munka egyikre sem volt jel-
lemzõ.

A szerzõ nagyszabású vállalása Ferkai
András vagy Moravánszky Ákos írói munkás-
ságához mérhetõ. 

Õk azonban kitûnõ munkáikban nem a ma
élõ magyar építészekkel foglalkoznak. 

Szabó Levente magasra tette a lécet, pe-
dig õ nem teoretikus, „csak” egy kitûnõ épí-
tész-tanár. Talán éppen a praktizáló építész
tárgyilagos látásmódja óvja meg azoktól az ál-
tudományos fejtegetésektõl, amelyek igen tá-
vol állnának Bán Ferenc emberi és szakmai
habitusától.       

Bán személyiségjegyeit mindvégig a lapok
fölött lebegteti. Mint ahogy az egész könyvet
átszövi/átlengi a korabeli állapotok érzékelte-
tése is, a Kádár-rendszertõl egészen napjain-
kig. Mindezt olyan tapintattal teszi, hogy a
könyv mindvégig Bán Ferencrõl szól, nem pe-
dig a csábító társadalmi problémákról és poli-
tikai kérdésekrõl. 

Szabó Levente fegyelmezetten megmarad
a kaptafánál, vagyis Bán Ferenc építészeténél.

A honi és külhoni építészeti jelenségekbõl is
csak azokat válogatja ki, amelyek így vagy
úgy befolyásolták Bán építészetét. Ennek szel-
lemében még a hazai posztmodern építészet
kényesnek számító kérdését sem kerüli meg. 

Sok húron játszik egyidejûleg. Idõnként a
legszemélyesebb vallomás szavai mögött is
nagy horderejû vélemények lapulnak. Például
Bán egyik interjújából az építészeti oktatást
érintõ kritikus mondatot idézi: „Ez volt az
igazi építészeti stúdium, nem az öt év egye-
tem.”  A ragyogóan rajzoló építész két grafi-
kájának képfelirata is árulkodó: „Vállalati ér-
tekezletek közben született rajzok (70-es évek
második fele)”.

A szerzõ munkamódszere sajátos és haté-
kony. Részletesen csak néhány mûvet ismer-

tet, ám a könyv végén minden egyes munká-
ról ad néhány rövid információt. Ezzel a mód-
szerrel egyszerre tud mélyre ásni és teljes át-
tekintést nyújtani.

A részletes épület- és tervelemzések kö-
zül méltán emelkedik ki a nyíregyházi Megyei
Mûvelõdési Központ, amely külön fejezetet
kapott Patetikus vállalás címmel. A fejezet
nyomon követi a legendás épület sorsát, az el-
sõ gyönyörûséges skiccektõl és szépséges terv-
rajzoktól az építés drámájának képein át, egé-
szen a jelenkori megújításig. A legendás épü-
let metamorfózisát a szerzõ nagy empátiával
írja le. Meglátásom szerint tapintata talán túl-
zott is, amikor szemet huny afölött, hogy a
felújítással a szépséges szörnyeteg veszített
heroikus erejébõl, és ezzel talán az épület lel-
kébõl is elszállt valami.

A szellemesnél szellemesebb fejezetcímek

közül az egyik: A megvalósult kísérlet. A mes-
ter tokaji nyaralójáról szól, amely nemhogy
„megvalósult”, de zseniális kísérlet is. Jelentõ-
ségéhez képest a neki szentelt szövegrész
szinte nyúlfarknyi.   

Fölmerülhet a kérdés, kiknek is szól a
könyv. Elsõsorban azoknak az építészeknek,
akik nemcsak az aktuális trendeket lesik, ha-
nem kíváncsiak az építészet mélyebb rétegeire
is. Tágas kitekintése folytán akár egyetemi
tankönyvként is megállja a helyét. Ez annál is
inkább igaz, mert a nemzetközi áttekintést
összekapcsolja a hazai jelenségekkel. Mindezt
teljes angol fordítással kísérve. (Gaschler-
Gyeviki Nóra munkája.) 

A könyv célja a hirtelen népszerûség haj-
hászása helyett a hosszú távú értékteremtés.
Ez a szándék kézzel fogható és szemmel lát-
ható. Nem véletlenül kapta a Bán Ferenc épí-
tészete címû könyvészeti mestermû 2015-ben
a Szép Magyar Könyv-díjat. Ennek kapcsán ki
kell emelni Vargha Balázs nevét, aki a köny-
vet tervezte. A grafikai megjelenés érzéke-
nyen utal a hetvenes években néhány évtize-
det élt Architektúra-sorozat szép arculatára.

Szabó Levente: Bán Ferenc építészete

Megjelenés éve: 2015

Felelõs szerkesztõ: Lévai-Kanyó Judit

A könyvet tervezte: Vargha Balázs

Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A könyv megjelenését támogatta a Magyar Mûvészeti Akadémia

A kézirat a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával 

jött létre
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A Kormány szociálpolitikai és bürokráciacsökkentõ
intézkedései következtében a korábbinál jobban elõ-
térbe kerültek az építési jogban használt fogalmak
értelmezései. Elég arra gondolnunk, hogy a CSOK
igénybevétele és az egyszerû bejelentéssel építhetõ
lakóházak meghatározása során is kiemelt szerepe
van az alapterület meghatározására szolgáló elõírá-
soknak. Az alapterület meghatározásából kiemeltünk
egy sok problémát okozó témát: a fedett terasz és az
ÁFA kapcsolatát.

1. Miért fontos a hasznos alapterület 
meghatározása?
Az, hogy pontosan mi számít bele a hasznos alapte-
rületbe fontos lehet, hiszen nem csak a lakásépítési
támogatások (pl. CSOK) igénybevételére van hatása,
hanem a megvalósításra is, mivel építési engedély
nélkül csak a 300 m2 összes hasznos alapterület alat-
ti lakóépület építhetõ meg. Ki kell hangsúlyoznunk,
hogy az egyes támogatások tekintetében külön jog-
szabályok rendezik a hasznos alapterület fogalmát
is, és jelen cikkben kizárólag az általános forgalmi
adó szempontjából vizsgáljuk a fedett teraszt.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2016. janu-
ár 1. és 2019. december 31. napja között hatályos
elõírása alapján a többlakásos lakóingatlan esetében
a 150 négyzetméter összes hasznos alapterületet
meg nem haladó lakást, míg egylakásos családi há-
zak esetében a 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületet meg nem haladó lakóingatlant kedvez-
ményes 5 %-os általános forgalmi adó felszámítása
mellett lehet értékesíteni, építtetni. Az ÁFA csökken-
tésének célja, hogy ezáltal a lakások ára is csökken-
jen, és így több új lakás épüljön. 

A kedvezményes áfakulcs felszámításának összes
jogszabályi feltételét nem nézzük végig, csak a hasz-
nos alapterület kérdéskörét. Ha a lakás építése során
a fedett teraszt nem számítják be a hasznos alapte-
rületbe, és ennek következtében a lakás a jogszabály
által elõírt 150 négyzetmétert meghaladja, akkor ki-
zárólag a normál 27 %-os áfakulcs alkalmazható.

2. Mi is az a fedett terasz?
Az épületek hasznos alapterületének meghatározásá-
hoz az OTÉK 1. számú melléklete szerinti fogalma-
kat kell figyelembe vennünk. Azonban míg olyan
épületrészek, helyiségek, mint a loggia, erkély pon-
tosan meghatározhatóak, a fedett terasz már egy
összetettebb fogalom, mivel csak a terasz van az
OTÉK-ban pontosan meghatározva.

Az OTÉK nem tartalmaz minden, a gyakorlatban
elõforduló helyiségrõl, épületrészrõl konkrét foga-
lommeghatározást. Így ha egy helyiség, vagy épület-
rész pontosan nincs definiálva, akkor azt a hozzá
kapcsolódó fogalmakkal tudjuk meghatározni. A fe-
dett terasz is hasonló szerkezet, építményrész, mivel
a meghatározása pontosan nem szerepel a jogsza-
bályban.

A terasz fogalmát a következõképpen határozza
meg az OTÉK: a rendezett terepen vagy épületrész
zárófödémén kialakított helyiséghez, önálló rendel-
tetési egységhez vagy azok közös közlekedõihez
kapcsolódó, járható szilárd burkolatú külsõ tartózko-
dótér.

Fentiek alapján a fedett terasz egy lehetséges
meghatározása: egy, az épülettel egybe, vagy külön
épített tetõszerkezettel lefedett, a rendezett terepen
vagy épületrész zárófödémén kialakított helyiséghez,
önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös köz-
lekedõihez kapcsolódó, járható szilárd burkolatú
külsõ tartózkodótér.

3. Beleszámít-e a fedett terasz a hasznos
alapterületbe?
Látható, hogy magát a fedett terasz fogalmát vi-
szonylag egyszerûen meghatározhattuk, de már
nincs könnyû dolgunk, ha azt akarjuk eldönteni,
hogy a fedett terasz beleszámít-e a hasznos alapte-
rületbe. A terasz önmagában nem, de mielõtt kifejte-
nénk ennek az okát, lássuk, milyen fogalmakat kell
alaposan áttanulmányoznunk, értelmeznünk a kér-
dés megválaszolásához.

3.1. Mit jelent a hasznos alapterület?
Elõször is fontos tudni, mi is az, amit keresünk, 
vagyis mit jelent a hasznos alapterület. A hasznos
alapterület fogalmát az OTÉK (253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet) 1. számú melléklet 46. pontjában
találjuk meg: a nettó alapterületnek azon része,
amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. A hasznos
alapterület meghatározásához az alábbi jogszabályi
fogalmakat kell tanulmányoznunk: nettó alapterület,
belmagasság, helyiség, padlószint, járófelület.

A fogalmakat részletesen nem bontanánk ki jelen
cikk terjedelmi korlátai miatt, ezt megtalálhatják az
Építésijog.hu oldal „Építésügyi Fogalmak ABC Sze-
rint” címû rovatában a „Hasznos alapterület” címszó
alatt.

3.2. Szempontok
Az egyes fogalmak értelmezését követõen a követke-
zõ megállapítást tehetjük a terasszal kapcsolatban.
Ha a teraszunk emberi közlekedésre alkalmas felü-
lettel, tehát padlószinttel rendelkezik (pl. burkolt),
és az OTÉK szerinti lefedése következtében értel-
mezhetõvé válik a belmagassága, akkor már csak azt
kell eldöntenünk, hogy van-e nettó alapterülete, il-
letve a nettó alapterület fogalmának megfelel-e. Ha
minden fogalomnak megfelel a fedett teraszunk, ak-
kor van hasznos alapterülete, és így az épület összes
hasznos alapterületébe beszámítandó. 

3.3. Válaszlehetõségek
A fentiekben kifejtetteket alaposabban áttekintve
érezhetünk némi bizonytalanságot a fogalmak kap-
csán, amely nem kis mértékben befolyásolja annak
eldöntését, hogy a fedett terasz egyértelmûen bele-
számít-e az összes hasznos alapterületbe, avagy sem.

A kulcs a nettó alapterület és a belmagasság fo-
galmában van. Pontosabban a „vagy épületszerke-
zettel részben vagy egészben közrefogott tér” (a he-
lyiség meghatározása azt gondolom egyértelmû) és
„a födém vakolt (burkolt) vagy az álmennyezet alsó
síkja közötti függõleges távolság” részben.

A jogalkalmazásban ugyanazt a teraszt az egyes
hatóságok beszámítják, míg mások szerint a hasznos
alapterületbe nem számítandó be. Az építésügyi gya-
korlatban felmerülõ három különféle értelmezési
módot, illetve az ezek kapcsán felmerülõ további

kérdéseket (például az épületszerkezettel történõ
közrefogás) az Építésijog.hu oldalon a „Fedett te-
rasz” címû tájékoztatóban találhatják meg.

A gyakorlatban elõforduló lehetõségek az ÁFA al-
kalmazása során is felmerültek, és mivel – kifejezet-
ten anyagi szempontból is – jelentõs kérdésrõl van
szó, a NAV vizsgálta a fedett terasz szabályozását is.

4. A fedett terasz az Áfa törvény 
alkalmazásában
A NAV 2016. augusztus 18. napján közzétett (jelen-
legi) álláspontja szerint az sem mindegy, hogy a te-
rasz „fedését” mi biztosítja. A NAV véleménye sze-
rint a többemeletes épületeknél az egymás feletti er-
kélyek esetében a fenti erkély funkciója nem az,
hogy „fedést” biztosítson az alatta elhelyezkedõ er-
kélynek, ezért a lenti erkély esetében nem beszélhe-
tünk „fedélrõl”/”fedettségrõl”. Következésképpen ez
esetben a belmagasság sem értelmezhetõ, ezért ezen
lenti erkélyt nem kell figyelembe venni az Áfa tv.
szerinti összes hasznos alapterület számítása során.
A tájékoztató a részben vagy egészben épületszerke-
zet által közrefogott térként fogadja el a teraszt ak-
kor is, ha csak korlát vagy mellvéd határolja, nem
követeli meg, hogy a lakóépület egy falszakasza le-
gyen a terasz egyik oldala.

Azt csak mi tesszük hozzá, hogy az építésügyi
jogszabályok a funkció szempontjából nem külön-
böztetik meg a födémeket, illetve ezen értelmezés
alapján ugyanazon épületben a legfelsõ lakáshoz
kapcsolódó terasz hasznos alapterülete nagyobb len-
ne, mint az alsó szinten lévõ, egyébként ugyanakko-
ra terasz hasznos alapterülete (hiszen a NAV tájé-
koztató alapján az alsó szinten lévõ terasznak nincs
hasznos alapterülete). A NAV „Az összes hasznos
alapterület értelmezése az Áfa tv. alkalmazásában”
címû tájékoztatója a www.nav.gov.hu oldalon érhe-
tõ el.
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hataly
os/Az_osszes_hasznos_ala20160818.html

A NAV álláspontja szerint tehát a tetõ alatti, leg-
felsõ fedett terasz számít bele az összes hasznos
alapterületbe, ha a belmagassága legalább 1,90 mé-
ter, és legalább korlát veszi körül. Amint már emlí-
tettük, attól függõen, hogy milyen jogszabályról van
szó, a fedett terasz fogalma – sajnos – eltérõ lehet.
Az általános forgalmi adó tekintetében alkalmazott
értelmezés ne „zavarjon” meg minket, más jogsza-
bályok ugyanis ettõl eltérõ meghatározást is tartal-
mazhatnak, és például az építésügyi hatóságok szá-
mára sem kötelezõ a NAV tájékoztatóban rögzített
magyarázat. Vagyis a lenti erkélyek nagy valószínû-
ség szerint meg fognak jelenni a hasznos alapterület
számításakor, ha arról a kérdésrõl lesz szó, hogy épí-
tési engedély vagy egyszerû bejelentés alapján léte-
síthetõ az épület.

A fedett teraszok hasznos alapterületének megha-
tározása építésügyi szempontból jelenleg még nem
egységes, talán a NAV tájékoztató hatása „begyûrû-
zik” az építésügyi igazgatás területére is, és végre
majd egyértelmûen el lehet dönteni a létesítéskor,
hogy az építendõ terasz beleszámít-e a hasznos alap-
területbe, vagy sem.

Baksa Lajos, dr. Jámbor Attila

Hasznos alapterület-e a fedett terasz 
az ÁFA szempontjából?
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A b s t r a c t s

I N  E N G L I S H

HAUSZMANN, FORSTER, RÓMER 6

INTERVIEW WITH IMRE PUSKÁS, DEPUTY TO THE SECRETARY OF STATE 

NATIONAL HAUSZMANN PROJECT

An in depth discussion about the importance of the National Hauszmann
Project. Covering  the need to articulate several needs ranging from
preservation of monuments, restoration of buildings, tourism and integra-
tion of contemporary networks. Questions of ownership and the ability to
maintain monuments are also touched upon.

EVERYTHING IS CONNECTED IN THE CASTLE 10

INTERVIEW WITH FERENC POTZNER, KÖZTI ARCHITECTS

NATIONAL HAUSZMANN PROJECT

Faithful restoration of national monuments, or even reconstruction of lost
buildings, encounters issues relating to local politics, historic accuracy and
contemporary construction standards. Here one of the lead architects for
the National Hauszmann Project discusses how all points must be met in
order to achieve the project goal.

RE-CREATING HIGHLIGHTS OF HUNGARIAN 

INTERIOR DESIGN 14

RECONSTRUCTION OF SAINT STEPHEN'S HALL, THE ROYAL PALACE, BUDAPEST,

HUNGARY ARTICLE BY PÉTER ROSTÁS

The most important ceremonial space at the Royal Palace in Budapest is
the Saint Stephen's Hall is due for reconstruction. This will require the
restoration of some elements and research into how to remanufacture lost
items. Fortunately for this project enough information is held in archive
form, has been preserved in private collections and the skills required are
still practised 

A CASTLE'S SECOND LIFE 22

CASTLE RESTORATION, BAENA, SPAIN BY JOSÉ MANUEL LÓPEZ  OSORIO

The decision to restore this castle is based upon its function as the cities
core. Where possible the existing structures have been stabilised against
further decline, otherwise the project has a restoration focusing on the re-
establishment of spaces. These spaces have been created using open
jointed masonry, raw concrete and steel. From the point of view of some
this is not a conventional restoration of a site of antiquity as it concerns
itself more with the interplay of spaces than historical accuracy.

RECONSTRUCTION ITALIAN STYLE 26

RESTORATION OF THE SAN DOMENICO  CHURCH AND MONASTERY, FORLI,

ITALY BY GABRIO FUNARI

The most important part of restoring old buildings could be described as
giving a new function to  historical heritage sites. Contemporary construc-
tion techniques might need to be applied in such a way as to resist com-
promising the original building's integrity. This leads to a problem of his-
torical faithfulness best explained by the simple fact that a contemporary
rendering system will not adhere to  older lime washed walls. Here  the
clash between original use and technologies has been the motivating fac-
tor behind restoration, not the creation of a stand alone architectural
statement.

BACK TO THE FUTURE 30

DOMUS PALAZZO  VALENTINI, ROME, ITALY BY ROBERTO  DEL SIGNORE

Recent excavations have uncovered significant remains beneath the
Palazzo Valentini that help enrich Rome's historical heritage. What makes
this project unusual is the decision  made regarding presenting these
finds: to not restore them or embellish them with modern reconstructions,
but to  project digital images upon the existing surfaces that help inform
visitors of the original situation. This virtual reconstruction works well as
an educational  tool and demonstrates how the painstaking art of regen-
erating heritage sites can be achieved.

OUR GUARDIAN, AS LONG AS WE EXIST 34

RECONSTRUCTION OF THE STÖCKL STEPS, BUDAPEST, HUNGARY

BY ALAJOS HAUSZMANN

Originally built in 1896 the Stöckl steps provided access to Budapest's
palace, more accurately its ancillary buildings. Suffering damage in the
closing months of World War II resulting in eventual demolition in 1971
these steps are now being considered for reconstruction. Due to the
expertise and specific skills needed to construct in stone and brick sceptics
might regard this a s a swan song project for historic architecture.
Hopefully, with a realistic financing background this project can be
achieved.

KESZTHELY A PLACE IN THE SUN 40

RESTORATION OF THE FESTETICS PALACE AND GROUNDS, 

KESZTHELY, HUNGARY

The question often arises of "why to restore a building that no longer
functions as originally intended", the answer might be with its content,
historical interest, current function or as a flag ship for a nation. This proj-
ect covers all of these. A complex layering of ideals and building uses
deem a building relevant and therefore worthy of continued upkeep. So
long as the organisers of exhibitions can refresh the  mind and a site is
well maintained  then a building can keep its place beneath the sun.

THE BEST-PRESERVED HUNGARIAN MEDIEVAL COURT 44

CASTLE RESTORATION, SZÁSZ, HUNGARY BY JÁNOS ALBERT

Located originally at the centre of the bishopric of Pécs, later occupied
under turkish rule as the  administrative centre of the fortifications, fol-
lowed by use as an ancillary building  to the adjacent church falling steadi-
ly into decline resulting in the need to  consider options for restoration
and archaeological study in the 1980s. The result being a contemporary
approach to restoration aimed at attracting tourists and educational par-
ties equally. Where an item of historical importance has been identified
this has been correctly restored, otherwise modern technologies and
design ideas have been employed.
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T E R V E Z Õ K ,  S Z E R Z Õ K

Albert János

Okleveles építészmérnök. A debreceni Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolán,

majd a BME Építészmérnöki Karán szerzett diplomát. 17 éven át taní-

tott a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán, ill. a jogutód Pécsi Tudomány-

egyetem Mûszaki és Informatikai Karán. Építészirodájával változatos

munkákon dolgozott.

2009 óta BIM modellezéssel és virtuális kivitelezéssel is foglalkozik.

Földes László 

Építész, mûegyetemi tanulmányai után a Helsinki Mûszaki Egyetemen

vett részt posztgraduális képzésen. 1989-tõl a Järvinen-Airas építésziro-

dában dolgozott Helsinkiben. 1991-ben Turányi Gábor hívására érke-

zett haza, ekkor készült el közös munkájuk a Visegrádi Erdei Iskola.

1994-ben megalapította saját építészirodáját. 2005-ben Média Építé-

szeti Díjban, 2006-ban Ybl díjban részesült. 2008-ban és 2011-ben az

Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) tanácsának tagjává választot-

ták. Munkáit kiállították egyebek közt Londonban (2004), Berlinben

(2005), Velencében (2006) és Piranban (2014). 

Masznyik Csaba

Építészmérnök, c. egy. docens, oklevelét 1985-ben szerezte a Mûegyete-

men. Vámossy Ferenc meghívására a Mûegyetem Építész Karának Épí-

tészettörténeti Intézetébe került adjunktusként. Szalai András mellett

nyolc éven át (1995-ig) a huszadik század végi építészettörténet okta-

tója volt, majd egy év kihagyással újabb nyolc évig az Építész Kar

Lakóépülettervezési Tanszékén volt tanársegéd (2004-ig). 1997 óta sa-

ját irodát vezet. Építészetelmélettel és építészeti gyakorlattal párhuza-

mosan foglalkozik: elméletben kortárs építészettel, gyakorlatban mû-

emléki tervezéssel. 1997-tõl 2015-ig - állandó munkatársaival, Szabó

Ágnessel és Gábor Mónikával – sok egyéb mellett az Országház hom-

lokzatrekonstrukciós munkáin dolgozott.

Mersits Ildikó

Kós Károly-díjas, okleveles építészmérnök. 1973-ban diplomázott a BME

Építészmérnöki Karán, 1997-ben MBA végzettséget szerzett. 1973-tól

2015-ig oktatott docensként a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola Épület-

szerkezettan Tanszékén, ill. a jogutód Pécsi Tudományegyetem Mûsza-

ki és Informatikai Karának Urbanisztika Tanszékén. Egyik megalapítója

volt a Településmérnöki képzésnek. 1976-78-ban kivitelezõ szakmérnö-

ki képzésben vett részt. 1984–85 közt az OMvH Pécsi Kirendeltségén

mûemléki felügyelõ, 1995–2001 között Dombóvár fõépítésze volt. Ma-

gántervezõként elsõsorban épület felújítások, mûemléki rehabilitációk

tervezésével, népi építészeti emlékek felújításával foglalkozik.

Bátonyi Péter 

Mûvészettörténész, tanulmányait az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta. Jelenleg a Mi-

niszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Fõosztályán dolgo-

zik. Rendszeresen publikál építészettörténeti és mûemlékvé-

delmi témakörökben, úgy a nyomtatott, mint az elektronikus

sajtóban. Kutatási tevékenysége és érdeklõdése elsõsorban

Magyarország, valamint Közép-Európa barokk kori és histori-

záló kastélyépítészetére irányul. 

Burián Gergõ 

2008-ban szerzett diplomát a BME Építészmérnöki karán. Tanul-

mányai során féléváthallgatáson vett részt a Miami Univer-

sity-n (Oxford, Ohio, Usa) és a Norwegian University of Science

and Technology-n (Trondheim, Norvégia). 2008 óta a Mérték

Építészeti Stúdió, Paulinyi-Reith mûterem munkatársa, ahol

több sikeres tervpályázat projektvezetõje, majd 2013 óta mû-

teremvezetõ. 2010 óta Breeam Nemetközi minõsítõ. 2013-ban

mérnök-közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Corvinus

Egyetemen. 2014 óta a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Épí-

tõmûvészet DLA képzés résztvevõje.

Csanády Pál

1994-ben végzett a BME építészkarán, 1997-ben ugyanott a Rajzi

és Formaismereti Tanszék PhD képzésén, Török Ferenc téma-

vezetésével. 1997–2009 között az Alaprajz felelõs szerkesztõje,

magántervezõ, 2010-tõl a Metszet és a tervlap.hu fõszerkesz-

tõje.

Deák Márton

Geográfus, a Lechner Tudásközpont távérzékelési szakértõje,

emellett 2011 óta csillagászati földrajzot, hiperspektrális adat-

feldolgozást és térinformatikát oktat az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Természetföldrajzi Tanszékén. Egyetemi tanul-

mányai alatt egy évig urbángeográfiát tanult a berlini Hum-

boldt Egyetemen. Kutatási témája a hiperspektrális ûrfelvéte-

lek alkalmazási lehetõségei, a Lechner Tudásközpontban álta-

lános távérzékelési szakértési feladatokat lát el. Tagja az ELTE

Térinformatikai Mûhelyének és az International Society for

Digital Earth-nek. Jelenleg disszertációján dolgozik, melynek

témája a hiperspektrális ûrfelvételek természetföldrajzi alkal-

mazása.

Harmath Tamás

Építész, 1996-ban diplomázott az YMMF Építész karán, elnyerte

az ÉTE Diplomadíját. 2002-ben kapott diplomát az YMMF Ter-

vezõ Szakmérnöki képzésén. 1995 és 1997 között dolgozott a

Kapy és Kiss Építészirodában építészmunkatársként.

1997–2006 között közös építészirodát vezetett Szoják Balázs-

zsal, a Szoják és Társa Építészstúdiót. 2006-tól az Unitef Zrt. fõ-

tervezõje majd 2009-tõl az Óbuda Építész Stúdió építésze.

2014-tõl az MCSSZ mérnökiroda projektvezetõ tervezõje.

2015-tõl a Lechner Tudásközpont Építészeti Osztály vezetõje.

Kari Szabolcs

Okleveles szerkezettervezõ-építészmérnök, BIM menedzser

(Lechner Tudásközpont, Építészeti iroda). 2014-ben szerezte

meg oklevelét a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mû-

szaki és Informatikai Karán Köztársasági Ösztöndíjjal. 2015 ta-

vasza óta a Lechner Tudásközpont Építészeti irodájának mun-

katársaként építésztervezõ, és BIM menedzser, valamint BIM

és GIS témájú kutatások résztvevõje, és innovatív, pontfelhõ-

alapú felmérési technológiákon alapuló informatikai megoldá-

sok kutató-fejlesztõje. Fõ érdeklõdési területe az épületinfor-

mációs modellezés (BIM) és annak implementációja az építé-

szeti tervezés és feldolgozás során, mellyel a számítógépes

építészeti munka hatékonyság növelhetõ.
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Osorio, José Manuel López 

Építész, épület-rehabilitációs szakértõ, 2005 óta a Málagai Egyetem Építé-

szeti Karának (EAM) docense. Elsõsorban mûemlékvédelmi munkák

kapcsolódnak a nevéhez: Albayzín naszrid városfalának, illetve mór la-

kóházainak restaurálása, vagy például Granada mudejár stílusú templo-

ma, a San Juan de los Reyes helyreállítása.

Signore, Roberto del 

1954-ben született római építész, mûvészettörténész, az urbinói egyete-

men végzett, majd a La Sapienza egyetemen szerzett doktorátust. Je-

lenleg a Róma Város 2 sz. épített örökségvédelmi fõosztályának

(Dipartimento VIII direzione del Servizio 2 ”Valorizzazione, salva-

guardia, tutela e fruizione beni architettonici„) igazgatója és vezetõ

építésze, számos mûemlék-helyreállítás kutatója és vezetõ tervezõje.

Szabó Éva DLA

Okleveles építészmérnök. 1976-ban diplomázott a BME Építészmérnöki

Karán, 1997-ben MBA végzettséget szerzett. 1976-tól oktat a Pollack

Mihály Mûszaki Fõiskolán, ill. a jogutód Pécsi Tudományegyetem Mû-

szaki és Informatikai Karán, mellette magántervezõként, építési szakér-

tõként dolgozik, elsõsorban mûemlék-helyreállítási projektekben.

1978–79-ben mûemlékvédelmi szakmérnöki képzésben vett részt,

majd az OMF pécsi kirendeltségén volt gyakornok. 1993–1994 folya-

mán Svájcban folytatott építési menedzseri tanulmányokat. Egyik ala-

pítója volt az Építõmester szakmérnöki képzésnek. 2007-ben a PTE

Breuer Marcell Doktori Iskolájában szerzett DLA fokozatot. 2007–2015

között az Urbanisztika Tanszék vezetõje. Jelenleg a PTE MIK Építészeti

és Várostervezési Tanszék habilitált docense, az MMK Építési Tagozatá-

nak elnökségi tagja.

Kóródy Anna 

Építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök. A BME Építész-

mérnöki Karán végzett 2011-ben diplomadíjjal, 2014-ben pe-

dig ugyanitt a PhD Doktori Iskolában szerzett abszolutóriu-

mot. Jelenleg doktorjelölt, és a Forster Központ munkatársa.

Doktori kutatása keretében a spanyolországi kortárs örökség-

védelem tendenciáit vizsgálja.

Ongrádi Melinda 

Okleveles építészmérnök, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát. Szak-

újságíró, fordító, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete

(HuGBC) tagja. 2009-tõl a HG.hu internetes építészeti és

dizájnmagazin szerkesztõ-újságírója, majd a Város rovat veze-

tõje lett. Kutatja az innováció, kreativitás, építészet és dizájn

határterületeit, és elkötelezetten támogatja a fenntartható és

jövõtudatos irányzatokat. 

Riedel Miklós Márton

Okleveles építészmérnök, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte a

diplomáját 2004-ben, azóta saját építészirodájában ter-

vezõként dolgozik. A Kortárs Építészeti Központ egyik alapító-

ja, a Magyar Építõmûvészek Szövetségének tagja. 2013–15

között a Magyar Cserkészszövetség Mérnökirodájának igaz-

gatójaként a nagykovácsi Teleki-Tisza-kastély mûemléki

felmérését és felújítását vezette. Jelenleg a Lechner Tudás-

központ vezérigazgatója.

Rostás Péter, Dr.

A Budapesti Történeti Múzeum fõigazgató-helyettese, mûvészet-

történész. 2001-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi 

Karán.

Sik András PhD

Az ELTE geográfus szakán diplomázott 2003-ban, a Lechner Tu-

dásközpontban mûködõ Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság

vezetõjeként olyan projektekkel foglalkozik, amelyekhez az

építészeti és a térinformatikai szemléletmód ötvözete szüksé-

ges, például két- és háromdimenziós téradatok integrált keze-

lésével, drónos-lézerszkenneres terepi adatgyûjtéssel, térbeli

elemzéssel városi és térségi léptékben, valamint újszerû webes

térképi ábrázolásmódok kipróbálásával.

Timon Kálmán

Aranydiplomás építészmérnök, független kutató, építészeti szak-

író. 1965-tõl számos publikáció és könyv szerzõje. 1992–1998

között Budapest XVIII. kerületének fõépítésze. 1998-tól 2002-ig

a Magyar Építész Kamara kiadványainak szerkesztõje. Az Ame-

rikai Épülettervezõk Intézetének (AIBD) tagja.

Várnagy Szabina

Okleveles építészmérnök, diplomáját a Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte.

Szakmai gyakorlatát Roth János Építészmûtermében, valamint

Kassán és az indiai Bangalorban szerezte. Több építészeti kez-

deményezés önkéntese, mint például a Fürdõ- és Közösség-

építõ Kalákák, vagy a Budapest100 programsorozat. 2015-tõl a

Lechner Tudásközpont Építészeti irodájának munkatársa.

Veöreös András PhD

Okleveles építészmérnök, mûemléki szakmérnök. 2007-ben szer-

zett PhD fokozatot a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetemen. 2004 óta Gyõr-Moson-Sopron megyében mû-

emlék-felügyelõként dolgozik, munkája során több ICOMOS-

díjas helyreállítás készült el. 2011 óta a Széchenyi István Egye-

tem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékének docense,

ahol építészettörténeti és mûemlékvédelmi szakterületen ok-

tat.

Vukoszávlyev Zorán

1996-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán a

Középülettervezési Tanszéken. Diplomadíjas, MTA-OTDT Pro

Scientia Aranyérmes, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjas, MTA

Bolyai Ösztöndíjas. 2003-ban PhD-fokozatot szerzett. Egyetemi

docens a BME Építészettörténeti és Mûemléki Tanszéken. Szá-

mos magyar és nemzetközi konferencia elõadója (Bangkok,

Ourense, Washington, Kielce, Velence), építészeti szakíró. A

Kortárs holland építészet címû könyv szerzõje, az Új evangélikus

templomok társszerkesztõje, a Kortárs portugál építészet társ-

szerzõje.

Zsembery Ákos PhD

Okl. építészmérnök (BME 2000), mûemlékvédelmi szakmérnök

(BME 2004), mûemléki szakértõ, egyetemi adjunktus a BME

Építészmérnöki Karán az Építészettörténeti és Mûemléki Tan-

székén. Kutatási területe a mûemlékvédelem elméletének és

gyakorlatának kapcsolata, valamint a mûemlék-bemutatási

módszerek kritikai elemzése. Emellett mûemléki helyreállítá-

sok tervezõje és szakértõje.
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Gyûjtés és fotó: csépé

Használjuk a lyukat az épület

benapozására, természetes szel-

lõzésére, azaz hagyjuk a fenébe az

egészet!

Kérjük meg a helyi mekkmestert,

hogy korszerû SBS-modifikált

lemezzel bizonyítsa: a természetes

anyagok ócskák!

Alkalmazzunk öko-megoldást: fed-

jük le az egészet vastagon mohá-

val, az olyan bijo. Hát nem? De.

S végül: egyébként a szellõzésre a

boltozott ablakszemöldök is

kiválóan alkalmas – ezt a fotót

szeretett statikaprofesszoromnak

ajánlom, „a nyomott öv néha húz”

jeligére.

Mit tegyünk, ha a karban nem

tartott zsúptetõnk romlásnak

indul? (A karbantartásra ne is

gondoljunk, az muzeológushoz

méltatlan!)

Mûem, lékelve

Definíció: A skanzen az a hely, ahol az eredeti helyükön feleslegessé váló, 

és emiatt várhatóan szétrohadó épületeket összehordjuk, hogy egy helyen

rohadjanak szét

Illusztráció:

C I K I



10/b. ábra. A budapesti Károlyi-Csekonics-palota Múzeum utcai homlokzata, ortofotó alapján megrajzolva

12/b. ábra. A budapesti Károlyi-Csekonics-palota halljának falnézete, ortofotó alapján megrajzolva

11/b. ábra. A budapesti Károlyi-

Csekonics-palota

Múzeum utcai homlokzatrészletei,

ortofotó alapján megrajzolva
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A kandalló részletének rajza

A falburkolat részletének rajza

A padló részletének rajza



E számunk elkészítését a Várgondnokság támogatta E számunk elkészítését a Várgondnokság támogatta
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