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Galavics Géza Régi épületek vonzásában –  
Dávid Ferenc pályaképe

Életének 79. évében, 2019. január 21-én elhunyt Dávid Ferenc, Pro Urbe Sopron és Csat-
kai Endre-díjas művészettörténész. (1. kép) A szomorú hírt a nyilvánosság számára az 
elsők között adta közre a Sopronmédia honlapja, s mellékelte hozzá Dávid Ferenc meg-
ejtő vallomását Sopronhoz fűződő bensőséges viszonyáról. Írása néhány évvel korábban 
a soproni „Helyi témában” jelent meg. Ugyanakkor közzétettek még egy rövid videót is, 
amelyben a városháza sarkánál ő beszél a Tűztoronyról, mint a város századok óta kü-
lönleges jelképéről. Az összeállításból jól érezhető, hogy Sopron a magáénak érzi Dávid 
Ferencet, s hasonlóképpen ő is Sopront. Ez a viszony teljességgel kölcsönös volt. 

Dávid Ferenc Budapesten született 1940-ben, zeneszerző apa és könyvtáros anya 
gyermekeként, neves építész, építőmester felmenőkkel a rokonságban. 1958–1963 kö-
zött Budapesten tanult az ELTE Bölcsészettudományi Kar művészettörténet–magyar 
szakán, s az Országos Műemléki Felügyelőség (OMF) hívására már 1963-tól Sopronban 
dolgozott. Egészen újszerű feladatra hívták: kutató művészettörténésznek, Sopron belvá-
rosának – úgy is, mint épített örökségünk egyik legnagyobb, még középkori térstruktúrá-
ját is megőrző műemléki épületegyüttesének – rekonstrukciójához és helyreállításához.

Az Országos Műemléki Felügyelőség az 1960-as évek elején kiemelt politikai és pénz-
ügyi támogatást kapott ahhoz, hogy egy városnak, egy tájegységnek és egy falunak a mű-
emléki rekonstrukcióját, helyreállítását elvégezhesse. A városnál Sopronra, a tájegységnél 
a Balaton-felvidékre, a falunál Hollókőre esett a választás. Ahogy a hazai műemlékvédelmi 
gyakorlatban az egy egész történeti városmagra kiterjedő rekonstrukciós projekt, úgy Dá-
vid Ferenc művészettörténészi feladata is teljesen újszerűnek számított. Addig történeti 
városainkban, különösen a háború s a háborús károk után, többnyire egy-egy különálló 
lakóházat vagy kisebb házegyüttest állítottak helyre, például a budai várban. Sopronban 
viszont a cél az egész belváros műemléki helyreállítása volt. Műemlékvédelmi és történeti 
nézőpontból ezt úgy fogalmazták meg: Sopron régi templomai megjelenésükben, töme-
gükben, térstruktúrájukban mind gótikus alkotások, de az azokat körbe vevő középkori 
házak, amelyek lakói e templomokat megépítették és századokon át használtak, mind 
jóval későbbi, barokk, klasszicista és historizmus kori homlokzatok mögött rejtőztek.  
A régit, akár a középkorit vagy a barokk-korit kiszabadítani s újra láthatóvá tenni úgy, 
hogy a műemléki helyreállítás idejére kiköltöztetett lakókat azután visszaköltözéskor 
modern igényeket kielégítő lakások várják, többéves és sokszereplős folyamat volt. 
Művészettörténészek, régészek, műemlékes tervezőmérnökök, nagy tudású szobrász és 
kőfaragómesterek, restaurátorok, kitűnő kőművesek, szakiparosok és sokan mások mű-
ködtek együtt, az akkori soproni városvezetés konstruktív támogatásával. Dávid Ferenc 
ebben a munkában a legelöl járók szerepét vállalta. Az ő feladata volt a régi épületek 
nyomait megtalálni, feltárni, értelmezni, dokumentálni, bemutatásukra javaslatokat ten-
ni. De végig kísérte a helyreállítást is a tervezéstől a megvalósításig, és sokat tett azért, 
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hogy a műemléki helyreállítással a város külső képében és belső tereiben a régi és az új is 
modern, harmonikus egységként jelenjen meg.

Az egyetem művészettörténet szakán a művészetek történetének folyamatát nagy 
vonalakban megtanultuk, miként a művészettörténész szakma alapmódszereit is. Azt vi-
szont, hogy egy átlagos régi városi lakóház történetét hogyan lehet a falakból kiolvasni, 
hajdani lakóinak változó térhasználatát megismerni, az ott egymásra épülő történeti ré-
tegek és terek egymáshoz való viszonyát értelmezni, arra Dávid Ferencnek már magának 
kellett rájönnie. Jól ismerte a régi latin mondás, a saxa loquuntur (a kövek beszélnek) 
igazságát, csak éppen magát a nyelvet, s az annak elsajátításához vezető utat kellett előbb 
megtalálnia. Meg a módszert magát, hogy meg tudja szólaltatnia a falakat. 

Nem volt könnyű dolga. Az 1960–1970-es években, amikor a pályáját kezdte, még 
nem volt közvetlen mintája Magyarországon.1 Útkereséséről, s ebben a kitűnő soproni 

1   Pályakezdésének fontos állomása volt, hogy amikor Dercsényi Dezső a németországi alapítású Herder 
Díjat elnyerte, s az ezzel járó lehetőséget, hogy egy fiatal szakembert egy évre a bécsi egyetemre jelölhetett, 

1. kép. Dávid Ferenc (Makky György felvétele)
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kőszobrász és restaurátor Szakál Ernő segítő figyelméről, érzékletesen számolt be a 2012-
es Soproni Szemlében, a vele készített interjúban (kérdező: Turbuly Éva).2 Az egysze-
rűség kedvéért falkutatásnak nevezik ezt a módszert, de jóval több annál. Dávid Ferenc 
az évek során egészen magas szintre fejlesztette a falkutatási metódusát és technikáját, 
amelyben hol vésővel, hol kőműves-kalapáccsal, hol finom orvosi szikével rétegről réteg-
re haladva jutott el a ház egyre régebbi állapotához.3 Neki „beszéltek” a különböző korok-
ból származó kövek, a befalazott, megszüntetett, áthelyezett, máshol új helyen megépí-
tett ajtók, ablakok, lépcsők, járószintek, födémek, boltozatok. S legfőképpen a falak: azok 
anyagai, színei s a különböző minőségű vakolatok. A művészettörténeti „források” így 
anyagukban, materiálisan, sokszor töredékesen kerültek elébe. Helyüket és szerepüket 
a hajdani középkori és barokk lakóházakban megtalálni igazi kihívást jelentett számára. 
Általuk szerzett ugyanakkor rendkívül sok tapasztalatot és tudást. Ezekben az években 
formálódott művészettörténész karakterének az a sajátossága, hogy egyszerre volt meg 
benne a fogékonyság a részletek (akár töredékek) iránt azzal a készséggel, hogy a rész-
letekből az egészre következtessen, s azok eredeti térbeli helyzetét is próbálja meghatá-
rozni. A belső terekben éppúgy, mint a homlokzatokon s a külső tereken is. Igen kevesen 
voltak, akik a különböző formájú és anyagú részleteknek és a belső tereknek egymást erő-
sítő és kiegyensúlyozó viszonyát olyan szenzitíven érzékelték, mint ő. (2. kép) Ezt érezték 
meg személyiségében a vele dolgozó építészek is. Nemcsak a műemléki helyreállítások 
tervező építészei, de a műemlékekhez kapcsolódó kortárs építészeti projektek tervezői is. 
Inspiráló volt a jelenléte, a gondolkodása és a tapasztalata. Nem véletlen, hogy szívesen 
dolgoztak vele.

A soproni lakóházak műemléki falkutatásaiban nem csupán az építészettörténe-
ti összefüggések érdekelték. Hanem a házak, az épületek lakóinak életvitele, lakó- és 
tárolóhelyiségeinek használata is, s az őket körbe vevő terek színvilága, lakóinak komfort-
érzete, vagy reprezentációs igényei. Ismerni akarta a hajdani háztulajdonosokat „szemé-
lyesen” is, név szerint is. Tudni akarta, kik lakták a 16–17–18. században a kutatott lakó-
házakat, mikor került a ház a tulajdonukba, kik voltak a szomszédaik, a rokonaik, mi volt 

Dávid Ferencre esett a választása. Az 1966–1967-es egyetemi tanévet töltötte Bécsben, s ott elsősorban az 
általa föllelt soproni középkori lakóháztípus Duna menti párhuzamait és változatait kutatta. Távolléte alatt 
Sopronban művészettörténész kollégája, Tóth Sándor helyettesítette.
2   Turbuly Éva: Soproni házak, soproni emberek. Beszélgetés Dávid Ferenc művészettörténésszel a 
pályakezdésről, a soproni belváros helyreállításáról. Soproni Szemle 66 (2012), 165–180. Az interjú 
folytatása: Turbuly Éva: Új utakon. Beszélgetés Dávid Ferenc művészettörténésszel a Sopron utáni évekről. 
Soproni Szemle 70 (2016), 84–101.
3   A falkutatás metódusának jelentőségéről, s benne Dávid Ferenc szerepéről 2020. február 26-án a Régi 
Épületek Kutatóinak Egyesülete (RÉKE) konferenciát rendezett, amelynek alkalmából megjelentette „A 
falkutatás elmélete és gyakorlata a műemlékvédelemben” című kötetet (szerk. Bardoly István – Haris 
Andrea, Budapest, 2020), amelyet Dávid Ferenc emlékének ajánlottak. Ebben Lővei Pál A falkutatási 
módszer vázlatos története Magyarországon címmel írt áttekintést, amelyben a módszer korai, sporadikus 
megjelenéseit is számba vette. Tanulmányából az is kiderül, amit Dávid Ferencnek és kortársainak emlékezete 
is őriz és őrzött, hogy közvetlen elődje Gergelyffy András művészettörténész volt, aki Pannonhalmán és 
más helyszíneken is szisztematikus módon élt a falkutatás eszköztárával.
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a foglalkozásuk, társadalmi rangjuk. Ezért is járt szorgalmasan a városi levéltárba, ahol 
a város lakóiról, háztulajdonosairól páratlanul gazdag, néhol a 14. századba visszanyúló 
iratanyag maradt fenn. Kiváló elődei voltak e kutatásban (Csatkai Endre, Thirring Gusz-
táv, Mollay Károly, Házi Jenő), épített is eredményeikre. De az egyes belvárosi házak, ház-
csoportok birtoklástörténetén túl, azok építéstörténetének megismeréséhez addig, hozzá 
hasonló intenzitással, a levéltári anyagot nem használták. Azalatt a két évtized alatt, amíg 
Sopronban élt, családjával hosszú ideig maga is a belváros egyik műemlékházában lakott, 
s névről ismerhette a korábbi századokban ugyanott lakókat. Felesége, Askercz Éva mű-
vészettörténész néhány évnyi gimnáziumi tanítás4 után a Soproni Múzeumban dolgozott, 
amely Dávid Ferenc számára is az egyik legfontosabb hátteret jelentette. Közös munkájuk 
volt a Fabricius-házban akkor létrehozott kitűnő lakástörténeti múzeum, a soproni bel-
város-rekonstrukció egyik máig élő nyeresége. Itt a műemléki kutatást és a helyreállítás 
előkészítését Dávid Ferenc, a belső terek bútortípusainak meghatározását és rendezését 
Askercz Éva végezte. Sopronban születtek gyermekeik, Judit és Anna, itt nőttek föl, jár-

4   Csak az időtávlatok érzékeltetéséhez: tanítványa volt akkor a Berzsenyi gimnáziumban az a Várszegi 
Imre is, akit azután bencés szerzetesi nevén Asztrik pannonhalmi főapátként ismert meg a világ. Emeritus 
főapátként írt visszaemlékezését Dávid Ferenc pannonhalmi műemléki tevékenységére vonatkozóan lásd 
ugyanebben a folyóiratszámban.

2. kép. Dávid Ferenc – Dercsényi Dezső, Lővei Pál, Szakál Ernő és Walter Frodl, az osztrák műemlékvédel-
mi hivatal elnökének társaságában – a soproni Fő téren, 1981
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tak iskolába, innen mentek Pestre egyetemre. Ezek az évtizedek meghatározóak voltak 
számára. Ekkor alakult ki erős, mindvégig, 1982-as elköltözése után is kitartó kötődése 
Sopronhoz.

Erről, már a hetvenes évei végén, legszemélyesebben maga vallott a soproni újságíró 
Pluzsik Tamásnak, akinek jól fogadott sorozata volt a soproni helyi újságban „Mit jelent 
soproninak lenni?” címmel. Kérdésére Dávid Ferenc így válaszolt: „Nagyon nehéz meg-
fogalmaznom, hogy valójában mit is jelent számomra Sopron, hisz nem vagyok tősgyökeres 
soproni, ma sem itt élek. Aki ismeri ennek a városnak a történetét, az jól tudja, hogy mindig 
is voltak olyan polgárai ennek a településnek, akik nem ide születtek, ide dolgozni, fogalmaz-
hatok úgy is, alkotni jöttek, majd oly szenvedéllyel szerették meg Sopront, hogy annak szerves 
részévé váltak. Magamat közéjük sorolom. Budapesten nevelkedtem, de már egyetemistaként 
a Fabricius-ház pincéjének feltárásán dolgoztam, majd a diploma megszerzése után, 1963 
januárjától művészettörténészként vehettem részt Sopron történelmi belvárosának rekonstruk-
ciójában. Azért jöttem ide, mert tudtam, hogy lényegében ez az egyetlen gótikus város Ma-
gyarországon. Naiv módon arra voltam kíváncsi, hogy miben különböznek azok az emberek, 
akik a Kecske-templom közelében nőttek fel, az olyanoktól, akik a középkor építészetét csak 
könyvből ismerik. Mint utóbb kiderült, erre nincs válasz. E helyett azt hiszem kulcsot találtam 
ahhoz a polgári Sopronhoz, ami a hosszú elzártság után éppen a hatvanas évek elején kezdte 
felemelni a fejét. Olyan nagyszerű, számomra meghatározó emberekkel dolgozhattam együtt, 
mint Szakál Ernő kőszobrász-restaurátor. Gyönyörű, alkotó időszak volt ez, türelmes tanító-
mesterem volt ő, és ha két-háromhetente ki mertem őt hívni egy-egy feltárásomhoz, mindig azt 
mondta: nagyon jó, de lehet ezt még tovább folytatni. Az elsők közt fogadott barátságába a régi 
soproniak közül dr. Medgyesy László, aki ma arról ismert, hogy haló poraiból újjáélesztette a 
soproni katolikus élet sajátságos intézményét, a katolikus konventet. A kultúra minden területén 
nagyszerűen felkészült, igazi humanista polgár volt, aki például minden alkalommal ott ült a 
zeneiskolai záróhangversenyeken, s osztályozta a tanulókat, hogy vajon ki lesz alkalmas kö-
zülük arra, hogy majdan beülhessen a Horváth József vezette soproni szimfonikusok közé. Ők 
és hozzájuk hasonló emberek vettek engem körül, akik egyfajta polgári ethoszt sugároztak. 
Tanítómesterként tekintek Csatkai Endrére, s pályatársként a műemlékvédelem kiemelkedő 
építészeire, Nagypál Juditra, Sedlmayr Jánosra, az egykori OMF nagyszerű kivitelező meste-
reire, s a Liszt Ferenc múzeumbéliekre, akik közül Domonkos Ottót kell megemlítenem, ha már 
valamennyiüket föl nem sorolhatom. Soproni munkáim közül nehéz választani.”– mondta az 
interjúban 2016-ban.

Pályatársként, egyetemi évfolyamtársaként, jóbarátként most magam választok a sok 
közül néhányat, amelyet a legjelentősebbeknek tartok. Jól ismertem soproni tevékeny-
ségét, különösen és közvetlenül annak az első két évtizedét. A soproni Berzsenyi Gim-
náziumból mentem Budapestre művészettörténet szakra és azután ott is maradtam. De 
végzett művészettörténészként is rendszeresen jártam (járok) haza. 1963–1982 között, 
amíg Dávid Feri Sopronban élt, minden alkalommal fölkerestem, mutassa meg, éppen 
melyik belvárosi lakóházat kutatja, s hol tart a város múltjának megismerésében. Közelről 
s munka közben láttam, hogyan dolgozott. S azt is, hogy egy-egy vakolatától és kifes-
tésétől megfosztott lakóház több évszázad átépítéseinek, funkcióváltásainak nyomaival 
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és töredékeivel mekkora talány volt egy szakmabeli számára is. Ő azonban a különböző 
századok tér- és lakáshasználatának maradványai között egyre jobban kiismerte magát. 
Pályaívének egyik legjelentősebb korai szellemi teljesítménye lett Sopron gótikus lakó-
házainak írásban is rögzített, (s ahol lehetett, a helyreállításban is érzékeltetett) rekonst-
rukciója.5 (3. kép) Töredékekből dolgozott, amelyek egyes elemei különböző házakban 
kerültek elő. Ezek összerakásából, azaz absztrakció révén született meg a soproni belváros 
lakóházainak organikus fejlődésképe, a magyarországi középkori építészet városlépték-
ben addig ismeretlen szelete. A lakóházak helyreállításakor kitűnő műemlékes építészter-
vezőkkel dolgozott együtt. Közülük az ő megfigyelései s a vele való konzultáció alapján 
Sedlmayr János madártávlati képekben rajzolta meg a soproni Fő térnek a Fabricius- ház-
tól az Előkapuig húzódó, és a Tűztornyot is magába foglaló házsor 1400, 1500 és 1700 
körüli beépítési rekonstrukcióját. (4. kép) A rajz 1975-ben a Fabricius-ház kiállítására 
készült, s oly láttatóan vizualizálja Dávid Ferenc kutatásait, hogy kései fő művének, a 
2008-ban megjelent (Goda Károlynak és Thirring Gusztávnak az anyagát is tartalmazó) 

5   Dávid Ferenc: Gótikus lakóházak Sopronban. Magyar Műemlékvédelem 5 (1967–68), 95–124.

3. kép.  A középkor, a reneszánsz, a barokk és a historizmus találkozása a soproni Gambrinus-ház  
homlokzatán (Lővei Pál felvétele)
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Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939 című kötetnek címlapjára is ezt 
a rajzot választotta.

Hasonlóképpen töredékekből rekonstruálta a Fabricius-ház 17. századi interieur-
jében fölállított, 1628-as évszámot viselő zöld mázas cserépkályhát is, amelynek össze-
tört darabjai az évek során különböző házak boltozat-feltöltéseiből kerültek elő. Hosszú 
kirakósjáték volt, amíg összeállt számára a 12 apostol képeit és egy Kálvária-jelenetet áb-
rázoló csempékből megformált kályha, együtt a hozzávaló lábazati-, párkány- és oromza-
ti elemekkel. Magát a modern kályha-rekonstrukciót Steinbach Antal, egy régi soproni 
kályhás-dinasztia tagja készítette el s állította föl. Dávid Ferenc a soproni falkutatások so-
rán előkerült kályhatöredékek révén szeretett bele a művészi cserépkályha műfajába, s az-
óta foglalkoztatta őt a műfaj változatossága, térformáló szerepe, mesterei és azok európai 
kapcsolatai. Ez a vonzalom élete végéig megmaradt, s több kastély- és palotarekonstruk-
cióban is szívesen élt a múzeumi raktárakban kiválasztott és újra felállított régi kályhák 
tereket karakterizáló szerepével.

Ittléte alatt a soproni városrekonstrukció során szinte valamennyi régi épület-hely-
reállításban közreműködött. Közülük jelentős volt a Tűztorony megújítása is az 1969–
1970-es év táján. Korábbi régészeti ásatásokkal tisztázták és területrendezéssel rendbe 
tették az Előkapu és a Tűztorony környezetét, új építménnyel idézték fel a hajdani to-
ronyőrházat, beállványozták a tornyot és számos helyen javították a toronysisak bádog-
borítását. Ekkor emelték le a torony csúcsdíszét, az 1681-ben készült sasmadarat (ma a 
toronytörténeti kiállításon látható), s helyére annak kópiáját helyezték. A sasmadárban 
kialakított rejtekhelyre gondosan visszatették a tornyon korábban dolgozó mesterek nyo-
mot hagyni kívánó sorait és tárgyait. Hozzájuk hasonlóan, Dávid Ferenc 1969 szeptem-

4. kép. Sedlmayr János rekonstrukciós rajza a soproni Fő tér északi házsorának és a Tűztoronynak 1400, 
1500 és 1700 körüli állapotáról 
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ber 17-én ugyanoda tette a helyreállításról s az abban résztvevőkről szóló, az utókornak 
szánt saját feljegyzését. Gesztusa azonban nemcsak az utókornak szólt, hanem az előtte 
járók emlékezete megőrzésének is. Mindazoknak, akik a Tűztornyon, s tágabb értelem-
ben a város alakításában, szépítésében részt vettek. Sok okkal magát is közéjük sorolta. 
Ennek a tiszteletnek máskor is jelét adta, amikor például külön tanulmányt készített régi 
soproni építőmesterek saját maguknak épített házairól.6 2012-ben „utolérte” őt a történe-
lem, amikor a Tűztorony akkori nagyszabású felújítása során – ahol a közreműködők ne-
vei között az övét is ott találjuk –, újra levették a toronycsúcs kétfejű sasát és megtalálták az 
ő korábbi, az utókornak szóló üzenetét. Több mint négy évtized után újra kézbe vehette 

6   Dávid Ferenc: A soproni építőiparosok házai. Építés – Építészettudomány 1973/3–4, 631–637.

5. kép. A soproni Ó-zsinagóga belső tere (Bolodár Zoltán felvétele)
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saját maga is, s mi is megismerhetjük a legújabb toronykalauzban vagy a Tűztorony egyik 
kiállítási tablóján.7

A legnagyobb szakmai siker számára kétségkívül a soproni Ó-zsinagóga megtalálása, 
rekonstrukciója és helyreállítása volt. A középkorban főként zsidók által lakott Új utcá-
ban 1957-ben már találtak egy zsinagóga-épületet (Új utca 11.), de abból a zsinagóga 
terét akkor inkább csak jelzés-szerűen lehetett helyreállítani. Volt ugyan egy régi levéltári 
utalás arra, hogy az Új utca másik oldalán volt egy zsinagóga, de annak nyomát sem talál-
ták mindaddig, amíg ő az Új utca 24. udvarán rá nem akadt egy héber-feliratos kőre, majd 
Tóth Sándor művészettörténész barátjával együtt egy középületet sejtető csúcsíves bejá-
rati ajtóra. Innen indult a ma Ó-zsinagógaként ismert épületegyüttes felfedezése. Dávid 
Ferenc hónapokon át, lépésről lépésre szisztematikus falkutatással tárta fel a hajdani zsi-
nagóga maradványait. Ezekről és másodlagosan felhasznált kőtöredékekből, vakolat- és 
padozatnyomokból, meg apró megfigyelések egész láncolatából készítették el, Sedlmayr 
János építésszel együtt a zsinagóga helyreállításának terveit. A megvalósításkor az építész 
finom érzékkel különböztette meg az eredeti, továbbá a megismert töredékekből rekonst-
ruált és a csak valószínűsíthető építészeti elemeket. (5. kép) A helyreállítás és a rekonst-
rukció az 1970-es évek műemlékvédelmének mestermunkája volt, s ezt ő maga is így 
érezhette. „Talán az Új utcai középkori Ó-zsinagóga feltárására vagyok a legbüszkébb” – 
válaszolta később egy erre vonatkozó interjúkérdésre, hozzáfűzve, hogy „Annak, s persze 
másoknak fontos szerepe volt abban, hogy Sopron 1975-ben elnyerte a Műemlékvédelmi 
Európa díjat”. Aki ma, félévszázaddal azután, hogy helyreállították a zsinagógát, először 
jár ott, vagy időnként visszatér oda, a zsinagóga térélményéből, a rekonstrukció metó-
dusainak láttatásából és a térhasználat értelmezéséből ma is sokat megérezhet Dávid Fe-
renc művészettörténészi tudásából és kreativitásából, amelyben partnere Sedlmayr János 
építész volt.8 Munkája a határon innen és túl is elismertséget szerzett számára. Szívesen 
hívták zsinagóga-feltárások maradványainak értelmezéséhez, csakúgy, mint zsinagóga-
helyreállítások szakértőjének, előkészítőjének, építészeti konzultánsnak itthon (Apostag, 
Mád, Baja, Szeged, Budapest, Rumbach utcai zsinagóga) és a szomszéd országokban is. 

Az addig nyomtalanul megsemmisültnek vélt soproni középkori zsinagóga felfede-
zésével és helyreállításával nemcsak Sopron városa és Közép-Európa nyert egy „új” és rit-
ka, 14. századi építészeti emléket, hanem az épület egy idő után integráns része lett a ma-
gyarországi zsidóságról szóló emlékezetnek is. Ő ezt legintenzívebben a tudós főrabbival, 
Scheiber Sándorral való kapcsolatában élhette meg – akinek tanácsait a zsinagóga hely-
reállítása kapcsán többször is kikérte, s aki a zsinagógát használó soproniak héber sírkő-
feliratait is feldolgozta. Amikor a professzor halála után tisztelői emlékkönyvvel idézték 
meg alakját, ebben Dávid Ferenc „A soproni zsinagóga föltárását a soával megszakított 

7   A Tűztorony helyreállításáról, a régi mesterek jeleiről s Dávid Ferenc akkori feljegyzéséről lásd Kelemen 
István – Kiss  Melinda: A soproni Tűztorony. Történelmi toronykalauz képekben. Sopron, 2014, 33. (képpel)
8   Nem sokkal a helyreállítás után monográfiát írt az épületről: Dávid Ferenc: A soproni Ó-zsinagóga. 
Budapest, 1978. (a kötetben Sedlmayr János a helyreállításról írt), s több mint negyedszázad múlva a 2012-
es Soproni Szemle interjúban is érzékletesen beszélt a feltárásról és helyreállításról.
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6. kép.  A sopronbánfalvi barokk kolostor lépcsője (Galavics Géza felvétele)
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magyar zsidó történelem újraéledéseként élte meg” című írásával vett részt.9 A soproni 
Ó-zsinagóga ma, puszta létezésével lett a kortársi emlékezet része, együtt az utca másik 
zsinagógájában pár éve „Elfeledett soproniak” címmel megnyílt kiállítással, amely a város 
és környéke holokausztban elpusztított vagy meghurcolt zsidó családjaira emlékezik.

Soproni éveinek emlékezetes munkája volt a sopronbánfalvi volt pálos kolostorhoz 
vezető impozáns barokk lépcső rekonstrukciója is. (6. kép) Bánfalván a barokk idején, 
1643–1786 között virágzó kolostori élet folyt, s a templom búcsújáró helyként is nép-
szerű volt. A meredek hegyoldalban a hozzá egyenes vonalban vezető lépcsőt a 18. szá-
zadban építették meg, balusztráddal közrefogva és 14 szoborral díszítve. A 19. században 
azonban előbb a szobrok, majd a század vége felé a balusztrádos lépcsőkorlátok is 
eltűntek, s csak a folyton javítgatott lépcsők és egy újabb kori téglakorlát maradt. Amikor 
1968-ban a lezúduló esőtől az egyik lépcsőpihenő beszakadt s a javításhoz az alépítményt 
meg kellett bontani, onnan több olyan kőtöredék is előkerült, amelyeket látva Dávid Fe-
renc feltehette magának a kérdéseket, hogy vajon e kőtöredékekből rekonstruálható-e az 
eltűnt barokk lépcső szerkezete és formái, illetve, hogy a teljes rekonstrukcióhoz vajon 
föllelhetők-e a hajdani szobrok vagy szobortöredékek? Mivel az volt a hipotézise, hogy 
igen, több éves töprengés és kutatás következett. Neki való feladat volt. Ismét töredé-
kekből és nyomokból kellett egy eltűnt, különleges emléket visszahozni és újrateremteni. 
Elméleti rekonstrukciót készített hozzá, gyűjtötte a bánfalvi templomban és környékén 
a lépcsőhöz kapcsolható szobrokat, szobortöredékeket. Intenzív levéltári kutatást foly-
tatott a díszlépcső elkészítésének idejéről s a szobrász személyének meghatározásáról.  
A lépcső építészeti és kiviteli terveit Nagypál Judit és Sedlmayr János készítette, a szob-
rok helyreállítását és rekonstrukcióját Kovács György szobrászművész-restaurátor. A lép-
cső beszakadásától s megbontásától számítva 12 év telt el, amíg az Országos Műemléki 
Felügyelőség soproni kőfaragó műhelyének közreműködésével 1981-re valóságosan is 
újraszületett a bánfalvi kolostorhegyi szobordíszes lépcső. Mára egyedüli magyarországi 
barokk példája műfajának.

S közben folyt a soproni városrekonstrukció, benne az ő állandó jelenlétével. Ek-
kor már gyakran járt Győrbe is, ahol a városban és a Püspökvárban jelentős műemléki 
munkák vezető résztvevője volt. A magyar műemlékvédelem messze tűnő fénykora volt 
ez az időszak Magyarországon. Dávid Ferenc ebben jelentős, mintaadó szerepet játszott. 
Művészettörténészi tevékenységének jellemzéseként bánfalvi munkáját azért mutat-
hattam be ilyen részletességgel, mert a lépcső átadása után megírta a helyreállítás tör-
ténetét, s közzétette kutatási eredményeit.10 Közte azt, hogy miképpen határozta meg a 
szobrász, a bajor származású soproni Schweitzer György személyét más, hitelesen neki 
tulajdonítható munkái nyomán. Kimutatva, hogy ő és más soproni mesterek hogyan 

9   In: Kertész Péter (szerk.): A könyvek hídja. Emlékfüzér Scheiber Sándorról. Budapest, 2005, 211–217.
10   Dávid Ferenc: Sopronbánfalva-kolostorhegyi lépcső: Adatok Schweitzer György soproni szobrász 
működéséhez. Építés – Építészettudomány 15 (1983/1–4), 55–92. A műemléki szempontból s műszakilag 
is kitűnően megoldott lépcső- és szoboregyüttest csak három és fél évtized után, 2018-ban kellett felújítani. 
A művészettörténész szakértő ekkor Nemes András volt.
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terjesztették ki tevékenységüket a tágabb környékre is, példájaként Sopron kulturális és 
gazdasági kisugárzásának. A kolostorhegyi barokk lépcső nemcsak egy markáns építésze-
ti jel a 18. század közepéről, hanem mai állapotában is hűen őrzi Dávid Ferenc műemlé-
kes művészettörténész tehetségének példáját.

Ahhoz képest, hogy soproni, Sopron környéki és dunántúli tevékenysége rendkívül 
gazdag és sokszínű volt, úgy tűnik, hogy soproni éveiben viszonylag keveset publikált.  
E mögött azonban meg kell, hogy lássuk a műemlékes kutató szakmai etikájának az egyik 
alapelvét: aki a helyszínen akár szakértői szemlét végez, akár olyan kutatást, amelynek 
során egy régebbi állapothoz való eljutáshoz el kell távolítani a fölöttük lévő újabb, de 
szintén információkat hordozó rétegeket, akkor a feltárás során észlelt megfigyeléseket 
éppúgy, mint az épülettel kapcsolatos kutatásait az utókor (s önmaga) számára doku-
mentálnia kell. Dávid Ferenc rendkívül lelkiismeretes kutatója volt a műemlékeknek, s 
a kutatási dokumentációkat példás gondossággal készítette el. De oly sok munkája volt, 
hogy sokszor már nem jutott ideje arra, hogy ezeket tudományos publikációvá formálja. 
A tiszteletére 2013-ban, a 73. születésnapjára megjelent kötetben kollégái, barátai meg-
próbálták kutatási jelentéseit, dokumentációit a legkülönbözőbb helyekről összegyűjteni 
(a végleges listát összeállító és közzétevő Simon Anna ebben a munkában mintegy har-
minc segítőnek mond köszönetet).11 Ez egy tematikus jegyzék, esetenként a vele együtt 
dolgozók nevének feltüntetésével, de önmagában is egy rendkívül impozáns műemlékes 
kutatói teljesítmény tanúja. Sopronban szinte minden régi utcában, s igen sok házon vég-
zett kutatásokat, közülük, csak a példa kedvéért, egyetlen utca, a Templom utca házszá-
mait említem: a 2, 3, 5 (ebben a házban lakott hosszabb ideig a Dávid család), 6, 9, 12, 15, 
16. számú házakon.

De nemcsak Sopronban dolgozott, hanem itteni évei alatt Sopron tágabb környé-
kén is. Csak a helységneveket felsorolva is kitűnik, hogy szakértőként milyen sok helyen 
fordult meg a műemlékvédelem akkori igényei és követelményei szerint. Hol helyszíni 
szemlét tartani s arról referálni, hol a felmerülő műemléki problémára megoldást találni, 
hol pedig a helyszínen kutatást végezni, helyreállításra javaslatot tenni, vagy a Felügyelő-
ség területi felügyelőivel, építészeti, tudományos és restaurátori osztályával kapcsolatot 
tartani. A helységek, ahol megfordult, s ahová nem egyszer éveken át újra meg újra vissza-
tért: Fertőrákos, Balf, Hidegség, Magyarfalva (1990-től ismét Harka), Nagylózs, Nagy-
cenk, Győr (bencés templom, Kreszta-ház, Zichy-palota, Püspökvár), Kőszeg, Nemes-
kér, Bük, Fertőd/Eszterháza, Fertőszéplak, Mosonmagyaróvár, Zalaszentgyörgy, Zsira, 
Csepreg, Lébény, Hédervár és még tovább sorolhatnánk. Kutató művészettörténészként 
számos helyen egyedül dolgozott, de többnyire régész kollégákkal, Sopronban főleg Gö-
möri Jánossal, vidéken inkább a Felügyelőség régészeivel együtt. Máskor viszont, leg-
többször Sopronban, de nem egyszer vidéken is, fiatal, műemléki pályájukat kezdő mű-
vészettörténész kollégákat hívott, hogy mellette sajátíthassák el a falkutatás módszerét, 
fogásait, látásmódját. Valóságos professzora volt ennek a tudománynak: tudását nemcsak 

11   Kő kövön / Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid I–II. Szerk. 
Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Budapest, 2013, Vince Kiadó I. 70–114.
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egyéni, társkutatói rendszerben, hanem kollektív alkalmakkor, így a soproni műemlékes 
továbbképzések és az Egri Műemléki Nyári Egyetemen tartott előadásain is szívesen adta 
át. Hatásáról a 2013-ban születésnapjára kiadott köszöntő kötet szerzői és a 2020. évi  
„A falkutatás módszertana” konferencia előadói évtizedek múlva is tanúságot tettek.

1982 őszén Sopronból Budapestre jött, s az Országos Műemléki Felügyelőség Tu-
dományos Osztályának helyettes vezetője lett. Feladata az egész magyarországi műem-
lékállomány műemléki feltárásának és kutatásainak irányítása és felügyelete volt. S ez 
nemcsak kutatásirányítást, hanem saját kutatói tevékenységének az egész országra kiter-
jedő helyszíneit is jelentette. A tőle megszokott igényességgel és figyelemmel kezdett az 
addiginál többször nagyobb volumenű munkába. Másfél év után azonban egy infarktus 
figyelmeztette, hogy az addigi tempó nem folytatható. Gondos ápolás hosszú hónapjai 
után kezdhetett csak újra dolgozni. Ekkor már második házasságában élt Geskó Judittal, a 
Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztályának művészettörténészével, s tagja lett az Antik 
Osztályt vezető művészettörténész, Szilágyi János György múzeumi kollégáiból, barátai-
ból és tanítványaiból kialakult, igen inspiratív szellemi körnek is. Betegségéből felépülve 
nem a Műemléki Felügyelőségen (amelyet előbb Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak 
kereszteltek át, majd később megszüntettek) folytatta munkáját. Az MTA Művészettör-
téneti Kutatóintézetbe Marosi Ernő hívta őt, a budai várban csak néhány utcával arrébb 
fekvő intézménybe osztályvezetőnek. Ez maradt élete végéig munkahelyi otthona, azután 
is, hogy a Tudományos Akadémia bölcsészet- és társadalomtudományi intézeteit a budai 
várból egy ferencvárosi új irodaházba költöztették.

Dávid Ferenc az MTA Művészettörténeti Intézetben bekapcsolódott az ott folyó 
munkákba. Tanulmányokat jelentetett meg az Intézet folyóiratában, az Ars Hungaricá-
ban, összefoglalást írt a tervezett (de nem befejezett), a reneszánsz korát tárgyaló kézi-
könyvbe a korszak magyarországi városépítészetéről, főként Sopronban és Győrben 
szerzett tapasztalataira építve. (Posthumus írása a Művészettörténeti Értesítő 2019/1–2 
számában jelenik meg.) Részt vett szakértőként, tanácsadóként, dokumentáció készítő-
jeként az MTA Székház rekonstrukciójában, s Szabó Júliával együtt meghatározó szerepe 
volt az Akadémiai Képtár teremsorának kialakításában. Dokumentációt készített a budai 
vár Országház utcai akadémiai épületegyüttese reprezentatív termeinek helyreállításá-
hoz, s írásai jelentek meg az Intézetben készült A Magyar Tudományos Akadémia az épített 
örökség szolgálatában című kötetben is.

1985-től kezdődően fő tevékenysége lett, hogy részt vállalt az ország jelentős mű-
emlékeinek, különleges reprezentatív építményeinek műemléki kutatásában, restaurálás-
ra előkészítésében s a helyreállítás művészettörténészi megtervezésében. Ahol lehetett, 
mindenütt végigkísérte a teljes helyreállítást. Állandó konzultánsa volt az építészterve-
zőknek éppúgy, mint a legkülönbözőbb műfajokban tevékenykedő restaurátoroknak. 
Ilyen irányú tevékenységéről részletesen beszámolt a Soproni Szemle 2016/1 számában 
megjelent második interjúban. E rá emlékező írásban a következőkben a soproni évei utá-
ni időszakról szólok, egyúttal a további soproni és Sopron környéki legfontosabb munká-
it is felidézem. A zömmel budapesti és mellette a soproni munkák azonban nem válnak 
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szét munkásságában, tanulságaik, rekonstrukciós tapasztalataik szervesen illeszkednek 
koherens életművébe. Ennek két példáját említjük.

Az egyik első, már Budapestről végzett munkája a gödöllői Grassalkovich-kastély 
műemléki kutatása s az ő meghatározó részvételével a helyreállítása. Több mint két 
évtizedig tartó nagy léptékű feladat volt ez. Illő az egyik legnagyobb szabású magyarországi 
18. századi kastély méreteihez és jelentőségéhez. Csakúgy, mint nagynevű lakóinak, az 
építtető Grassalkovich Antalnak, a Magyar Kamara elnökének, Mária Terézia vendéglá-
tójának, az uralkodó Ferenc Józsefnek, Erzsébet királynénak, majd a kormányzó Hor-
thy Miklósnak nyári rezidenciájához. A soproni évek alatt kialakult műemlékes kutatási 
metódussal, sok falkutatással tárta föl a barokk idején már tizenegy szárnyúra bővült 
kastélyépület építéstörténetét, s a 19. és 20. századi funkcióváltásokhoz kapcsolódó át-
alakításokat. S ebbe a háború utáni szovjet katonai objektum és a szomorú idősotthon 
igénye és igénytelensége is beleértendő. A cél az volt, hogy kibontsa s újra láthatóvá te-
gye a gödöllői kastély reprezentatív épületének sokféle funkciót kiszolgáló térrendszerét. 
Termenként haladt, s mindig gazdag kutatási dokumentációt készített és javaslatokat is 
a helyreállításhoz. Ezekből dolgozott a tervező építész Máthé Zsolt, s ezekből merített 
a történész Varga Kálmán A gödöllői kastély évszázadai (Budapest, 2000) című köteté-
ben. Dávid Ferenc kreatívan vett részt a belső terek kialakításában, azok élettel való meg-
töltésében. Kutatási eredményei, elgondolásai szervesen beépültek a kastély múzeumi 
narrációjába. A gödöllői kastély látogatottsága a kezdetek óta igen jó, s ezt nem csak a 
kitűnő helyreállításnak, a vonzó múzeumi és kulturális programoknak, a kastély történeti 
hátterének (különösen a Habsburg jelenlétnek s a „Sissi” kultusznak) köszönheti, hanem 
szerencsés fekvésének is (közel Budapesthez, egy fejlődő város s egy gazdaságilag sikeres 
régió közepén, az autópálya mentén). A gödöllői kastély helyreállítása az 1987–2006 kö-
zötti időre esik, de őt később, 2008–2010 között is szívesen hívták vissza Gödöllőre. Itt 
szerzett tapasztalatait örömmel kipróbálta volna Eszterháza kastélyának helyreállításánál, 
életre hívásánál, de csak részben járt sikerrel.

Még javában folytak a gödöllői kastély helyreállítási munkálatai, amikor Dávid 
Ferenc egyik következő munkáján a magyar műemlékvédelemben teljesen szokatlan 
megoldást választott: Lajta Bélának, a modern magyar építőművészet úttörő alakjának 
1908-ban megépült budapesti Parisiana mulatóját (az 1920-as évek elejétől már színház-
zá alakítva), pontosabban annak hajdan merészen modern, de időközben elbontott hom-
lokzatát kívánta helyreállítani. De cseppet sem hagyományos módon, hanem zömmel 
fényképek alapján. Ennek megvalósítható voltáról meggyőző kutatási dokumentációt 
adott át a tervező építészeknek, Kőnig Tamásnak és Wagner Péternek.12 A rekonstrukció 
1990–1992 közt készült el.

Nem hirtelen ötlettől vezérelve döntött így s ment szembe a hazai műemlék-helyre-
állítási felfogással. Még 1984-ben, mint az Országos Műemléki Felügyelőségnek a kuta-
tásokért felelős vezetőjeként készített egy elméleti jellegű vitairatot a műemlék-helyreál-

12   Együttműködésükről, módszerükről, s a kortárs építészeknek a régi épületekhez való korábbi viszonyáról 
lásd Kőnig Tamás írását ugyanebben a folyóiratszámban.
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lításról. Érzékelte, hogy a posztmodern építészek is egyre gyakrabban használják a régi 
építészeti formákat, s ezt a műemlékvédelem számára kihívásként élte meg. Úgy vélte, 
a műemlékvédelemnek erre reflektálnia kellene. Kevesebb értelmező kiegészítést, s ily 
módon több hitelességet célzott meg, s nem tartotta szerencsésnek, hogy egy helyreál-
lított műemléknél egy annak sohasem létezett állapota legyen a végeredmény. Látszólag 
nem nagy változások kívánata ez, de valójában a modern műemlékvédelemnek máig élő 
alapkérdései kerültek terítékre: a „konzerválni és/vagy restaurálni és/vagy rekonstru-
álni?” kérdésköre, s azoknak az egymáshoz való viszonya és mértéke. 1984-ben Dávid 
Ferenc részéről változtatást kezdeményezni az addigi több évtizedes gyakorlaton, határo-
zott lépés volt. Nem csoda, hogy vitákat generált. Érdemes ezek közül a Sopronban vele 
számos alkalommal együtt dolgozó Sedlmayr János akkori reflexiójából idézni: „Szük-
ségesnek tartom – írta –, hogy a tervező építészek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az 
elpusztult emlékek elméleti rekonstrukciója terén, de ne az legyen a „rekonstruktőri működés”.  
A gyakorlatban csak hitelesen elvégezhető visszaállítás van. Papíron természetesen elvégez-
zük az elméleti rekonstrukciót továbbra is, de a fénykép alapján, rajzok alapján, leírás alap-
ján elpusztult részek (épületek) vissza nem állíthatók! Másolat, panoptikum felépítése nem a 
műemlékvédelem területe.” Hozzászólása elején ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy „Egy 
elméleti munka és a megvalósult gyakorlat összehasonlítása igen nehéz, majdnem lehetetlen. 
Talán nem is igazságos: munkák nélküli elmélet általában jobbnak tűnik eleve. Jó lenne, ha az 
új (posztmodern) elveken nyugvó műemlék-helyreállításoknak egy-két példáját már láthat-
nánk is, ehhez szívesen kijelölhetnék néhány kisebb értékű emléket.”13

Végül nem volt szükség a „kijelölésre”, az élet hozott Dávid Ferenc számára már az 
1980-as évek közepén olyan feladatot, amelyen elképzelését és felfogását a gyakorlatban 
is megvalósíthatta, az említett Parisiana színházépületének helyreállítása és ennek része-
ként hajdani homlokzatának rekonstrukciója révén. (7. kép) Nem egyszerű, csak régi 
fényképek után készült másolat lett ez. Dávid Ferenc klasszikus műemléki kutatási mód-
szerekkel kereste az elpusztult főhomlokzat kialakításakor használt anyagok és formák 
maradványait. Lajta Béla 1908-ban a Parisiana szinte teljesen síkban tartott homlokza-
tát márványlapokkal burkolta, s attikaként tíz, vörösrézből domborított kerubfigurával 
koronázta. A nagyméretű, álló kerubfigurák egy-egy üveggel lezárt keretet fognak köz-
re, bennük a PARISIANA betűi világítottak. Dávid Ferenc az előcsarnok padlózatából 
azonosította a homlokzat egy eredeti megmaradt kőlapját, amelyet a geológusok carrarai 
márványként határoztak meg. Az 1980-as évek végén Carrarába mentek ők is, hogy a 
homlokzatrekonstrukcióhoz fényesre csiszolt kőlapokat hozzanak. Az épületet koroná-
zó fémszobrokhoz pedig annak padlásterét kutatta át, s ott a rézkerubok maradványaira  

13   Dávid Ferenc 1984 november 24-én Pécsett tartott előadást az OMF egyik ottani ülésén. Sedlmayr 
János december 16-án írásban szólt hozzá, később Horler Miklós is, s ezután a Hivatalon belül további 
állásfoglalások születtek. Noha ezek akkor nyomtatásban nem jelentek meg, de a műemlék-helyreállítások 
kérdéskörében jól tükrözik az országos hatáskörű hivatal építészeinek sokban hasonló felfogását. 
Közzétételükre azonban csak 14 évvel később került sor, amikor Bardoly István a Magyar Műemlékvédelem 
X. kötetében (1996) az akkori viták és állásfoglalások szövegét „Vita a műemlékvédelem elveiről és 
módszereiről” címmel megjelentette.
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bukkant. Ezek a réz anyagán túl megmutatták a megmunkálásuk és illesztések módját is. 
Mellettük Tiffany üvegdarabokat találtak, amellyel a PARISIANA betűket befoglaló réz-
dobozokat fedték be. A Parisiana másolattal történt homlokzatrekonstrukciója tehát az 
eredeti anyagok ismeretében készült (8. kép). Akár azt is mondhatnánk, formailag hűen 
ahhoz a műemlékfelfogáshoz, hogy a műemlék egyik esszenciális lényege, hogy anya-
gában őrzi a múltat, s egyúttal megformálásában is, amely ez esetben a 20. század eleji 
mesterségbeli tudás még ma is élő hagyományának alkalmazását jelentette.

Mégis, amikor 1991-ben a Parisiana rekonstrukciója elkészült és az OMF Építészeti 
Múzeuma kiállításon mutatta be az épület múltjának, történetének és helyreállításának 
dokumentumait, Dávid Ferenc a kiállítás katalógusába írt tanulmányában – pályájának 
egyik leginvenciózusabb építészeti esszéjében –, így tette föl a kérdést: „Tekinthető-e az 
Arany János Színház homlokzata Lajta Béla műve reinkarnációjának? A válasz bizonytalan, 
nemcsak az építőanyag új volta és a részletek eltérése miatt. Végülis, új műalkotás született 
itt, amelyben a mai alkotó szándéknak része volt a mintához való szigorú ragaszkodás, a tu-

7. kép. Lajtha Béla: A Parisiana (1908) homlokzatának rekonstrukciós rajza (Máthé Géza, 1987)
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dományos és műipari eszközök lehető legteljesebb felhasználása.”14 Az „új műalkotás” nem-
csak a bravúros homlokzat-rekonstrukcióra áll, hanem természetes módon az egész 
színházfelújításra. Kőnig Tamás és Wagner Péter építészek Lajta Béla architektúráját 
tiszteletben tartva a homlokzat mögött a színház egész előcsarnokát teljes mértékben 
kortárs építészeti eszközökkel alakították ki, formálták egységgé a színház többi belső 
terével. Azért írhatta Dávid Ferenc a kiállítás katalógusában: „Az Arany János Színház, 
ha egyszer műemlékké lesz, sajátos, 20. század végi építészeti mondandója miatt, tehát saját 
jogán lesz az.”15

Dávid Ferenc pályáján a Parisiana rekonstrukciója a műemlék-helyreállításról vallott 
felfogásában nemcsak új irányt jelentett, de új lehetőségeket és tapasztalatokat is hozott. 
Elsősorban abban, hogy az utolsó bő száz esztendő régi épületeinek helyreállítására a régi 
épületekre a korábbiaknál sokkal több empátiával tekintő kortárs építészet képviselőit 
nyerte meg. Akár arra, hogy ahol lehetett, az épület eredeti állapotát, – amelyet az idő és 
az ízlésváltozás, vagy egyszerűen az érzéketlen beavatkozások megváltoztattak –, máso-
latokkal állítsák vissza, akár arra, hogy ha visszaállítani már nem lehetett, mert nem állt 

14   Dávid Ferenc: Tisztelgés Lajta Béla emlékének – a Parisiana újjáépítése. In: A Parisiana újjáépítése. Az 
OMF Magyar Építészeti Múzeumának kiállítása, Budapest, 1991.
15   Uott. A színházat egy ideig Arany János Színháznak, ma pedig Új Színháznak hívják.

8. kép. Lajtha Béla: A Parisiana (1908) oromzatának rekonstruált szobordísze (1992)  
(Galavics Géza felvétele)
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rendelkezésre elegendő információ, ott reflektálva a régi épület stílus- és formajegyeire, 
kortárs építészeti eszközökkel teremtsenek új harmóniát a régi épület külső képén és bel-
ső tereiben is.

A soproni színház 1992-ben történt felújítása és modernizálása klasszikusan ilyen 
típusú feladat volt. Csak sokkal összetettebb, mint a Parisianáé. A soproni színház ugyanis 
akkor már több mint 150 éves múltra tekinthetett vissza, s ezalatt többször is átépítették. 
A felújítás előkészítéseként Dávid Ferenc a soproni színházépülete(ek)ről igen gazdag 
dokumentum-anyagot gyűjtött össze, tervrajzokat, költségvetéseket, művészek és mes-
terek számláit, fényképeket és sajtóbeszámolókat a 19. század első évtizedeitől kezdve, a 
különböző tervezett és megvalósított átépítéseken át egészen az 1992. évi helyreállításig. 
Sopron színháza ma is azon a helyen áll, ahol 1840–1841-ben a bécsi Franz Lössl ter-
vei szerint megépítették. Öt-tengelyes homlokzatú, erkéllyel díszített klasszicista színház 
volt, s homlokzatát háromszögű timpanon zárta. Egykori szobraival, Thália istennővel s 
két oldalán Tragedia és Comedia alakjával a soproni Múzeum-kertben találkozhatunk. 
A régi színház megépítésével a mai Petőfi téren, együtt a Kaszinóval és a Széchenyi tér 
kialakításával, a belváros falain kívül tágabb, szélesebb és máig jól funkcionáló köztereket 
hoztak létre.

A 19. század elején, első felében Magyarország jómódú s erős polgári hagyományok-
kal rendelkező városaiban klasszicista színházak egész sora épült meg. Közülük azonban 
alig akad, amelyik korunkig fennmaradt. A 19. század utolsó harmadában és a századfor-
dulón a gazdasági fellendülés, valamint a színházaktól elvárt új technikai és reprezentációs 
igények miatt a gazdagabb városok sorra lecserélték a régi színházakat. Nagyobbra, fénye-
sebbre, modernebbre. A legtöbbet a Fellner és Hellmer bécsi építészpáros, az Osztrák-
Magyar Monarchia legfölkapottabb színház-specialistái tervezték, Bécstől Budapesten 
(Vígszínház, Operettszínház), Kecskeméten, Szegeden, Nagyváradon és Kolozsváron 
át egészen Odesszáig az egyik irányban, s a másikban Brünntől Salzburgon, Prágán és 
Zürichen át egészen Augsburgig. A historizmus gazdag eszköztárával dolgoztak, részben 
barokk beütésekkel, sok aranyozott architektúrával, bíborszínbe öltöztetett nézőterekkel, 
ugyanakkor modern, ma is jól funkcionáló belső terekkel. 1909-ben a soproniak is elő-
ször hozzájuk fordultak, de mert ők éppen nem értek rá, ezért egy fiatal magyar építészt, 
a 32 éves Medgyaszay Istvánt bíztak meg a színház átalakításának tervezésével.

Medgyaszay a szecesszió képviselője volt, Lechner Ödön tanítványa, de hozzá ké-
pest új formákat, új struktúrákat, új anyagokat s új megoldásokat keresett. Egyszerre volt 
a modernitás képviselője, új építészeti anyagok, formák és technikai újítások felhaszná-
lója, ugyanakkor szívesen nyúlt vissza a gótika és az erdélyi népművészet tagoló és díszí-
tő elemeihez. A soproni színház épületén művészetének ezek a karakteres forrásai mind 
megtalálhatók voltak. A színházépület tömege, annak tagolása a klasszicista színház előd-
jét követte, de építési anyagként igen kreatívan használta a vasbeton teljesen új lehetősé-
geket kínáló anyagát is. Ebből emelte nemcsak a színházépület tömegét hordozó falakat, 
hanem a nézőtér nagy fesztávolságú, légiesen könnyű és kecses boltozatát is. Ezt a magas-
ban betonból formált rozetták törték át s felülről modern, a gyöngyös fehér párták ihlette 
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csillárok szórták a fényt. A páholy és karzat mellvédjeit pedig az építész a népművészettől 
inspirált, rátétdíszes, szövött átvetőkkel tagolta. Mindezeket Dávid Ferenc kutatásaiból, a 
megmaradt tervekből és régi fényképekről tudjuk, mert a Soproni Színházat 1969–1975 
között alaposan felújították. Az akkori közízlés azonban a szecessziós építészetre még 
fenntartásokkal, sőt néha ellenszenvvel tekintett.16 A soproni színház „modernizálása” 
akkor azt is jelentette, hogy Medgyaszaynak éppen azokat a színházépület homlokzatain 
és belső tereiben alkalmazott jellegzetes építészeti és díszítőelemeit változtatták meg és 
tüntették el, amelyekkel újraértelmezte vagy kiváltotta a tömeg- és tértagolás hagyomá-
nyos formáit. A színháznak ez az új formája szokatlanul gyorsan elavult, s már negyedszá-
zad múlva, 1992-ben ismét fel kellett újítani. A kiindulópont ugyan a színház szcenikai 
lehetőségeinek modernizálása volt, de ennek kapcsán a színház épületének egészét kellett 
tekintetbe venniük, annak múltjával együtt. A megbízást a Kőnig Tamás – Wagner Péter 
építészpáros kapta meg (talán nem függetlenül attól, hogy a pesti Parisiana rekonstruk-
cióját nagyon sikeresen oldották meg). Ez esetben is Dávid Ferenccel dolgoztak együtt. 
Ő a Parisianánál még gazdagabb dokumentációt állított össze a soproni Medgyaszay-
színházról. S ebben a terveken, a megbízásokon, a kifizetéseken és fényképeken túl sok 

16   Medgyaszayról az építész Kathy Imre 1974-ben ugyan már adott ki egy kismonográfiát, de a történeti 
Magyarország századfordulós építészetét, építészeit és munkásságukat csak ekkor kezdték el gyűjteni 
Makovecz Imre kezdeményezésére tanítványai, Gerle János és Kovács Attila. Gazdag tartalmú könyv csak 
1990-re született belőle s lett azután máig hasznos kiinduló pontja a további kutatásoknak. Gerle János – 
Kovács Attila – Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Budapest, 1990.

9. kép. Medgyaszay István: A soproni Városi Színház homlokzatának rekonstrukciós rajza.  
Kőnig Tamás – Wagner Péter, 1992
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információt kapott az egykorú építészeti szaklapok méltató írásaiból csakúgy, mint az 
1909-es év soproni sajtójából. A helyi lapok rendszeresen és részletesen beszámoltak a 
színházépítés állásáról. Medgyaszay szívesen nyilatkozott nekik, s szinte előkészítette a 
színház közönségét a korábbitól gyökeresen eltérő modern színházépület elfogadására.

Az építészpáros és művészettörténész a gazdag dokumentációs anyag s a színházról 
még fellelhető töredékek alapján döntött úgy, hogy a felújítást Medgyaszay István 20. 
századeleji színházépületének rekonstrukciójával végzi el. (9. kép) A megmaradt részle-
tek mellé az eltüntetett részeket fotók és tervek alapján – ha elegendő forrás állt rendel-
kezésre – modern és hiteles kópiákkal pótolták. Ezek határozták meg a rekonstrukció 
alapkarakterét, különösen a főhomlokzatát, amelynek domináns eleme az újraalkotott 
széles, figurális sgrafitto, s az ablaknyílásokba visszaépített mérműves tagolóelemek let-
tek. (10. kép) Ahol pedig a pontos részletformák nem voltak ismertek, mint például a 
csillároknál vagy az erkélyek homlokzatának szövött textil átvetőinél, ott kortárs ipar-
művészek az eredeti alkotások művészi hatását felidéző modern változatokat készítettek.  
Az új közönségforgalmi tereit viszont a Medgyaszay-rekonstrukcióhoz kellett hangolni, s 
ezt az építészpáros itt is főként belsőépítészeti eszközökkel érte el. 

Medgyaszay István 110 évvel ezelőtt megépült színházának 1992-ben történő visz-
szanyerése máig érvényes példája a posztmodern építészet kihívásaira jól reagáló, az ere-
deti épület értékeit hiteles módon megőrző műemléki teóriának és praxisnak. S annak 
tanúságtevője is, hogy a pesti Parisiana hasonló rekonstrukciója nem egyszeri alkalom 
volt, s hogy a műemlékvédelemben, ha mértéktartással és komolysággal járnak el, helye 
és értéke van annak, hogy az utolsó bő száz esztendő még meglévő épületeinél a később 
elpusztult vagy átépítéskor eltűnt részleteket modern másolatokkal helyettesítsék.  
E metódus elméleti megalapozásában és gyakorlati megvalósíthatóságát tekintve Dávid 
Ferencnek meghatározó szerepe volt. A Soproni Színháznál sikerrel valósították meg az 
alkotóknak azt a célkitűzését, amelyet 1993-ban Dávid Ferenc a színház rekonstrukció-
jának befejezésekor így fogalmazott meg: „Mindezzel mintegy új esélyt adunk a századelő 
kiváló építészének, hogy művét az immár távolibb utókor értékelhesse, s kivonhassa a divat 

10. kép. „A szinjátszás és a művészetek”(1909). Rekonstruált sgrafitto (1992) Medgyaszay István soproni 
színházának homlokzatán (Galavics Géza felvétele)
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hullámveréséből.”17 A művészettörténésznek ezt a zárómondatát abból a kitűnő kiállítási 
katalógusból idézzük, amely a színház átadása után az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
budai Táncsics Mihály utcai székházában az Építészeti Múzeum által rendezett kiállítást 
kísérte, s egy rövid időre áthoztak a soproni színházba is. Dávid Ferenc a várostörténetbe 
ágyazva írta meg a színházépület történetét, érzékletesen elemezte Medgyaszay művészi 
megoldásainak eredetiségét, csakúgy, mint magát a rekonstrukciót.18 

A gyökeresen megújult soproni színházat közel három évtizede vette birtokba a vá-
ros színtársulata és közönsége. Otthonosan érzik magukat benne, megszokták és meg-
szerették. De talán nem feltétlenül tudatosodik bennük, hogy a magyar szecessziós épí-
tészet egy különleges, külső megjelenésében, belső tereiben, megvilágításában, szín- és 
formavilágában tudatosan megtervezett s egymásra hangolt világába lépnek be. Ha ezt 
érzékelik is, de valós információjuk nemigen lehet róla. A város közönsége és színészei 
megérdemelnék, hogy Dávid Ferencnek a soproni színházról szóló kitűnő elemzését új 
illusztrációkkal, új köntösben, kissé a mai igényekhez igazítva megjelentessék. A soproni 
színház rekonstrukciója Dávid Ferenc itteni műemléki munkásságának az egyik legjelen-
tősebb és sokak által látogatott emléke.

Dávid Ferenc ezután részt vett a budai várban az 1867–1944 közt Magyarország mi-
niszterelnöki székhelyéül szolgáló Sándor-palota rekonstrukciójában. A Sándor grófok 
1806-ban megépült palotájának, a későbbi miniszterelnöki rezidenciának belső tereit az 
1870-es években Ybl Miklós historizáló, 1928-ban pedig Hikisch Rezső neoklasszicista 
stílusban építette át. A második világháború végén a palota súlyos károkat szenvedett. 
Helyreállítását többször is megtervezték (különböző funkciókkal számolva), de magára 
a rekonstrukcióra csak azután került sor, hogy a rendszerváltás után a kormány úgy dön-
tött, újra a Sándor-palota adjon helyet a miniszterelnökségnek. Ehhez már 1993–1994 
között készültek tervek, s a régészeti feltárások után 1999-től megkezdődött a palota 
helyreállítása is. Az építészeti terveket Potzner Ferenc, a belsőépítészeti terveket Pazár 
Béla és Magyari Éva készítették. Dávid Ferenccel az élen kitűnő művészettörténész csapat 
(Batári Ferenc, Sinkó Katalin, Farbaky Péter, Basics Beatrix) adta hozzá szakterületének 
legjobb tudását. Nem klasszikus műemlék-helyreállítás volt ez, hiszen a fő falakon kí-
vül az épületből alig maradt valami. De maga az épület, mivel a kiegyezés óta a magyar 
alkotmányosság és önállóság meglétének, működésének rendkívül erős szimbolikus 
helyszíne volt, 20. század végi helyreállítása a politikai és szimbolikus kontinuitás meg-
testesítője lett.

Amikor 2002-ben a munkálatok befejeződtek, az Akadémiai Kiadó gondozásában 
önálló kötet készült a palota történetéről. Építészeti és politikai jelentőségéről, háborús 
pusztulásáról, a helyreállítás szempontjairól és megvalósításáról, csak úgy, mint reprezen-

17   A soproni színház 1838–1909–1963–1992. Az OMvH Magyar Építészeti Múzeumának kiállítása, 
Budapest 1993. A tanulmányt írta Dávid Ferenc, a katalógust tervezte és szerkesztette Kőnig Tamás és 
Wagner Péter. A színházrekonstrukcióról Kőnig Tamásnak e folyóirat számára készített írásán túl lásd még 
Turbuly Éva: Új utakon i.m. 86–88.
18   A kiállításról s a katalógusról Vadas Ferenc írt kritikát. Műemlékvédelmi Szemle 1993/1, 127–137.
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tációs tereiről és berendezéséről is.19 A kötet szerzői a helyreállításban résztvevők voltak, 
s a különböző témakörök közt Dávid Ferenc neve fordul elő leggyakrabban. Ő jegyezte, 
Magyari Évával és Pazár Bélával együtt, kötetük bevezetőjét, amelyben már a címadással 
is – „Helyreállítás, rekonstrukció, újjáépítés?” – érzékeltetni kívánták, hogy munkájuk 
összetettségét nem lehet egyetlen fogalommal leírni. Valójában e három fogalom 
mindegyike ráillett munkájukra, de csak együtt. Ugyanis mindegyik szerepet kapott a 
helyreállításban, csak az épület különböző részein más és más volt az egymáshoz való 
arányuk. A helyreállítás során kiemelt figyelmet kaptak a háború előtti miniszterelnökség 
reprezentatív terei, mivel ezekben zajlottak a politikai és közéleti nyilvánosság esemé-
nyei. Ezért maradt róluk rengeteg fotó, képes és szöveges híradás, filmfelvétel. Ezek, a 
néhány megmaradt régi tervrajzzal s építészeik más épületekben még látható megoldása-
ival együtt, elegendő információt szolgáltattak a belsőterek rekonstrukcióihoz. Ugyanígy 
zajlott a reprezentatív, a háború előttihez hasonló termek „felöltöztetése” is. Damaszt 
tapéták, különleges parketták, függönyök, bútorok (eredetiek is és múzeumi minták után 
készült másolatok vagy akár hozzájuk illeszkedő kortárs alkotások) tették teljessé az össz-
képet. Továbbá a főbb terek díszéül szolgáló, újonnan kialakított kép-program, amelyet 
Magyarország jeles politikai szereplőit, jellegzetes tájait, az ország allegóriáit ábrázoló, 
főként múzeumi festményekből állítottak össze. A belső terekben az építészekkel, vala-
mint Batári Ferenccel (bútor és szőnyegek) és Sinkó Katalinnal (a múlt és jelenkori képi 
reprezentáció), továbbá a helyreállításban közreműködő művészekkel és mesterekkel 
való együttműködés koordinálását jelentős mértékben Dávid Ferenc végezte. Aki ma a 
köztársasági elnöki palota belső tereit – a TV-közvetítéseken s a képes sajtóhíreken túl 
is – szeretné látni, annak évente egyszer vagy kétszer erre lehetősége nyílik. Aki magáról a 
helyreállításról, annak igen összetett és bonyolult feladatairól szeretne többet megtudni, 
annak egy virtuális séta keretében „A Sándor-palota írásban és képben” című kötet nyújt 
részletes információt.

Miközben folytak a Sándor-palota helyreállítási munkálatai, Dávid Ferenc már fog-
lalkozni kezdett a fertődi/eszterházai hercegi kastélynak, Esterházy Miklós rezidenciájá-
nak kutatásával. A magyarországi barokk művészet egyik fő művének, fénykorában, a 18. 
század második felében nagy híre volt Európában. Főként a nagyszabású kastély-együt-
tes, az épületrészek fejedelmi berendezése, pompás ünnepségei és Haydn zenéje okán.  
A 19. században a hercegi család által eléggé mellőzött kastélyt a század végén ugyan fel-
újították s élettel töltötték meg, de a háború végén, 1945 tavaszán teljesen kifosztották. 
Belső terei elpusztultak, épületét s környezetét lezüllesztették. A gondokat csak tetézte, 
hogy a magyar arisztokrácia az első világháború után messze nem volt olyan nyitott – mint 
korábban a millennium táján – abban, hogy a kastélyaikban összegyűjtött műkincseket 
művészettörténész szakemberek megismerhessék, még inkább, hogy lefényképezhessék. 
Így azután, mikor a kastélyok berendezését, díszeit a második világháború végén kirabol-
ták, széthordták, azt sem lehetett pontosan tudni, mi minden ment veszendőbe. Eszter-

19   A Sándor-palota írásban és képben. Főszerk. Sinkó Katalin, Budapest, 2003.
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háza kastélyáról ugyan készült több, interieur-jellegű fénykép 1894 táján és 1940 körül 
(ez utóbbiak Diebold Károly felvételei a Soproni Múzeumban), s ezekkel Dávid Ferenc 
a belső terek rekonstrukciója során dolgozott is. De például a soproni művészettörténész 
Csatkai Endre, aki az 1930-s évektől szisztematikusan dolgozta fel a trianoni határ mind-
két oldalán (a régi) Sopron vármegye műemlékeit, a háború előtt nem jutott be a kastély-
ba. Azután pedig már csak a kifosztott épület állapotáról referálhatott.

Eszterháza helyreállítását az 1950-es évek végén kezdték meg Rados Jenő vezetésé-
vel. 75 évvel a háborús pusztítás után még ma is tart. (11. kép) Helyet adott egykor mag-
nemesítő kutatóintézetnek, szakközépiskolának, szálláshelynek, használta a helyi Tsz, 
kezelője volt sokáig a Kutatóintézet, egy ideig a Soproni Egyetem, a Műemlékek Állami, 
később Nemzeti Gondnoksága, majd annak megszűnése után, most éppen az „Eszterhá-
za Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft”. Az 1960-as évektől 
a kastélyépületet rendezettebbé tették, a középső szárnyban több termet helyreállítottak, 
s kastélymúzeumként rendezték be, vezetője Bak Jolán volt. Figyelmet fordítottak a kas-
tély parkjára, s ebben Mőcsényi Mihály és Örsi Károly játszottak meghatározó szerepet.  
A kastélyról vezetőket, képes albumokat jelentettek meg, igyekeztek kiszolgálni látoga-
tóikat.

11. kép.  Fertőd/Eszterháza kastélya madártávlatból (Steiger Ákos felvétele)
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Amikor Dávid Ferenc 1997-ben a fertődi Esterházy-kastély történeti kutatásánál, 
mint a falkutatás konzulense és a helyreállítás szakértője a képbe került,20 már több 
évtizede megjelent a hercegi udvar ünnepségeiről, zenei és színházi életéről Horányi 
Mátyás ma is élvezetes „Eszterházi vigasságok” című könyve (1959), 1955-től kezdődő-
en pedig Valkó Arisztid sorra adta közre az Országos Levéltár Esterházy anyagából ösz-
szegyűjtött adatait. De a helyszínen, Eszterházán, a kastélyban, a kastély-együttes többi 
épületén s a parkban, a fényes múlt materiálisan meglévő maradványain egyikük sem ku-
tatott. Mindezt együtt a tájépítész (és muzeológus végzettségű) Mőcsényi Mihály kezdte 
el, már a helyreállítás évei alatt. Eredményeit 1998-ra „Eszterháza – fehéren, feketén” cím-
mel könyvvé formálta, s igen gazdag mellékletekkel látta el (ezernél több levéltári forrás, 
képek, térképek, útleírásokat, tanulmányok).21

Könyvét Dávid Ferenc gondosan áttanulmányozta, s 1999-ben alapos ismertetést és 
kritikát írt róla.22 Igazán ezzel kapcsolódott be intenzívebben az Eszterháza-kutatásokba. 
Következetesen gyűjtötte magáról az épületről, az épület falairól leolvasható megfigyelé-
seket, s összevetette a kastélyról és környezetéről készült térképekkel, felmérésekkel, 
fotókkal, leírásokkal. Mint mindig, most is szisztematikusan dolgozott. Először az egész 
eszterházai kastély-együttes középpontjának, magának a hercegi kastélynak a 18. szá-
zadi történetét, térrendszerét, térhasználatát kívánta rekonstruálni. Figyelmét kezdet-
től kiterjesztette a kertre, a parkra, a melléképületekre s az egész településre. Számára 
1997-től a fertődi az Esterházy-kastély kutatásában igen intenzív időszak következett. 
Egy évtizeden keresztül szinte minden évben készített Eszterháza műemléki kutatásának 
valamely részletéhez dokumentációt, néha egy évben többet is. Volt, amelynek eredmé-
nyeit előadássá vagy tanulmányokká is formálta. Nemigen akadt pályáján – Sopronon 
kívül – még egy olyan évtized, ahol egyetlen témának ilyen sokoldalú figyelmet szentelt 
volna. Különösen azután, hogy 2001-ben a Műemlékek Állami Gondnoksága vette át 
Eszterháza kastélya és kertje helyreállításának feladatát. Kutatási dokumentációkat adott 
le számukra a kastély díszudvari homlokzata, patkószárnyai s a Narancsház falkutatásá-
hoz, s állandó konzultánsként figyelemmel kísérte műemlékes kollégák (Bartos György, 
G. Lászay Judit, László Csaba) falkutatásait.23 Összeállította a kastély oldalszárnyaiban és 
patkószárnyaiban található helyiségek funkcióiról szóló, a falkutatásokat is segítő doku-
mentációját (2001–2002). A kastélyegyüttes jövőjével kapcsolatban nagyobb távlatok-

20   1997-ben készítette el az első Eszterházáról szóló művészettörténeti dokumentációját az Állami 
Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központnak a megbízásából. Lásd Kő kövön i.m. I. 108.
21   Mőcsényi Mihály: Eszterháza fehéren – feketén. Budapest, é. n. [1998], CD-melléklettel. 
22   Dávid Ferenc: A fertődi Esterházy kastély építéstörténete. Megjegyzések Mőcsényi Mihály könyvének 
megjelenése után. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc, 
Budapest, 2004, 109–119. Kéziratát 1999-ben adta le. 
23   Dávid Ferencnek a fertődi Esterházy-kastély kutatásához készített dokumentációit és tematikus 
konzultációit összesítve lásd a tiszteletére 2013-ban kiadott kötetben. Kő kövön, i.m. I. 109. (Összeállította 
Simon Anna.) Az akkortájt Fertődön folyó munkálatokról lásd még ugyanabban a kötetben (II. 85–106) 
Alföldy Gábor tanulmányát, aki 12 éven át a MÁG főkertészeként igen sokat tett azért, hogy a kastély kertje 
is megújuljon.
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ban gondolkodott. 2002 őszén leadta „A fertődi Esterházy kastély jövendő múzeumának 
programjavaslatát”, s még előtte 2001-ben, a MÁG felkérésére készített nagyszabású ku-
tatási tervét „A fertődi kastélyt, kertet és parkot, a kastély melléképületeit és a kastélyte-
lepülést, valamint a hercegi udvar struktúráját és működését illető tudományos tervének 
vázlata” címmel. Meggyőződése volt, hogy az 1945-ben teljesen kifosztott kastély res-
taurálásában és újraélesztésében, a nagyszámú üres terem berendezésében, csak akkor 
lehet jó eredményeket elérni, ha a falkutatások mellett, a kastély és a kert kiépítéséről, 
reprezentatív és lakótereinek kialakításáról komoly tudományos kutatások folynak. Ha-
sonlóképpen az építtető Esterházy Miklós igényeiről, mintaképeiről, térhasználatáról, 
ünnepségeiről s eszterházai kastélyának az életében játszott szerepéről is.

A kutatások és az orientáló dokumentációk készítése mellett Dávid Ferenc három 
jelentős tanulmányt is írt az eszterházai kastélyról és környezetéről. Az elsőt, 1999-ben, 
még előadás formájában az MTA Művészettörténeti Intézet jubileumi ülésén mutat-
ta be. Ez a kastély középső részéről, díszlépcsős traktusáról szólt, s 2000-ben az Intézet 
folyóiratában, az Ars Hungaricában jelent meg.24 Teljesen újszerű volt közelítésmódja. 
A legdíszesebb termeket és lakosztályokat magában foglaló kastélyrész elemzésében 
a 19. századi (még a kifosztás előtti állapotot tükröző) kastély-inventáriumból indult 
ki. Összegyűjtötte a termekről készült valamennyi régi fényképet. Meglepően kevésre 
bukkant. A sokszobás főépület emeletéről mindössze öt, a fölszintes részről hat teremről 
maradtak csupán felvételek. Sorra vette a termek különleges belső kiképzését, amelyek 
a herceg fejedelmi rangját és gazdagságát reprezentálták: egész falakat beborító pannók, 
brüsszeli gobelinek, távol-keleti lakktáblák, beépített apró képekkel falburkolatok, stuk-
kókkal díszes termek, a díszteremben szobrok és mennyezetkép, s mindenütt a szobák-
ban párizsi luxus-bútorok és a legjobb keleti és európai műhelyekben készült különleges 
porcelánok. Még a Sala terrena kagylós fülkékkel, színes stukkóindákkal, szökőkutakkal 
s a hatást fokozó tükrös hátterekkel kialakított grottáiban is. Dávid Ferenc tanulmányá-
nak fő erénye, hogy nemcsak bemutatta, hanem egy jól karakterizált egységben is láttat-
ta a hajdani pompa részelemeit. Ugyanakkor elhelyezte Eszterháza kastélyát a hatalmas 
Esterházy domínium nagy, meghatározó épületekkel kijelölt reprezentációs terében.  
A hegyre épült fraknói vár a család ősi múltját testesítette meg, a saroktornyos kora-
barokk kismartoni kastély a család 17. század eleje óta állandó székhelyét, s a harmadik 
volt Eszterháza hercegi pompájú nyári kastélya, amely a másik kettővel a hátterében le-
hetett a magas szintű udvari élet fényűző színtere. Dávid Ferencnek ez a munkája is ma-
gisztrális írás volt. Okkal kapta meg érte az MTA Művészettörténeti Bizottságától a 2000. 
év legjobb művészettörténeti tanulmányáért járó Opus mirabile-díjat. A téma folytatását, 
a kastély patkó- és oldalszárnyainak hasonló módszerű elemzését 2002-ben adta ki, az 

24   Dávid Ferenc: Eszterháza belső terei. In: Ars Hungarica 2000/1, 73–95. 1999-ben e sorok írója ugyanezen 
a konferencián Dávid Ferenc kérésére áttekintést készített „Eszterháza 18. századi ábrázolásai – A kép mint 
művészettörténeti forrás” címmel, amely nyomtatásban is az övével együtt jelent meg (Galavics Géza, Ars 
Hungarica 2000/1, 37–71).



30Búcsú Dávid Ferenctől

akkor folyó falkutatások eredményeit is felhasználva.25 Ugyancsak 2002-ben készült el 
írása „Eszterháza települése, épületei és kertjei a 18. században” címmel a Fertőd község 
által szervezett tanulmánykötetbe.26  Imponáló publikációs tevékenység volt ez néhány év 
alatt Eszterházáról (bár megjelentetésük, tőle függetlenül, néha éveket váratott magára).

Közben 2002 őszén hozzálátott az általa felvázolt kutatási terv megvalósításához, s a 
MÁG és az MTA Művészettörténeti Intézet közös rendezésében konferenciát szervezett 
a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termébe. Ennek egyik szekciója a kastély-
lyal és a kerttel foglalkozott. Ő Eszterháza 1945-ben elpusztult pannós szobáiban Wat-
teau kompozícióinak reminiszcenciáit mutatta ki, magam Eszterháza újabb látképeivel és 

25   Dávid Ferenc: A fertődi Esterházy kastély történeti helyiségkönyve: funkciók és falburkolatok. Ars 
Hungarica 2002/2, 237–320.
26   Megjelent a Fertőd, Süttör–Eszterháza évszázadaiból című kötetben. Szerk. Bertha János. H. n. [Győr], 
2006, 220–229. Ennek kéziratát 2002-ben adta le.

12.  kép. Dávid Ferenc a fraknói vár kapujánál az Esterházy Levéltárból jövet, 2010  
(Galavics Géza felvétele)
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térképeivel foglalkoztam, a két tájépítész/kerttörténész, Fatsar Kristóf és Alföldy Gábor 
pedig a kastély kertjének egy-egy fejezetével. Mind a négyen tovább is foglalkoztunk az 
eszterházai rezidencia történetével.

Dávid Ferencnek az eszterházai kastélyegyüttes kutatásáról alkotott koncepciója 
szerint elengedhetetlen volt, hogy az Országos Levéltárban és a Széchényi Könyvtár Ze-
neműtárában őrzött, Eszterházáról szóló iratok mellett a fraknói várban őrzött Esterházy 
Levéltár anyagát is részletesen át kell nézni. A MÁG közreműködésével lehetőséget ka-
pott arra, hogy a fraknói kutatást a helyszínen megkezdhesse, majd éveken át igen ered-
ményesen végezze. (12. kép) A kismartoni uradalom ott őrzött anyaga szervesen egé-
szítette ki a Budapesten található Esterházy levéltár iratait. Dávid Ferencet Eszterháza 
kastély-együttesének kiépüléséről minden érdekelte. Szerette volna megismerni, hogy 
miként működött az 1764–1768, majd 1775–1778 között rendkívül feszített ütemben 
végzett nagyarányú építkezés, amelynek során Eszterháza kastélya néhány év alatt mai 
formáját elnyerte. Hogyan szervezték meg az építőanyagok előállítását, szállítását, kik irá-
nyították, kik voltak a résztvevői, milyen mértékű volt „Fényes” Miklós herceg személyes 
közreműködése ebben. Fontosak voltak számára az ott foglalkoztatott művészek és mes-
terek. Külön figyelmet fordított az Operaház(ak) és a Bábszínház megépítésére, berende-
zésére, funkciójára vonatkozó adatokra. Emellett, Fatsar Kristóffal együtt, évekig dolgo-
zott azon a tanulmányon, amelyben végigkísérték Esterházy Fényes Miklós életét hercegi 
rangra emelésétől a halála napjáig. Abból a nézőpontból (főként az általa aláírt utasítások, 
rendelkezések, levelek alapján), hogy a herceg az adott évben, hónapban és napon éppen 
hol tartózkodott. (Erről részletesebben lásd Malina János itt közölt tanulmányát). Ezzel 
az itineráriummal arra keresték a választ, hogy a herceg mennyi időt töltött bécsi palo-
tájában és mennyi időt Eszterházán; másképpen téve föl a kérdést, mennyire tekintette 
eszterházai rezidenciáját állandó tartózkodási helyének.27 Eredményeik azt mutatták, 
hogy Esterházy Miklós, a téli báli szezont és néhány utazását kivéve, a legszívesebben Esz-
terházán tartózkodott, azaz az egész kastély-együttes, amelyet kezdettől maga formált az 
európai hercegi udvarokhoz hasonló színvonalú műegyüttessé, élete legmeghatározóbb 
helyszíne volt. És ez nemcsak az ő személyes életsorsát illetően volt a tanulmány fontos 
tanulsága, hanem kijelöli a herceg szolgálatában álló Joseph Haydn több évtizedes műkö-
désének topográfiai kereteit is. Az ő zenéje a hercegi udvar mindennapjainak éppúgy ré-
sze volt, mint nagy hírű ünnepségeinek is, s egyre növekvő európai hírnevét is Eszterháza 
s az Esterházyak nevével kötötték össze.

Ezzel összefüggésben még egy téma foglalkoztatta különösen Eszterházával 
kapcsolatban. A parkban megépült hajdani Operaháznak, nagy hírű zenei és színpadi 

27   Dávid Ferenc és Fatsar Kristóf: Esterházy „Fényes” Miklós herceg itineráriuma és az általa rendezett 
ünnepségek hercegi rangra emelkedésétől haláláig (1762–1790). Levéltári Közlemények 75 (2004), 83–
103. Esterházy Miklóson kívül csak Nádasdy Ferenc országbírónak (†1671), a magyarországi művészet 
másik jelentős mecénásának készült el az itineráriuma: Nádasdy III. Ferenc országbíró itineráriuma 
(összeállították a Nádasdy-kutatócsoport tagjai: Buzási Enikő, Király Péter, Kiss Erika, Toma Katalin és 
Viskolcz Noémi), elérhető http://nadasdy.barokkudvar.hu/site/?q=itinerarium (letöltés 2020. január 15.)
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produkciók színhelyének (lebontva a 19. században), az épületnek és tervezőjének, bel-
ső terének és berendezésének, építészeti párhuzamainak a kérdésköre. Érdeklődése ta-
lálkozott Malina János zenetörténészével, Eszterháza európai hírű zenei programjainak 
szervezőjével, aki Haydn Eszterházán komponált vagy bemutatott muzsikájának erede-
ti, autentikus színhelyeit kereste. Ezek legfontosabbika számára is Eszterháza operaháza 
volt. Okkal gondolt arra, hogy annak belső tere, akusztikája inspirációs forrás volt Haydn 
számára is. Ennek mibenlétét keresve 2003 májusában a MÁG és a Haydn-társaság kere-
tei közt Eszterháza hajdani Operaházáról, annak történetéről, repertoárjáról, analógiák 
alapján elképzelt akusztikájáról, s általános értelemben a barokk színház jellegzetességei-
ről nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten. Malina Jánosnak és Dávid Ferencnek 
volt egy komolyan végigvitt gondolatkísérlete arról, hogy Eszterháza híres zenei múltjára, 
Haydn eszterházai tevékenységére alapozva, vajon fel lehetne-e építeni újra Eszterháza 
a maga idejében méltán nagy hírű operaházát. Az eredeti helyén, az eredeti másolata-
ként, rekonstrukciójaként. Azzal a céllal, hogy Fertődöt fel lehessen fejleszteni a histo-
rikus operajátszás magas szintű nemzetközi műhelyévé. Ami akár folyamatos kulturális 
célú kihasználást tett volna lehetővé, s a barokk zenei és színházi hagyomány éltetésével 
Fertőd kastélya egy különleges, Közép-Európában másutt nem található lehetőséget ka-
pott volna. Ez a műfaj nemzetközi képviselőivel egyeztetett gondolat egyike volt annak a 
számos elképzelésnek, amellyel kulturális, idegenforgalmi és művészettörténeti szakem-
berek és menedzserek a fertődi kastélyegyüttes lehetséges felhasználásaként elgondol-
tak. Dávid Ferenc ehhez kezdettől az épület hű másolatának elkészíthetőségéhez gyűj-
tött össze meggyőző érveket, adatsorokat és párhuzamokat, s ezeket 2009-ben írásban is 
összefoglalta, majd 2017-ben kiegészítette. Ez utóbbira azért került sor, mert fölmerült 
a gondolatkísérlet megvalósításának lehetősége: 2017-ben kormányhatározat született 
arról, hogy meg kell vizsgálni az operaház felépíthetőségének kérdését, s ehhez egy szak-
értő bizottságot hívtak össze. Ekkor született az az összefoglalás a bizottság építész tagja, 
Marosi Miklós számára, amelyet kéziratból a Soproni Szemle mostani számában közlünk. 
Írásában lefegyverző a szerző tudása, tiszta logikája és érvrendszere, benne a régi művé-
szeti alkotások másolatairól szóló új kutatások szempontjainak beemelése, miszerint „a 
másolatok készítésének a másoló kora által indokolt oka, önálló célja van; hogy a másolat és a 
hamisítvány egyaránt a kultúra története megélésének egyik módozata”.28 

2004–2005 táján azonban világossá vált, hogy a Műemlékek Állami Gondnoksá-
gának akkori vezetői nem kívánnak tovább a Dávid Ferenc által javasolt és szisztemati-
kus kutatásra épülő úton tovább haladni. 2003-ban még leadta számukra a kastély szí-
neiről szóló dokumentációját, 2005-ben pedig az „Adatok az eszterházai bábszínházról” 
szóló kitűnő tanulmányát (megjelent 2013-ban az ő tiszteletére kiadott „Kő kövön” 

28   A 2017-es kiegészítésből származó idézet Szilágyi János György és Radnóti Sándor kutatásaira utal. 
Amikor a megépítés kérdése fölmerült, már rendelkezésre álltak a historikus operajátszás nemzetközi 
és hazai szakértőinek Eszterháza operaházának építészeti jellegzetességeivel, díszleteivel, technikai 
megoldásaival, akusztikai követelményeivel foglalkozó, külföldön megjelent irásai. Eredményeik magyar 
összefoglalása: Dávid Ferenc – Carsten Jung – Malina János – Edward McCue: Haydn operaháza. A második 
eszterházi operaszínpad az új levéltári kutatások tükrében. BUKSZ, 2010, 330–341.
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című kötetben), de a helyreállítások további munkálataiban ezek eredményeit már nem 
hasznosították és vele az együttműködést befejezettnek tekintették. Dávid Ferencet ez a 
döntés nemcsak személyében érintette rosszul, de egy logikusan felépített és széles körű 
szakmai támogatást élvező projektnek a részleges meghiúsulását is jelentette.29 Ennek 
következményei máig éreztetik hatásukat Eszterháza, vonzó és folyton megújuló tarta-
lommal való megtöltésének, a különböző területek legjobb szakemberei összefogásának 
meghiúsulásában. Mindezzel egyidőben a Duna túloldalán, osztrák területen, előbb Sa-
voyai Jenő, majd Mária Terézia Schloß Hof-i barokk kastélyának és kertjének helyreállítá-
sában az együttműködés előbb a különböző területeket képviselő szakemberekkel, majd 
az osztrák regionális politikusokkal, s végül a kormánnyal, példaszerű eredményt hozott, 
osztrák állami részvétellel és nemzetközi támogatással valósult meg.30

Dávid Ferenc 2005-ben a Magyar Művelődéstörténeti Lexikonban foglalta össze az 
Esterházy-kastélyról és környezetéről a legfontosabb ismereteket,31 2007-ben és 2009-
ben pedig a kastély és a kert két fontos, meghatározó építőmesteréről, Johann Ferdi-
nand Mödlhammerről és Nicolaus Jacobyról is készített egy-egy tanulmányt.32 Ezekben 
mindkét építésznek megrajzolta mesterségbeli karakterét, tevékenységi körét s a hercegi 
udvarban betöltött szerepét. Mödlhammer tervei szerint épült meg a három különálló 
épületből egy egységes, patkószárnyakkal körbezárt, az oldalszárnyaktól már egyemele-
tes kastély, páratlanul rövid idő alatt, 1763–1765 között, több ezer fuvarnyi építőanyag 

29   A MÁG-nak az addigi fertődi zenei programok szakértőivel s a művészettörténeti kutatásokat végző és 
irányító Dávid Ferenccel való konfliktusáról lásd Váradi Júlia interjúfüzérét a Mozgó Világ 2005 decemberi 
számában. Lásd még: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00070/04varadi.htm
30   Schloß Hof helyreállításának folyamatáról és eredményeiről lásd: Schloss Hof. Prinz Eugens tusculanum 
rurale und Sommerresidenz der kaiserlichen Familie. Hrg. Liselotte Hanzl-Wachter. Wien, 2005. Ilyen 
összefoglalás a fertődi helyreállításokról nem készült, s bár az épületek nagy részét s a kertet és a rózsakertet 
is sok invencióval helyreállították, fenntartásuk már kívánni valókat hagy maga után. Még inkább áll 
ez a kastély belső tereiben a kastély építészeti, művészeti jelentőségéhez méltó, koncepciózus műtárgy-, 
interieur- és történeti kiállításaira. Viszont lobbizással elérték, hogy az Esterházy család által 1920 táján 
az Iparművészeti Múzeumban letétbe helyezett Esterházy-kincstár legszebb ötvöstárgyait, kormányzati 
rendelkezésre, a múzeumból Fertődre vigyék, s egy nonprofit Kft (Eszterháza Kulturális, Kutató és 
Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft) kezébe adják. A döntés kontraproduktív jellegéről lásd Dávid 
Ferenc 2015-ben a MúzeumCafé 47. számában megjelent interjúját. A kérdező Gréczi Emőke.) Úgy 
tűnik, nincs a Kft-nek olyan munkatársa, aki ezeket a műtárgyakat történeti és művészi értékükhöz méltó 
kiállítási narratívába tudná helyezni. Az összképhez még hozzátartozik, hogy az Esterházy-kincseknek 
az Iparművészeti Múzeumból való elvitele okán az ausztriai Esterházy Magánalapítvány (Esterhazysche 
Privatstiftung, Österreich), – amellyel inkább együttműködniük lenne célszerű, hiszen mindketten az 
Esterházy kulturális örökség őrzői – pert indított a magyar állam ellen. A per még nem zárult le.
31   Dávid Ferenc: A fertődi Esterházy-kastély. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, III. (2005), 87–93.
32   Dávid Ferenc: Nicolaus Jacoby (?): Eszterháza, Erweiterungsplan des Schlosses Eszterháza, 1774. In: In 
Arte Venustas. Studies on Drawings in Honour of Teréz Gerszi. Ed. Czére, Andrea. Budapest, 2007, 215–
218; Dávid Ferenc: Der Baumeister von Eszterháza – Johann Ferdinand Mödlhammer (1714–1778). In: Die 
Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Tagungsband der 28. Schlaininger Gespräche 29. September 
– 2. Oktober 2008. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 128.) Hg. Wolfgang Gürtler – Rudolf 
Kropf; Red. Martin Krenn. Eisenstadt, 2009, 429–452.
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odaszállításával. A másik építész, Nicolaus Jacoby, a Lotharingiából még Miklós herceg 
bátyjával, Pál Antallal Magyarországra jött mérnök, már ekkor táj-terveket készített 
Eszterháza hatalmas díszkertjéhez és vadasparkjához. S minden valószínűség szerint azt 
is ő tervezte meg, hogy Eszterháza kastélyát 1780 körül még egy emelettel megmaga-
sítsák, s középen egy kilátó emelettel, egy Belvederével koronázzák. Az az új, egységes 
architektúrába foglalt, fejedelmi megjelenésű kastély, amelyet Fertődön ma ismerünk, 
végleges formáját Nicolaus Jacoby által nyerte el. Azt pedig, hogy a kastély és a környe-
ző épületek építéstörténetét és a sokszínű, a díszkertre, a mulatóerdőre (Lustwald) és a 
Lés-erdő vadasparkjára is kiterjedő reprezentációs rendszerét minden korábbinál jobban 
ismerjük, jelentős mértékben Dávid Ferencnek köszönhetjük. Változatlanul élő vezető és 
inspiráló szerepét az Eszterháza kutatásokban igen jól tükrözi az őt 2013-ban köszöntő 
ünnepi kötet neki ajánlott tizenhárom Eszterháza tanulmánya.33

Dávid Ferencnek Sopronhoz fűződő kapcsolatában a Múzeum mellett állandó pont 
volt még a Storno-gyűjtemény. Különösen az alapító, az igen sokoldalú id. Storno Fe-
renc (†1907) személye, tevékenysége és gyűjteménye. Többtucatnyi vázlatkönyve régi 
soproni házakról, az évtizedek során eltűnt városrészekről megannyi információt adtak 
a város történetéhez. Mint a magyarországi műemlék-restaurátorok köréhez tartozó 
egyik első szakember, igen sok helyen fordult meg az országban. A hazai műemlékekről 
készült rajzai, vázlatai, másolatai, felmérései és feljegyzései a magyar műemlékvédelem 
nélkülözhetetlen, korai dokumentumai. Storno Ferenc számos középkori falképet res-
taurált (a soproniak legjobban a bencés templom bejárata fölötti ívet kitöltő köpenyes 
Mária-falképét ismerik), de számos templomot is. A kor műemlék-helyreállításának ál-
talánosan elfogadott felfogása szerint és a stílustisztaság eszméjét követve restaurálta a 
templomok külső és belső tereit, többnyire eltávolította a barokk berendezést, helyettük 
új oltár(oka)t, szószéket, üvegablakokat tervezett, s esetenként figurális vagy ornamen-
tális festésekkel egyaránt díszítette a templomot. Sopronban, restaurátori pályájának 
első műveként a Szent Mihály templomot és később a Szent János templomot is. Res-
taurátori fő műve minden bizonnyal a pannonhalmi bazilika belső terének ambiciózus 
restaurálása volt.

A munka az 1870-es években a pannonhalmi főapát Kruesz Krizosztom és Storno 
Ferenc teljes együttműködésében készült, a historizmus szellemében. A restaurálás fo-
lyamatáról, Storno Ferenc nagy számban fennmaradt terveiről és előkészítő rajzairól, az 

33   Kő kövön i.m. II. 11–106, 117–247. Mind a 13 tanulmány elérhető az alábbi web-helyen: https://www.
estori.hu/uploads/document/14/david-ferenc-ko-koevoen-5a9eadecf1fc7.pdf
Mindegyik tanulmány jó, de van köztük néhány egészen kiváló. Így például Szentesi Edité, aki közel 50 
oldalon keresztül mutatja be az Eszterházáról szóló összes 18. századi útleírást, rendet téve szerzőség, 
beállítódás, a különböző útleírások egymáshoz való viszonyában. Vagy a művészettörténész Stefan Körneré, 
aki Miklós herceg emlékezetes frankfurti koronázásáról rajzol új képet és először mutat be a kismartoni 
kastélyból olyan különleges porcelán készleteket és kisméretű lovasszobrokat, amelyek egykor Eszterházán 
voltak. Vagy a kismartoni történész Felix Tobleré, aki az Eszterháza kastélyának nagy kiépítéséhez szükséges 
építőanyag szállítások (évente kb. 4000 jobbágyfuvar!) bonyolult logisztikáját dolgozta fel.
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elvégzett munkálatokról és a restaurátori beavatkozás mértékéről Dávid Ferenc írt tanul-
mányt a Pannonhalma 1000 éves évfordulójára készült kiállítás tanulmánykötetébe.34 
Részletesen bemutatta, hogy a helyreállítás során a templom teljes belső terét a járószin-
tektől a falakon át a mennyezetig megújították, s elkészítették mindazokat a funkcionális 
elemeket, amelyekről úgy érezték, hiányoztak a bencés rend hazai főtemplomának belső 
teréből. Így a hajóban monumentális szószéket, a szentélyben baldachinos oltárt, ugyan-
ott Szent Benedek és Szent István szobrát, a szentély zárófalán pedig, a nagy körablakba, 
Szent Márton püspököt ábrázoló üvegablakot. Storno a szentélymennyezetet falképek-
kel díszítette, a kőfelületeket „megújította”, a templombelsőt kifestette és a porta speciosa 
ajtaja fölé Szent Márton és a koldus csodáját is megfestette. A templomot 1876-ban a 
helyreállítás után újra felszentelték, s az eredményt a kortársak, a szerzetesek és a világiak 
is, egyaránt magasra értékelték. Úgy érezték, Pannonhalma főtemploma általa nyerte el 
újra régi fényét. 

Néhány évtized múlva, az 1900–1910-es években azonban már kritikák érték 
Storno Ferenc pannonhalmi (de a többi) restaurálását is. Dávid Ferenc tanulmányában 
nagy érzékenységgel mutatja be, hogyan váltotta föl a régi felfogást, – amely a historizálás 
szellemében mindenekelőtt a középkori formákat kívánta megőrizni, újra alkotni vagy 
még hitelesebben visszaállítani –, a másik, az új, a máig érvényes műemlékvédelmi teória, 
amelyben a megőrzés alapfeltétele, hogy az eredetit anyagában és felületében kell megtar-
tani. Külön hangsúlyozta, hogy egy épület helyreállítása a tervező építész részéről művészi 
munka, amelyről – mint ezt Dávid Ferenc Pannonhalma-tanulmányában megfogalmazta 
s a tevékeny közreműködésével készült helyreállításokkal meg is élte: „Minden helyreállí-
tás egyben interpretációja is az eredeti műalkotásnak, hangsúlyokat elhelyező, színnel, formá-
val kiemelő, az emlék egész karakteréről képet adó” tevékenység.35 Mindazok, akik a pan-
nonhalmi bazilika legújabb kori helyreállításának hosszú, a tervezéstől a megvalósulásig 
terjedő három és fél évtizedében (1978–2012 között) valamennyi ideig részt vettek, akár 
a szerzetesek oldaláról, akár a műemlékvédelem vagy a tervező építészek, építészcsapatok 
részéről, ha más és más nézőpontból is, de mindannyian ugyanazzal a problémával szem-
besültek: Tehát, hogy a bazilika belső terének igen sokféle igénynek megfelelni kívánó 
újra értelmezésénél milyen legyen a viszony a román kori belső tér eredeti állapota és 
Storno Ferencnek az erősen megújított és saját tervezésű elemekkel dominanciára törő 
tér-értelmezése között. Hosszú és mozgalmas idő volt Pannonhalma renovációja, s a ben-
ne részt vevők számára is. Közben volt ugyanis a rendszerváltás, amely jelentős társadal-
mi, politikai és finanszírozási változásokat hozott Magyarországon. S a felújítás ideje alatt 
változott a hivatalos műemlékvédelem szemlélete, a Műemléki Felügyelőség pozíciója 

34   Dávid Ferenc: A pannonhalmi főegyház múlt századi helyreállításáról. In: Mons Sacer 996–1996. 
Pannonhalma 1000 éve. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 1996. II. kötet, 162–181. A kötetben Askercz 
Éva: Storno Ferenc Pannonhalmán, uo. 182–192. című tanulmánya Storno Ferenc pályájának indulásáról, 
bécsi tanulmányairól és kapcsolatrendszeréről, a középkorhoz, benne Pannonhalmához való viszonyáról 
is szól. 
35   Dávid Ferenc: A pannonhalmi főegyház … i. m. 163.
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és befolyása, csakúgy, mint a templomtér megújításának, átalakításának szándékával ott 
megfordult négy építészé is. A II. Vatikáni Zsinat a katolikus liturgiai gyakorlatot erőtelje-
sen átalakító rendelkezései a templomok térhasználatában hoztak markáns változásokat, 
s mindezeken túl, a pannonhalmi bencés közösség szerzetesi életviteléhez, megnöveke-
dett feladataihoz – igényeit jól megindokolva – a templom belső terében az addiginál 
sokkal intenzívebb jelenlétet kívánt.

Dávid Ferenc művészettörténészi munkát végezve többször is megfordult Pan-
nonhalmán. Már a szerzetesek igényeit is megfogalmazó s a templombelső átalakítását 
kezdeményező Szennay András főapátsága idején is, mikor 1976–1977 között a torony 
helyreállításához, majd 1984–1986 közt, amikor a Storno Ferenc által átépített kolostor-
homlokzatokról készített művészettörténeti dokumentációt. A bazilika belső terének át-
alakítására végül Várszegi Asztrik főapátsága idején (1991-től) került sor. Előbb 2003 ta-
vaszán fölállt a szerzetesközösségen belül a főként fiatal bencésekből álló Bazilika Műhely, 
majd főapát úr felkérésekkel életre hívott egy külső Tanácsadó Testületet is. Ennek lett 
tagja műemlékes, régész és művészettörténész szakemberek társaságában Dávid Ferenc 
is. A két testület a bazilika belső átalakításáról, a Storno-féle restaurálás műtárgyainak és 
díszítéseinek megtartása vagy elvetése kérdésében nagyon eltérő felfogást képviselt. 

A Bazilika Műhely saját elképzeléseit John Pawson angol építész tervein keresztül 
mutatta be. Ez a Storno-helyreállítás szinte minden elemét el kívánta távolítani, míg a 
Tanácsadó Testület amellett érvelt, hogy az új rendi és liturgiai igények kielégítése a 
Storno-féle helyreállítás megtartása mellett legyen megvalósítható. Felfogásuk szerint 
Storno pannonhalmi tevékenységének eredményei az épület históriájában történeti ér-
téknek tekintendők, amelyek ugyanúgy egy adott korszak bencés szerzeteseinek a temp-
lomukhoz fűződő érték- és ízlésvilágát képviselik, mint évszázadokkal korábbi falak és 
kőfaragványok. Az ellentétes felfogások közelítéséhez hosszú és sorozatos egyeztetések 
és kölcsönös, bár messze nem egyenlő mértékű kompromisszumok születtek. Létrejöt-
tében igen fontos szerepe volt a műemlékes építész Németh Katalin és a régész Lász-
ló Csaba mellett Dávid Ferenc empatikus hozzáállásának, szakmai elkötelezettségének, 
kölcsönös megegyezést kereső személyiségének is. E Dávid Ferenc emlékének szentelt 
folyóiratszámban Várszegi Asztrik emeritus főapát emlékezik Dávid Ferenc pannonhalmi 
jelenlétére, s ifjúkori emlékként a fiatal Dávid házaspár soproni megjelenésére és saját 
gyermekkorának Storno-élményére. A megújult pannonhalmi bazilikát végül 2012 au-
gusztusában szentelték föl.36

Aki ma Pannonhalmára látogat és belép a bazilika ajtaján a templomtérbe, azt a pan-
nonhalmi szerzetesközösség térhasználati igényeit a minimalista eszközökkel élő építész, 
John Pawson tervei nyomán született harmónia fogadja. Erős vizuális és spirituális hatást 
keltő tér ez, amely megérinti a látogatóját. Létrejöttének folyamata ugyanakkor hordoz 

36   Pannonhalma 20. századi felújításáról lásd a felújításban régészként mindvégig közreműködő László 
Csaba: Adalékok a pannonhalmi bazilika belső felújításának történetéhez. In: Átalakulások. A liturgikus 
terek és a műemléki érték. RÉKE Könyvek. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, 2019, 57–72.
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tanulságokat a műemlékvédelem számára. 2019 tavaszára a Régi Épületek Kutatóinak 
Egyesülete (RÉKE), amelynek Dávid Ferenc volt az elnöke, konferenciát szervezett „A li-
turgikus terek és a műemléki érték” témakörben. Pannonhalma esete szinte kínálta a példát 
a kérdések fölvetésére. Ő maga is készült rá, s 2018-ban Várszegi Asztrik főapát úr az ő 
kérésére fogalmazta meg a megemlékezésében közölt levelet. Dávid Ferenc az előadását 
azonban már nem tudta megtartani, de elfogadó és értékelő véleményét érdemes elolvas-
ni egy 2013 áprilisi interjújában.37

Dávid Ferencnek élete utolsó bő évtizedében is számos, Sopronhoz kapcsolódó 
munkája volt. A két legnagyobb, önként vállalt feladata közül az egyiket, a Sopron bel-
város házai és háztulajdonosai 1488–1939 című monumentális forráskiadványát (2008) 
írásunk elején már említettük. A másikat a Szakál Ernő (1912–2002) tárgyi és szellemi 
örökségét megőrizni kívánó erőfeszítései jelentették. 2013-ban, Szakál Ernő születésé-
nek századik évfordulóján a róla írt megemlékezésben jelentőségét így határozta meg: 
„Szakál Ernő az európai műemlékvédelem nagy alakja, a középkori kőfaragók tervezési mód-
szereinek föltárója, a magyar műemlékvédelem kőszobrász-kőfaragó műhelyének alapítója 
és első vezetője, a kőrestaurálás egyetemi szintű oktatásának kezdeményezője és első tanára, 
nagy gótikus és reneszánsz művek rekonstruktőre.”38 Elsőként 2007-ben a Szakál Ernő szak-
mai tapasztalatait összegző, a Kőfaragók műhelytitkai című könyvét sikerült megjelentetni 
– ennek az előszavát írta Dávid Ferenc, s a Függelékeket is ő állította össze. Ezt követő 
programja a Szakál Ernő soproni műtermében felhalmozott, több évtizedet átfogó tár-
gyi hagyaték (tervek, rajzok, vázlatok, fotók) megmentése és rendezése volt. Ezt a Szakál 
Ernő tanítványaival együtt 2011-ben létrehozott Alapítvány keretében végezte, s a két 
évnyi munkával lajstromozott anyag (4377 tétel!) a tanítvány Faragó János kőfaragó 
peresztegi műhelyében nyert végleges elhelyezést. Az emlékezet megőrzésének másik 
formája, a születésének 100. évfordulójára a Lábasházban megrendezett emlékkiállítás 
volt. Ez a Szakál Ernő pályáját és legjelentősebb műemléki rekonstrukcióit, többek között 
a visegrádi gótikus és reneszánsz szökőkutakat, a siklósi vár gótikus erkélyét, a budavári 
gótikus szoborlelet töredékeinek összeállítását mutatta be. De számba vette a szobrász 
Szakál Ernő művészi munkásságának darabjait is, és alkalmat adott a róla és a műemlék-
helyreállításairól készült filmek bemutatására. A kiállítás koncepcióját Dávid Ferenc ké-
szítette, miként ő állította össze a kiállítás digitális katalógusát is. A kiállítás ugyan hamar 
bezárt, de 2013 óta Sopronban két emléktábla is megidézi Szakál Ernőt. Mindkettőnek 
Dávid Ferenc volt az egyik kezdeményezője. Az egyik Szakál Ernő bronz-domborművű 
képmása (Kutas László műve) hajdani lakóházán (Vörösmarty utca 10.), a másik egykori 
munkahelyének, az Új utca 16. szám alatti gótikus lakóház falán, az általa rekonstruált 
visegrádi Anjou-kút rajzát kőbe metszve emlékeztet rá. Ezt századik születésnapján, 

37   Szilágyi Klára és Erő Zoltán interjúja Dávid Ferenc művészettörténésszel. Műértő 2013 április http://
www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2013/10/PH-DF_beszelgetes-130215-Muerto.pdf (Letöltés: 2019. 
december 6.)
38   Dávid Ferenc: Szakál Ernő születése századik évfordulójáról és a Szakál Ernő Alapítványról. Soproni 
Szemle 68 (2014), 293–296, lásd még a következő jegyzetben.
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2013 szeptember 20-án dr. Fodor Tamás polgármesterrel együtt leplezték le.39 (13. kép) 
Dávid Ferencnek és Szakál Ernő tanítványainak áldozatos munkája méltó a magyar 
műemlékvédelemben egyedülálló alkotó alakjához és emlékezetéhez.

Sopron Dávid Ferenc számára élethosszig tartó munkát és kutatási lehetőséget 
adott, s ezek elvégzésére újra meg újra visszatért Sopronba. Folytatta a közel félévszázada 
megkezdett belvárosi lakóházak kutatását. Ezekből az utolsó évtizedre esett a Kolostor 
utcában a Zichy–Mesko palota kutatása. A munkát Nemes Andrással együtt végezte, s 

39   A kiállítás megrendezésében Nemes András társkurátor mellett a Soproni Múzeum dolgozói és Szakál 
Ernő tanítványai egyaránt részt vettek. A kiállítás digitális katalógusa a https://archeologia.hu/content/
archeologia/214/szakal-erno-eletutja-kiallitas.pdf web-helyen érhető el, s tartalmazza a gazdagon illusztrált 
katalóguson túl Dávid Ferenc jubileumi megemlékezésének (eredetileg a Kő 2013/4. és a Soproni Szemle 
2014/3. számában megjelent) szövegét, és Marosi Ernő kiállításmegnyitóját is. (Ez utóbbit nyomtatásban 
lásd: Műemlékvédelem 2013/6, 415–417.)

13. kép.  Dr. Fodor Tamás polgármester és Dávid Ferenc felavatja Szakál Ernő soproni emléktábláját,  
2013. szeptember 20.
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mindkettőjük írását közöljük e folyóiratszámban. Falkutatással tárták föl a ház különböző 
építési periódusait: a középkori lakóházét, az egykor, még a középkorban városházaként 
is funkcionáló, majd több telek egybevonásával a 18. században főúri palotává alakított 
épület történetét. Dávid Ferenc feladata a helyreállítás alapjául szolgáló részletes doku-
mentáció, a ház birtoklástörténetének elkészítése volt. Ennek egy rövidített változatát 
tesszük most közzé. Írása klasszikusan szép példája annak, hogy a falkutatással elért meg-
figyeléseket hogyan kapcsolta össze a belvárosi lakóházak típusainak s az ott élők igénye-
inek társadalomtörténeti értelmezésével. Ezt a tudását nagyra értékelte a várostörténettel 
foglalkozók közössége, s örömmel kapcsolták be a Sopronról készült kitűnő Várostörté-
neti Atlasz munkálataiba. A város gazdag látképanyagához ő készítette az értelmező kom-
mentárokat és az Adattárat kibővítette az északi külváros javadalmas házaira vonatkozó 
gazdag adatgyűjtésével.40

Dávid Ferenc soproni feladatai közül kétségkívül a Szent Mihály templom most is fo-
lyó restaurálási munkálatai nyúlnak a legmesszebbre. Művészettörténész szakértőként a 
munka előkészítője volt már az 1970-es évek vége felé is, amikor a helyreállítást 1980–
1984 között a templom külsején és tornyán kezdték el. A város impozáns, messze a házak 
fölé magasodó plébániatemplomát, még a kiegyezés táján, az 1864 körüli években Storno 
Ferenc restaurálta, s gótikus stílustisztaságra törekedve kívül-belül megújította. Ez volt az 
első nagy léptékű műemlékes munkája, ezt követte pannonhalmi megbízása. Az utókor 
azonban, pannonhalmi tevékenységének megítéléséhez hasonlóan, a Szent Mihály temp-
lomon végzett restaurálását is már a 20. század elején kritikával illette. Félévszázaddal 
később, a soproni műemléki topográfiában (1956) is úgy szerepel még, hogy Storno Fe-
rencnek „… a maga idejében nagyrabecsült és az akkori közizlést visszatükröző tevékenysége 
igen sokat ártott. Az épület eredeti középkori jellegét […] gyökeresen és többé-kevésbé jóvá 
nem tehetően megváltoztatta…” s munkálatai „… az épület hiteles állagát komolyan meg-
károsították.”41

Dávid Ferenc az 1970-es évek végén ennek az értelmezésnek a kontrollját kívánta 
elvégezni. Mint elődei, ő is ugyanazzal a tényanyaggal dolgozott. Ő is Storno Ferencnek 
a családi gyűjteményben megőrzött rajzait, terveit, felméréseit vette kézbe s vetette ösz-
sze a templom Storno által restaurált részleteivel.42 De nézőpontja már más volt. Storno 
Ferenc tevékenységét az ő saját kora értékrendje felől közelítette meg. Másfél évtized fal-
kutatási tapasztalatával pontosabban tudta szétválasztani, mely részletek azok, amelyek 

40   Magyar várostörténeti atlasz 1. Sopron. Összeállította Jankó Ferenc, Kücsán József, Szende Katalin. 
Dávid Ferenc, Goda Károly és Kiss Melinda közreműködésével. Sopron, 2010.
41   Csatkai Endre – Dercsényi Dezső: Sopron és környéke műemlékei. Budapest 1956, 403. A templomon 
még a 20. század első felében is végeztek átalakításokat, köztük a második világháború végén elszenvedett 
sérülések helyrehozását. Erről lásd e folyóiratszámban Kelemen István tanulmányát.
42   Storno Ferenc vázlatrajzainak, terveinek jegyzékét röviden megadja a soproni topográfia i.m. 389. A 
gyűjteményről és a Storno család több generációjának tevékenységéről lásd Grászli Bernadett – Kiss Melinda: 
Egy művészcsalád története. A soproni Storno család munkássága és műgyűjteménye. Sopron, 2013.
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az eredeti középkori állapotot őrzik, melyek azok, amelyeknél csak a kő- és falfelületeket 
dolgozta át, hol végzett torzók alapján kiegészítéseket, s milyen új elemek készültek saját 
tervei alapján. Nem csak azt kereste, hogy beavatkozása által mi minden veszett el, ha-
nem azt is, hogy milyen új műegyüttest hozott létre. Megfigyeléseit és következtetéseit 
„Adatok a soproni Szent Mihály templom Storno Ferenc vezette restaurálásához” című 
kéziratában (1980) rögzítette.43 Véleménye messze nem olyan sarkos, mint elődeié. Át-
értelmezésének kialakításában szerepet játszhatott, hogy korán érzékelte a historizmus 
fogalmának mint 1970 körül formálódó stíluskategóriának művészettörténeti alkalma-
zását, amely német és osztrák építészettörténészek munkássága (Renate Wagner-Rieger, 
Bécs, Ringstrasse-Projekt) révén terjedt el. 

Storno Ferenc soproni és pannonhalmi műemlék-helyreállításait a historizmus szel-
lemében készült eredeti és kvalitásos alkotásoknak tartotta. Felfogása szerint mindkettő 
olyan kulturális, történeti értéket hordoz a 19. század második felének múlthoz való vi-
szonyáról és kortárs művészetéről, amelyek máshonnan nem ismerhetők meg. Úgy vélte, 
s ezt 1980-as tanulmányában le is írta, a Szent Mihály templom újabb-kori helyreállítá-
sánál Storno Ferenc másfél évszázaddal korábbi restaurálásának értékeit, eredeti művé-
szi szándékait kellene megőrizni. Amíg ez a felfogás Pannonhalmán a 20. század végén 

43   Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Tervtára (MÉM-MDK 
Tervtár), 25715. 

14. kép. Sopron, a Szent Mihály templom belső tere restaurálás közben, 2019 (Bolodár Zoltán felvétele)
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elvégzett műemléki helyreállításnál csak az egyik lehetséges (de nem megvalósuló) köze-
lítésmód volt, addig a soproni Szent Mihály templomban ma Dávid Ferenc korán kiala-
kult műemlékvédelmi értékrendjét tükröző helyreállítás folyik. (14. kép)

Ha Dávid Ferenc művészettörténészi életpályájának egészére tekintünk, szembetű-
nő, hogy milyen hallatlanul nagy respektusa volt nemcsak a műemlékvédelem területén 
dolgozó művészettörténészek, régészek, építészek, iparművészek, restaurátorok, törté-
nészek, városvédők közt, hanem az egyházi és világi megbízók, országos intézmények 
vezetői és vele kapcsolatba kerülő munkatársai, s külön a soproniak közt. (15. kép) Tisz-
telőinek teljes körét ezért is nehéz lenne meghatározni. Sokat elárul erről a hetvenhar-
madik születésnapjára megjelentetett, őt köszöntő tanulmánykötet közel 1300 oldalas, 
két részre bontott tanulmánysorozata. Ennek már a tematikus felosztása is mutatja, hogy 
milyen sokrétű volt az ünnepelt érdeklődése. A kiadott páros kötet azon túl, hogy bemu-
tatja Dávid Ferenc művészettörténeti munkásságát, kitér a családi hátterére, az otthon 

15. kép. Dávid Ferenc város-vezetést tart a soproni Orsolya téren, 2012. október 23.  
(Galavics György felvétele)



42Búcsú Dávid Ferenctől

kapott inspirációkra is. Ennek megfelelően az első kötetet a Dávid család, a zeneszerző 
apa, az építész nagybácsi, az építőmester nagyapáról szóló fejezet indítja, s ezt követi 
Dávid Ferenc publikációinak és műemléki dokumentációi felsorolásának hosszú sora. 
Ezután kollégáinak, barátainak, tisztelőinek tanulmányai sorakoznak, köztük hol itt, hol 
ott a műemléki helyreállításokon és modern építészeti alkotásoknál vele együtt dolgozó 
építészek, képzőművészek köszöntésül neki ajánlott műalkotások képei. Magának a kö-
tetnek az anyagát a szerkesztők (Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna) a következő 
témák szerint rendezték el: Városok (21 tanulmány), Templomépítészet és keresztény 
ikonográfia (9 tanulmány), Kastélyok, paloták (5 tanulmány), valamint a II. kötetben az 
Eszterháza (13 tanulmány), Pesti építészek – Budapest építészete (9 tanulmány), Judaica 
(9 tanulmány), Reneszánsz és felvilágosodás (7 tanulmány) című fejezetek.44 Oly sokszí-
nű és gazdag tematikájú együttes ez, amelyben nemcsak Dávid Ferenc érdeklődésének, 
tevékenységének sokrétűsége tükröződik, hanem az is, hogy milyen sokakat inspirált Dá-
vid Ferenc munkássága és a vele együtt dolgozókra irányuló személyes figyelme.

Több mint egy félévszázadot átfogó tevékenységének a tágabb értelemben vett mű-
emlékvédelem adott keretet. Nem elsősorban „védeni” kívánta az építészeti és művészeti 
örökséget, hanem feltárni, megérteni, helyreállítani s korunk kultúrájába értékként be-
kapcsolni. Arra törekedett, hogy mindezeket identitásunk részévé tegye, s úgy őrizze 
meg, hogy épületekkel, utcákkal és terekkel teremtsen kontinuitást az előttünk élő és az 
utánunk jövő generációk között. Amikor pályáját kezdte, még nem tudta, hogy a magyar 
műemlékvédelem mintegy két évtizedig tartó fénykorának lesz a résztvevője. Kiemelke-
dő társadalmi elfogadottsággal és nemzetközi reputációval. De nemcsak résztvevője volt 
e folyamatnak, hanem alakítója, formálója is. A soproni városrekonstrukció a lehetősé-
get kínálta számára, hogy a régi épületek falainak kutatásánál és helyreállításánál nagy 
léptékben s intenzíven lépjen párbeszédre a múlt rejtőző vagy elfelejtett épületeivel.  
Az így megszerzett tudását nemcsak magas szintre fejlesztette s tapasztalatát egy életen át 
gyarapította, hanem erős késztetést érzett arra, hogy tudását ifjabb kollégáival megossza. 
Akár szervezett formában, műemléki továbbképzéseken vagy nyári egyetemeken, akár 
személyre szabottan egy-egy épület közös kutatásán. Mindenféle titulus, egyetemi kated-
ra vagy doktori iskola nélkül lett iskolateremtő személyiség, s erős hatásának kiemelkedő 
tudása, nyitott személyisége, empatikus hozzáállása volt az alapja. Ezt az érzékenységet 
és affinitást érezték meg benne a helyreállításokon, rekonstrukciókban vele dolgozó épí-
tészek is.

Dávid Ferenc több, mint fél évszázadot töltött el aktívan a magyar műemlékvéde-
lem, vagy ahogy ma szívesebben mondjuk, „épített örökségünk” szolgálatában. Főként 
annak megőrzésében, s korunk változó igényeit tükröző megújításában. Azt, hogy vajon 
ezekben az évtizedekben miként változott a műemlékvédelem metódusáról a felfogása, 
elsősorban soproni és Sopron-környéki munkái bemutatásával szerettem volna érzékel-
tetni. Valójában minden régi épület új és más feladatot jelentett, más közelítésmódot kí-

44   A kötetről lásd Turbuly Éva ismertetését is: Soproni Szemle 69 (2015), 95–98.
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vánt, s ennél fogva új tapasztalatokkal gazdagította látókörét. Akkor is, amikor még az 
intézményes műemlékvédelem keretei között dolgozott, s akkor is, amikor, különösen 
a rendszerváltás után, nagyszabású helyreállítási vagy műemléképületeket korszerűsítő, 
bővítő projektekben vett részt. Ezek között a 19–20. századi magyar építőművészet olyan 
ikonikus épületei szerepeltek, mint a Zeneakadémia, a Nemzeti Múzeum, a Szépművé-
szeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Károlyi palota, a Gresham-palota, a szegedi 
zsinagóga, s mellettük a már említett és részletesebben bemutatott épületek helyreállítá-
sai vagy bővítései. 

Dávid Ferencet pályája során számos folyóirat és lap kérte egy-egy interjúra, élet-
útjáról és az aktuális műemléki helyreállításokról kérdezve. Nagyon jó interjúalany volt.  
A műfaj jellegéből adódóan személyesebb volt a hangneme, más a közelítésmódja, s köz-
vetlenebb módon jelent meg az adott épülethez, épület helyreállításhoz való viszonya. 
Hasonló volt a tervező építészekkel, a restaurálásban közreműködőkkel és a megbízók-
kal kialakult kapcsolata is, beleértve azokat a dilemmákat, amelyek különböző építészeti, 
belsőépítészeti és műemlékvédelmi megoldások kiválasztása körül zajlottak. Mindazok 
a viszonylatok, amelyek egy műemléki épület helyreállításánál beépülnek magába az 
épületbe, annak belső tereibe és térkapcsolataiba. A külső szemlélő csak magát az ered-
ményt, a kész épületet látja. S ha a művészettörténész meg is írja az épület történetét és 
a helyreállítás folyamatát, abban is benne lesz ugyan a személyisége, de a kétféle szöveg 
dinamizmusa másképpen működik. Dávid Ferenc interjúiban eredeti az észjárás, tiszta és 
logikus az argumentáció, széleskörű a tájékozottság, szinte nyomdakész, néhol irodalmi 
igényű a fogalmazás. Mindez további karakterjegyet ad a személyiségéről kialakult kép-
hez. Érdemes lenne interjúit összegyűjteni s a párhuzamosságokra figyelve megszerkesz-
teni, a szóban forgó műemlékekkel illusztrálni, kisebb esszéivel és még kéziratban maradt 
munkáival kiegészíteni. Kitűnő könyvet lehetne ily módon összeállítani.45 Ez a műfaj jól 
tudná Dávid Ferenc hiteles személyiségét megjeleníteni, a több mint félévszázad alatt 
változó műemlék-helyreállítási felfogását érzékeltetni, s egyúttal közelképet is adhatna a 
napjainkban nem éppen fölfelé ívelő szakaszát élő magyar műemlékvédelem félévszáza-
dos történetéről is. 

Dávid Ferenc művészettörténész volt, s pályatársai legjobbjai közé tartozott. A mű-
emléki helyreállítások stáblistáján az építésztervező(k) és altervezők után legtöbbször 
nevénél csak ennyi áll: „művészettörténész (vagy művészettörténész konzultáns): Dávid 
Ferenc”. De akik a szakmából ismerték őt, vagy építészek, akik többször dolgoztak vele, 
tudták, hogy nemegyszer sokkal több volt annál, mint amit egy ilyen szikár megnevezés 
takar. Ha egy régi, többször átalakított épület történetét feltárta, különböző építészeti pe-
riódusait tisztázta, már határozott elképzelései voltak arról, hogy a helyreállítás milyen 
értékek mentén történjen. Más szóval művészettörténeti eszközökkel már „virtuálisan 
megtervezte” a helyreállítást, kijelölte annak irányát. Ezért vélem úgy, hogy néha ponto-

45   A Dávid Ferenccel 2010-ig készített fontosabb interjúk megjelenési helyét megtaláljuk a neki készült 
tisztelgő kötetben, Kő kövön i.m. I. 68.
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sabb lett volna tevékenységének jellemzésére a „művészettörténész-tervező” titulus. Erről 
is szól Kőnig Tamás írása a Szemle mostani számában, de ezt fogalmazta meg, nemcsak 
a maga nevében, az építész Komjáthy Attila, az Országos Műemléki Felügyelőség egy-
kori igazgatóhelyettese is. A 73. születésnapra megjelent köszöntő kötetben elmondta, 
„Feri is azok közé tartozott, akik a műemlékvédelem technológiai tervét, azaz a tudományos 
dokumentációt készítették, írták meg a helyreállítás partitúrájaként. De ő nemcsak a partitú-
rát írta meg, hanem első hegedűsként nem egyszer még a karmesteri pálcát is kézbe vette.”46  

Komjáthy Attila, 2010-ben már jó ideje a Mérték Stúdió építészirodájának vezetője, 
munkatársával, Paulinyi Gergellyel beszélgetett Dávid Ferencről, akinek a fiatal építész 
a nevelt fia volt. Általa is szorosabbra fűződött kapcsolata a kortárs építészekkel. Dávid 
Ferenc életútja ebben a helyzetben is mintaadó szerepű volt s úgy vélem ma is az maradt. 
A legkülönbözőbb projektekben képviselte azt az elhivatottságot, hogy ki-ki az adott ke-
retek között személyében képviselje azt a magyar műemlékvédelemben évtizedeken át 
kialakult hagyományt, amely igazán közösségként volt tovább örökíthető. A műemléki 
szervezet megszűnése, a kollégák szétszóródása után, erre a feladatra szerveződött a Régi 
Épületek Kutatóinak Egyesülete, amelynek elnökeként e hagyomány megtartását egyik 
legfontosabb célkitűzésének tekintette. 

Ami Dávid Ferenc pályáján Sopront illeti, a belváros műemléki helyreállítására több 
mint fél évszázaddal ezelőtt érkező fiatal művészettörténész figyelme, tenni akarása a vá-
ros műemlékeiért élete végéig kitartott. 1983 után is újra meg újra visszatért Sopronba, 
s pályájának kitüntetett eredményei is Sopronhoz kötődnek. A Szent Mihály templom 
mostani nagyszabású helyreállítása az általa több évtizede kialakított, akkor rendhagyó, 
mára általánosan elfogadott műemléki értékfelfogás mentén zajlik. A munka befejezé-
sét, a helyreállításról már negyven éve kialakított víziója megvalósulását már nem érhette 
meg. De ha a tervek szerint ez év késő őszén a munka befejeződik és a templomot újra 
felszentelik, az ünnepélyes avatásra hívó harangok azok számára, akik ismerték és szeret-
ték őt, Dávid Ferenc emlékezetére is szólnak. 

46   Kő kövön, i.m. I. 124.


