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Nem sokkal a könyvhét elõtt je-
lent meg Tóth József fényképész
(õ nevezi így magát) könyve
Múltunk hídjai címmel. Mármost,
aki nem ismeri a szerzõt, s nem
tudja, hogy õ A Füles, még akár
tovább is lapozhat, vagy elengedi
– nomen est ómen – a füle mellett
a hírt. Rosszul teszi. Ilyen hír hal-
latán nem csak a fotográfus szak-
ma, a sajtó, általában a tömeg-
kommunikáció, de még az odafi-
gyelõ olvasó vagy nézõ is fölkapja
a fejét, mert tudja, hogy most
megint történt valami. 
Történt, mert Fülesnek mindig
véleménye van valamirõl, melyet 
a maga hol ironikus, hol együtt-
érzõ módján – kamerájával – akar
elmondani. Most éppen a hidakról. 
De mit lehet elmondani a hidakról néhány közhelyen, irodalmi eszmefuttatáson, meg
mûszaki elemzésen (lásd: mûtárgy) kívül?
Sok mindent.
Most például egy darabka magyar történelmet. Például azt, hogy van Sopronban, az Ikva
patak fölött egy híd, ami már nem is nagyon látszik annak, mert ház épült fölébe,
nagyjából akkor, amikor Zsigmondot a prágai várban cseh királlyá koronázták, vagyis
1420-ban. Ezt a házat néhány évszázaddal késõbb megvette egy Spiess Antal nevû tímár,
aki hozzávásárolta a szomszéd Batthyány József érsek bíboros hercegprímás házát is, 
s a kettõt egybeépítve lakott a folyó felett.
A barokk kort idézi a naszályi híd. A falu l727-ben került az Esterházyak birtokába, õk épít-
tették a malom északi sarkánál lévõ egynyílású téglahidat a 18. század második felében. 
S ha már szó eset az Esterházyakról, nézzük meg a fertõdi – ma már Eszterháza! – kastély
parkjában álló, a Kelemente patak fölött álló, faragott kövekbõl épült hidat is, melynek
„díszes balusztrádos mellvédjét kõrózsák ékesítik“. A Haydn év kapcsán a megújuló kas-
tély látogatói közül bizonyára sokan sétálnak majd a hídhoz is.
Vagy éppen Tatára, ahol a 14-15. században épült várhoz vezetõ hidat 1755-ben építette
Fellner Jakab, az Esterházyak tatai építésze.
Tóth József odafigyelt a hidakon álló szobrokra is. A Nepomuki Szent János, a Szent Péter
és Pál szobrokra, meg kisebb-nagyobb névtelenségbe burkolózott szentek hidakat vigyázó
alakjaira, Vácon, Tatán, vagy a hegyesdi, Eger patakon átívelõ, 22 méter hosszú hídon állóra.
Vajon mikor látjuk ilyen méltóságteljesen elegánsnak Diszel „római kori“ hídját, ahogy ezt
a fotómûvész látja? Vagy Káptalanfa drámai erõt sugárzó, 1794-ben épített 37,7 méter hosz-
szú hídját? A Babaárok hídja Olaszliszkánál olyan, mintha egy erõdítmény nézne le ránk.
A 18-19. századi fõúri kastélyok világát is felidézi a zalaszentgróti kõhíd viharos története. 
A második világháborús harcokat, az azt követõ lassú pusztulást, amikor le akarták bon-
tani a hidat, amelyet végül 2000-2001-ben helyreállítottak.
Aztán itt van a Karcag melletti pusztán a Zádor-híd, amely a semmibõl a semmibe vezet.
Elfogyott alóla a víz. A Tisza szabályozását követõen megszûntek az árvizek, a Zádor folyó
meg kiapadt. Most már csak egy hajdanvolt világ mementója a végtelen pusztában.
Akár képes történelmi segéd-tankönyvnek is felfoghatjuk Tóth József fotómûvész
Podonyi Hedvig szakszerû és kitûnõen megírt szövegével közös könyvét. A tervezõ 
Zs. Tóth Edit volt, a nyomdai elõkészítés Pálffy Györgyöt, a nyomdai kivitelezés 
a Tradeorg nyomdát dicséri. Kiadta a KÖH és Overture Bt., 2009-ben. 
Tóth József képeibõl kiállítás nyílt az Örökség Galériában, az I. Táncsics u. 1-ben. 

Nagy Zoltán

Füles hídjai

Sopron – Ispotály Híd
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A
Joseph Haydn halálának 200. évforduló-
jára meghirdetett Haydn-emlékév lassan
a félidejéhez közeledik. Még korai lenne 
a végsõ számvetés, de az évfordulót elõ-

készítõ kulturális szakemberek máris latolgatják,
hogy az eddigi rendezvények, hangversenyek, kiál-
lítások hosszú sorában lesznek-e olyanok, melyek
évtizedek múlva is maradandó példái a magyar-
országi Haydn-kultusznak.
A Haydn-év alkalmára idõzített grandiózus épület-
felújítások, a MTA Zenetudományi Intézete Zene-
történeti Múzeuma, vagy a fertõdi Esterházy-kastély
rekonstrukciójának szomszédságában csekély közfi-
gyelmet kelthet egy Budapestrõl elkerült Haydn ha-
gyatéki kézirat megvásárlásának története, pedig 
a dokumentum 2008-ban történt nemzeti könyvtári
megszerzését a Haydn-év egyik legjelentõsebb kul-
turális hozományaként ünnepelhetjük.
A kézirat sorsa – 1805-ös keletkezésétõl 2008-as
Széchényi könyvtári bekerüléséig – egymagában is
szimbóluma lehetne Haydn és az Esterházyak,
Haydn és Magyarország kapcsolatának.
Joseph Haydn (1732-1809), a bécsi klasszicizmus kor-
szakalkotó nagymestere, udvari karmesterként és ze-
neszerzõként 1761-tõl haláláig állt a herceg Ester-
házy-család szolgálatában, de élete utolsó két évtize-
dében szolgálati kötelezettségei már csak jelképesen
kötõdtek az udvartartás mindennapi zenei életéhez.
Az 1790-es évek londoni útjaival világhírûvé vált
zeneszerzõ 1795-tõl már gyakorlatilag Bécsben élt, 
s fõ erõit az életmûvét betetõzõ két fõ mû, 
a Teremtés és az Évszakok oratórium komponálása 
és nyilvános bemutatói kötötték le. Sok jelét adta,
hogy elfáradt. „Hin ist alle meine Kraft / Alt und
schwach bin ich“, nyomtatja egyik mûve kezdõsorát
társasági névjegyére.
A kor szokása szerint 1801-ben vagyonáról testa-
mentumot készít, s 1802-ben írja le utolsó végigírt
zenemûvét, a napóleoni háborúk csatazajában fo-
gant Hungarischer National Marsch c. indulót. Tanít-
ványai, barátai, életrajzírói késztetésére megkezdi
zeneszerzõi életmûvének lehetõség szerinti teljes
számbavételét. Haydn a hatalmas munkához, ko-
rábbi katalógustervezetek, kiadói katalógusok, 
a még jegyzékbe nem foglalt mûvek összesítéséhez
tanítványa és hû famulusa, Johann Elssler segít-
ségét veszi igénybe.
„Verzeichnis aller derjenigen Compositionen, welche ich
mich beyläufig erinnere von meinem 18ten in das 73ste
Jahr verfertigt zu haben“, („Jegyzéke mindazon kom-
pozícióknak, melyeket hozzávetõlegesen emléke-
zetem szerint tizennyolcadik és hetvenharmadik
évem között készítettem“), írja saját kezûleg Haydn
az 1805-ben megszületett és letisztázott 140 oldalas
kézirat borítójára. A belül mûfajok szerint sorjázó,

kottaincipitekkel azonosítható sok száz Haydn-mû
Johann Elssler kézírásával, de mestere irányításával
és alkalmi korrekcióival számba veszi a teljes élet-
mûvet. Haydn emlékezetének öregkori gyengülése
miatt vannak a kéziratnak apróbb hiányai, de a Jegy-
zék – szinte keletkezését követõen – kiindulópontja
és fundamentuma lett a Haydn-kutatásnak.
Ez a csupán „HV“-ként rövidített, és a szerzõ
környezetében már életében ismertté vált Haydn
Verzeichnis a komponista 1809. május 31-i halála
után – a Haydn-hagyaték részeként – elõször Kis-
martonba, az Esterházy Archívumba került. Itt volt
egészen az I. világháború végéig, majd a világégést
követõ felfordulásban a család saját elhatározásából
elõbb Eszterházára, majd a budavári Tárnok utcai
Esterházy-palotába szállították. Itt tárta fel 1939-ben
Jens Peter Larsen dán Haydn-kutató, majd 1941-ben 
a Herceg engedélyével a legfontosabb részeket
facsimilében is közreadta. A Haydn-kutatás nagy
szerencséje volt ez. Budapest II. világháborús ost-
románál ugyanis a várbeli Esterházy-kazamatákból
az egyik legfontosabb leltári tételként szolgáló fõ
forrás, Haydn saját maga által összeállított mûjegy-
zéke, nyomtalanul elveszett.
Az Esterházy-gyûjtemény s benne a Haydn-hagya-
ték 1949-ben történt államosításakor az elsõ leltárt ké-
szítõ nemzeti könyvtári szakemberek ezt a kéziratot
hallgatólagosan a háborús veszteségek listájára tették.
2008 márciusában a Salzburgi Mozarteumból érte-
sítést kapott az OSZK Zenemûtára, mint a világ
legjelentõsebb Haydn-kutatóhelye, hogy Berlinben,
a Stargardt aukciós ház április 1-jei árverésén ka-
lapács alá kerül ez az egykor Budapestrõl eltûnt,
elveszettnek hitt és most mégis felbukkant Haydn-
hagyatékból származó forrás.
A Haydn Verzeichnis megvásárlásának története 
e ponttól sokak szakmai, emberi, anyagi összefogá-
sának ritka szívmelegítõ példája. Akadékoskodás
nélkül minden szinten mindenki tette a dolgát. 
A kéziratot az Oktatási és Kulturális Minisztérium
valamint a Corvina Alapítvány támogatásával a Ze-
nemûtár megvette, s ma a nemzeti könyvtár Haydn
Ereklyekiállításának központi tárlóban megtekint-
hetõ jeles darabja. 
Eltûnõdöm. Lehet, hogy mindez csupán Joseph
Haydn érdeme? 

A hazatért Verzeichnis

Haydn Selection-
jának londoni
kiadása

A kép szíves
közlését az OSZK
Zenemûtárának
köszönjük.
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KURTA ZSOLT

A
z Europa Nostra Díjra a Grafit 37 Építész
Iroda Kft. – Kelemen Tamásné, Eperjesi László
és Kurta Zsolt építész vezetõ tervezõk –
nyújtották be a pályázatot „Gyöngyös,

Mátra Múzeum – Orczy kastély és kertje“ címmel.
A Heves Megyei Önkormányzat, mint a kastély-
épület tulajdonosa és az I. ütem megrendelõ-épít-
tetõje, valamint Gyöngyös Város Önkormányzata,
mint a telek tulajdonosa és a II. ütem megrendelõ-
építtetõje a pályázat benyújtásához hozzájárulását
adta. Gyöngyös Város Önkormányzata a projekt 
I. ütemét az Európai Unió társfinanszírozásában, 
a Regionális Fejlesztési Operatív program kereté-
ben, a II. ütemet pedig címzett támogatás kereté-
ben valósította meg.

A 2001-ben kiírt tervpályázaton elnyert elsõ díjat
követõen a Grafit 37 Építész Iroda Kft. elkészítette
a Gyöngyös, Mátra Múzeum – Orczy kastély és
kertje megvalósíthatósági tanulmánytervét, ame-
lyet a Heves Megyei Önkormányzat és Gyöngyös
Önkormányzata a köztük létrejött megállapodás
keretében a 2004. évi címzett támogatásra nyújtot-
tak be. A komplex beruházás költsége 2,5 milliárd
forint volt, de ez a pályázat sikertelen volt.
Gyöngyös Város Önkormányzata a megvalósítás 
I. ütemét az Európai Unió társfinanszírozásában 
a Regionális Fejlesztési Operatív program kereté-
ben meghirdetett pályázatra nyújtotta be, ez sikeres
volt, így az I. ütem teljes költsége, 820 millió forint
2005-2006 ütemezéssel rendelkezésre állt. 
A kastélyban a szondázó falképkutatás során
ismertté vált barokk falfestmények restaurálásra
eredetileg nem volt pénz. Adományokból és pályá-
zatokból 33.288.000 forint gyûlt össze, ez az összeg
az emeleti négy helyiség barokk festményeinek
feltárására és konzerválására volt elegendõ, s arra,
hogy befejezzék a sarok-díszterem, a kis kabinet-
szoba és a délnyugati gloriett mennyezetfestésének
teljes restaurálását. 
Az I. ütemben a múzeumi kastélyépület, a keríté-
sek, az új északi gloriett, az új kezelõépület, a meg-
lévõ délkeleti és délnyugati gloriett rekonstrukciója

Europa Nostra Díjat nyert a gyöngyösi
Orczy-kastély rekonstrukciója!

A taorminai (Szicília) Teatro Antico-ban június 5-én ünnepség keretében adták át 
a 7. Európai Örökség Díjat. A díj célja, hogy felhívja a figyelmet Európa kulturális és építé-
szeti kincseire, s hogy elismerje és támogassa az értékvédelem gyakorlati alkalmazásában 
a magas színvonalú s jó minõségû szakértelmet, s hogy ösztönözze ezen a téren a határokon
átnyúló tapasztalatcserét. További célja, hogy a „példa erejével“ újabb, az örökség védelmét
szolgáló erõfeszítésekre sarkalljon, és ehhez kapcsolódó projektek elindítását ösztönözze. 

Az Európai Unió Kulturális Örökség Díját/Europa Nostra Díjat elnyert 28 legkiemelkedõbb pályázó közül
választották ki a hét Nagydíj nyertest. A nyerteseket 24 ország csaknem 140 projektje közül választották ki.
A díjakat Ján Figel’, az Európai Bizottság oktatási, képzési, kulturális és ifjúsági felelõse, valamint 
Õ Királyi Fensége Doña Pilar de Borbón infánsnõ, az Europa Nostra elnöke adta át.
Minden díjazott díszes emléktáblát kapott, amely az épület külsõ falán elhelyezve az európai épített örökség
megõrzésére tett impozáns és figyelemre méltó erõfeszítésekre emlékeztet. 
Az Orczy-kastély az"értékmegõrzés" kategóriában nyerte el a díjat.

A kastélyban a
szondázó falkép-
kutatás során
ismertté vált
barokk falfestmé-
nyek restaurálás-
ra eredetileg nem
volt pénz.
Adományokból 
és pályázatokból
33.288.000 forint
gyûlt össze, ez az
összeg  az emeleti
négy helyiség ba-
rokk festményei-
nek feltárására 
és konzerválására
volt elegendõ, 
s arra, hogy befe-
jezzék a sarok-
díszterem, a kis
kabinetszoba és 
a délnyugati 
gloriett mennye-
zetfestésének teljes
restaurálását.
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készült el. A Grafit 37 Építész Iroda Kft. elkészítet-
te a II. ütem megvalósíthatósági tanulmánytervét,
amelyet a 2006. évi címzett támogatásra nyújtottak
be. A pályázat sikeres volt, így a II. ütem teljes költ-
sége 1,2384 milliárd Ft 2007-2008 ütemezéssel ren-
delkezésre állt.
A II. ütemben elkészült az új természettudományi
pavilon múzeumi célú építése és a kert revitalizációja.

Gyöngyös város szívében fekvõ Orczy-kastély 
az 1700-as években két periódusban épült – barokk 
és klasszicista stílusban.
A Mátra Múzeumnak otthont adó kastélynak és
kéthektáros parkjának elavult állapota az együttes
teljes revitalizációját tette szükségessé.

A fejlesztés komplex módon kezelte a múzeumi
kastélyépület rekonstrukcióját, új természettudo-
mányi pavilon építését, valamint az angolkert revi-
talizációját. (Ezért az intézmény múzeumként, va-
lamint természet- és környezetvédelmi oktatócent-
rumként is mûködhet.)
Az örökség-megõrzési munka két fõ részbõl állt.
A kastélyudvar üvegfedése által lehetõvé vált az épü-
let építési fázisainak bemutatása, továbbá új közön-
ségfogadó tér kialakítása.
A falképek restaurálása a látogatók számára a kas-
tély történetét átélhetõ, vizuális élménnyé teszi.
A kortárs építészeti megjelenésû természettudomá-
nyi pavilon formálásával és anyaghasználatával iga-
zodik a kastélyhoz. 

[ Napirenden
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Gyöngyös város
szívében fekvõ
Orczy-kastély 
az 1700-as évek-
ben két periódus-
ban épült –
barokk és klasszi-
cista stílusban.

A felvételeket
Kalácsi René
készítette

A kastélyudvar
üvegfedése által
lehetõvé vált az
épület építési
fázisainak bemu-
tatása, továbbá
új közönségfogadó
tér kialakítása.
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NAGY ZOLTÁN

T
usnád“ vándorol. Így van ez jól. A régeb-
ben egy helyhez kötött, az épített örökség
kérdéseit tárgyaló konferencia néhány éve
útra kelt, s Erdély különbözõ városaiban

ütötte fel ideiglenes tanyáját. A tanácskozás résztve-
või ott vitatták meg a téma legújabb eredményeit, il-
letve onnan kiindulva keresték fel a környék legszebb
– vagy éppen legtanulságosabb – mûemlékeit is.
Idén Tusnád Torockón volt, s az épített örökség fel-
újításának elméleti és gyakorlati kérdéseit taglaló
konferencia ezúttal a multikulturalitás, migráció, glo-
balizáció jegyében a többnemzetiségû régiók népi
építészetét kívánta – széles nemzetközi részvétellel
– megvitatni. A szándék, az alkalom, az idõpont
(most május végén) szerencsésnek bizonyult, a kon-
ferencia vélhetõen mindenki elégedettségére sike-
resen zárult. Tehát jó lélekkel jelenthetjük ki, hogy
a Tusnádon 1992-ben a mûemlék-ügyért és a (több-
nyire) ebek harmincadjára hagyott épített örök-
ségünkért elindult együtt gondolkodásra (és cselek-
vésre) buzdító konferencia-folyam ezúttal is bevál-
totta a hozzáfûzött reményeket. 
A szervezõk – a Transylvánia Trust csapata, dr. Szabó
Bálinttal és Kirizsán Imolával, valamint Takács Enikõ-
vel az élen – úgy döntöttek, hogy elõbb a kirándu-
lás, utána a tudományos eszmecsere, amelyhez a ki-
ránduláson tapasztaltak is adhatnak (adtak is!) hoz-
zá. A résztvevõk a témához illõen járták végig a szász-
és mócvidék egy részét – Nagyszebentõl Gyulafe-
hérvárig, ahol az egykori vár mûemléki helyreál-
lítására és újraélesztésére vállalkozó – Grup-Corint
S.A. Sabau Mircea vezette cég kitûnõ példáját mutat-
ta be egy mûemlék nagyszabású idegenforgalmi
célú hasznosításának.
A tanácskozásnak komoly szakmai súlyt adott, hogy

„Mindörökre Tusnád  – Tusnad forever“
– rövid beszámoló a torockói nemzetközi tanácskozásról –

„
ez alkalommal az ICOMOS CIAV (Comité Inter-
national de l'Architecture Vernaculaire = Népi Épí-
tészeti Nemzetközi Tudományos Bizottság) ezzel
összekapcsolva tartotta meg évi rendes ülését; e nem-
zetközi tudományos szakbizottság megjelent tagjai
érdeklõdõ, és igen aktív résztvevõi voltak a tanács-
kozásnak. 
A megnyitó plenáris ülés bevezetõjében a konferen-
ciasorozatra vonatkozó átfogó megállapítások is el-
hangzottak, Christoph Machat egyebek között hang-
súlyozta, hogy a háromnyelvûség is hozzájárult
„Tusnád“ identitásának megõrizéséhez. Sergiu Nistor
kiemelte, hogy a generációváltás mellett a konfe-
rencia(sorozat) „saját lábára állt“. Szabó Bálint szólt
arról, hogy a szászok távozása után is a többféle
hagyomány továbbélése és egymásra hatása hatá-
rozza meg Erdély kulturális karakterét. Már az elsõ
napon a vita élesen exponálta a legaktuálisabb kér-
déseket: megoldás-e a kulturális turizmus? Nem
megoldott a pénzalapok, az elegendõ anyagi forrás
biztosítása és nincsenek minden esetben a védendõ
értékek listáján az identitást legjobban hordozó ér-
tékes épületek. Furu Árpád a Torockói Értékvédõ
Program megszületését és eredményeit ismertette,
hangsúlyozva a turizmus szerepét a falu gazdasági
fellendülésében, a folyamatok fenntarthatóságában
– nem rejtve véka alá a a kezdetek óta jelentõsen
megváltozott körülmények miatt várhatóan jelent-
kezõ kihívásokat sem. A szabályozók és a szabályo-
zás jelentõségre többen és többször visszatértek.
Albert Homonnai Márton az „ortodox-konzervátori“
állásponttal szemben az organikus, az élet termé-
szetes alakulását figyelembe vevõ szabályozás mel-
lett tette le a voksát. A népi együttesek in situ, illet-
ve a skanzenben való megõrzését is jobban kellene
szabályozni – mondta. Ezekhez (is) kapcsolódva
Máté Zsolt kiemelte, hogy úgy adhatjuk meg a falusi
életforma méltóságát, ha biztosítjuk az élet gazdasá-
gi alapjait – másrészt: ha nincsenek jól megfogal-
mazott, végrehajtható programok (olyanok, mint 
a torockói és az énlakai…), akkor nem lehet azon sem
csodálkozni, hogy sem az anyagi források nem nyíl-
nak meg, sem a hõn áhított örökségvédelmi ered-
mények nem mutatkoznak.
Balogh Márton a vidékfejlesztés lehetõségeit ele-
mezte, hangsúlyozva, hogy a romániai gazdaságok
44 százaléka vidéken található. Ehhez kapcsolódott
Ioan Hosu is, aki szerint a falu modernizálásának
programját meghatározza a hagyománnyal való
kapcsolata is. Az életmód és a lakáskultúra össze-
függésérõl is többen fejtették ki véleményüket.
(Miklós Zoltán, Szõcsné Gazda Enikõ; Kinda István
pedig, sok szempontból hézagpótló elõadásában, 
a háromszéki cigányok ház- és lakáskultúráját
mutatta be.) A népi építészet etnikai interferenciái-
ra Jozefina Postávaru hívta fel a figyelmet. 
A települések felmérését, az inventarizáció jelentõ-

Fotó: Máté Zsolt
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ségét többen is hangsúlyosan tárgyalták. Christoph
Machat alapos áttekintésében szólt a szász népi épí-
tészet felmérésérõl. Az erdélyi magyarlakta területek
értékleltárának szükségességét emelte ki Sebestyén
József. Balassa M. Iván pedig, mint a védelem alapját
hangsúlyozta az inventarizáció fontosságát. Furu
Árpád az erdélyi népi építészeti tagolódásáról ér-
tekezve az erdélyi nagy- és kistájak jellemzõit vizs-
gálta. Rodics Gergely a faluképvédelmi programról
számolt be. Gazdag képanyaggal bemutatott ex-
presszív elõadásában Mihály Ferenc a történeti ajtók
szerkezeti felépítését, formáit, díszítéseit elemezte.
Építészeti restaurálásról Ana Barca tájékoztatott.
A multikulturális népi építészetet közeli és távoli
példákon mutatták be. A mexikói Tabasco állambe-
li falusi házak sajátosságait Gerardo-Torres Zarate ele-
mezte; Paula Popoiu Dobrudzsa multikulturalitását,
Hossam Mahdy pedig az arab területek népi építé-
szeti örökségét vizsgálta. A Kárpátok köpönyegé-
ben élõ lemkek népi építészetérõl Kerner Gábor, 
a vállaji svábok cifracsûrjeirõl Pataki Emõke érteke-
zett. Victoria Aladzic a háromosztatú szabadkai fa-
lusi ház építészeti sajátosságaiba, Ligia Fulga a dél-
erdélyi, feketehalmi lakás „modellek“-be nyújtott

betekintést. Dobosyné Antal Anna a Tolna megyei,
úgynevezett „Swabische Türkei“ – módszertani ér-
tékeket is felmutató – történeti épületkutatásai so-
rán felszínre hozott fachwerk-építkezési hagyomá-
nyokról, annak történeti rétegzõdésérõl és átalaku-
lási folyamatáról közölt új, a korábbi elgondolásokat
és a hagyományos felfogást „felülíró“ ismereteket.
Különbözõ megközelítésekben hallhattunk a ma-
gyar Alföld egyes népi építészeti sajátosságairól is.
Sisa Béla az általa végzett népi építészeti helyreál-
lításokról számolt be. Az elsõ magyarországi népi
építészeti területi védelem Csongrád belvárosával
kapcsolatban született (Máté Zsolt). A szélmalmok-
ról ifj. Sisa Béla, a beregi árvízi károk utáni helyreál-
lításról Mányi István tartott elõadást.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban fel-
hívást, illetve állásfoglalást fogadtak el a résztvevõk
a multikulturális területek népi építészeti öröksége
megõrzésének elõsegítésére.
A konferencia részletesebb ismertetésére itt nincs
lehetõségünk, ezért befejezésül arra hívjuk fel az ér-
deklõdõk figyelmét, hogy a Transylvánia Trust – 
eddigi gyakorlatának megfelelõen – a tanácskozás
anyagát külön kiadványban kívánja megjelentetni. 

Wagner Péter kiállítása Torockón

Fotó: 
Furu Árpád

T
orockón, a konferencia idején nyitották meg Wágner Péter
építész Széken, a hetvenes években készített épületfelmé-
réseit és fényképfelvételeit bemutató kiállítását. „Amikor
2002-ben, hosszú idõ óta elõször kerültek kezembe ezek 

a fényképek – írja a szerzõ – elemi erõvel fogott meg a kemény fekete-
fehér nagyítások mögül kiáltó emberi sorsok drámája“. 
Ezért és az emberekhez, a faluhoz és a tájhoz fûzõdõ meg nem szûnõ
vonzalma ösztönözte Wágner Pétert a kiállítás összeállítására. A fe-
kete-fehér fotókat újabbakkal, s a tájat bemutató panoráma felvé-
telekkel egészítette ki, „amelyek a házak, vagy akár a falukép megvál-
tozása ellenére egységes keretét adják ennek a csodálatos falunak, 
a változhatatlan mezõségi tájat, a szépséges dombokat, a sóvirágos
réteket…“
A (kitûnõen szerkesztett) kiállítást Furu Árpád nyitotta meg. Wágner
Péter képeit és grafikáit idén õsszel bemutatja a KÖH Galériája is.
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CZAKÓNÉ VÖLGYES CECILIA
– Elkészült a IV. ker. Istvántelki Fõmûhely: 9 db, 
az 1903-as együttes ma is értékeket hordozó épüle-
tének ideiglenes védelme.
– A Népliget revitalizácójával kapcsolatban egyez-
tettünk a tervezõkkel, az engedélyezés is megindult,
de tulajdonosi hozzájárulás hiányában az eljárást
kénytelenek voltunk megszüntetni. (MNV Zrt.)

DELI SÁNDOR
Folyamatban lévõ jelentõsebb munkák
Budapest VIII. ker.
– Múzeum krt. 6-8.
Az ELTE BTK Trefort kerti fõépületének bejárati
elõcsarnokában folyik a fõváros egyetlen neorene-
szánsz seccojának restaurálása.
– Múzeum krt. 6-8.
Az ELTE BTK Trefort kerti fõépületén a Zsolnai
kerámiákkal és téglaarchitektúrával gazdagon díszí-
tett homlokzatok helyreállítása a végéhez közeledik.
– Lõrinc pap tér 2.
Az egykori Zichy palota homlokzati helyreállítása,
belsõ felújítása és benne négycsillagos szálloda
kialakítása elkészült.
– Horánszky u. 18-20. – Mária u. 25.
A jezsuita rendház felújításának elsõ üteme befeje-
zõdött. Elkészült a homlokzatok helyreállítása, és
az épület belsejének részleges felújítása. Szintén be-
fejezõdött a jezsuita templom homlokzatának hely-
reállítása, és elkészült az altemplomban kialakított
urnatemetõ elsõ üteme is.
– Könyves Kálmán krt. 40. (volt tisztviselõtelepi
gimnázium, majd Néprajzi Múzeum)
A hatalmas méretû szecessziós épület homlokzatá-
nak teljes helyreállítása most indul, pályázati
pénzbõl.
– Illés u. 25. (Füvészkert)
A botanikus kert parkjának és épületeinek teljes
felújítása lépésrõl-lépésre halad, alapvetõen
pályázati pénzekbõl.

FARBAKYNÉ DEKLAVA LILLA
– Elkészítettem az aszódi evangélikus templom
tudományos dokumentációját.
Összeállítottam több védési anyagot: 
– rákospalotai Nagyboldogasszony-templom –
tudományos dokumentáció 
– Budapest-Újlak, Bécsi út 28. – szakvélemény 
– Bag, volt uradalmi épület – szakvélemény 
– Vác, Köztársaság u. 26. – szakvélemény
– A töki templomban folyó helyreállítási munkák
során az aljzat felszedésekor a régészeti szint felett
elõkerült a középkori templom alapozása. Az ala-
pokat László Csaba vezetésével mértük fel.
– Szakvéleményt írtam a Ráday u. 18. számú ház
elsõ emeleti, egykori piano nobile kiemelt lakásának
helyreállításához. A lakás még sokat õriz eredeti

enteriõrjébõl – lambéria, famennyezet, lábazatok,
nyílászárók, ezek gondos kezelése elengedhetetlen. 
– A váci piarista gimnázium Hültl-féle szárnyának
helyreállítása folyik. A döntést és a tervezést az épü-
let eredeti terveinek összegyûjtésével segítettem.
– Az egykori díszterem eredeti színezését a hely-
színi szemlén végzett szondázó kutatás során a fes-
tõrestaurátor már nem találta meg, mert a késõbbi
festések elõkészítéseként az eredeti réteget teljesen
megsemmisítették. A Piarista Évkönyv nyomán
megtaláltam a díszterem kifestésekor készült álla-
pot fotóját, ennek ismeretében továbbkutatva a res-
taurátor megtalálta a tagozatfestés elõrajzát. Így az
enteriõr rekonstruálhatóvá vált.

FEHÉR JUDIT
– A zebegényi rk. egyházközség tervezi, hogy  a temp-
lom fõhomlokzatára – Kós Károly eredeti tervrajza
alapján – díszítés kerül. Hivatalunk munkatársai
Fábián Dénes képzõmûvésszel egyeztetik a részleteket.
– elkészült Vácdikán a Latinovits-Bottlik kúria ba-
rokk szárnyán a boltozott északi sarokszoba díszí-
tõfestésének restaurálása. A helyreállított kifestés
19. sz. eleji festésréteg: virágfûzérekkel keretezett
kékes falmezõkben ovális, figurális minták.
– folyik a váci barokk református templom tornyá-
nak fölújítása.
– a váci piarista gimnázium díszterme a fölújítás
eredményeképpen visszakapja az 1940-es évek eleji
építészeti megjelenését. Az archív fotón megjelenõ
eredeti díszítõfestés nyomait a festõrestaurátor
megtalálta, ennek alapján készül el – rekonstukció-
ban – a festés.

HURTÁK GABRIELLA
– Folyik a kivitelezése a XII. ker. Budakeszi út 36/b
(Rózsa-villa), felújítása, belsõ átalakítása. 
– A XII. ker. MOM kultúrház rekonstrukciójához
tartozóan folyamatban van a Gesztenyés kert funk-
cióbõvítésének és fejlesztésének építési engedélye-
zési eljárása.
– XII. ker. Postapalota felújítása, belsõ átalakítása
elõzetes egyeztetés alatt van jelenleg.
– XI. ker. Szent Gellért Gyógyfürdõ rekonstruk-
ció lezárása megtörtént (használatbavételi engedély
folyamatban).
– Folyamatban van a használatbavételi engedély 
a XI. ker. Szent Gellért Gyógyfürdõ és Szálló
homlokzatának részleges felújítására.
–  XI. ker. Szent Gellért tér, 4-es Metróval kapcso-
latos eljárások (Mûegyetem rkp. Mélygarázs, cH
épület süllyedésével kapcsolatos ügyek.) Elõzetes
egyeztetések, folyamatos kooperációk- veszélyel-
hárítás, kivitelezés.
– Folyamatban van az építési engedélyezési eljárás 
a XI. ker. BME folyamatos fejlesztésére, nagyobb
munkák pld: a K ép.D2 szárny alap megerõsítése.

Mi történt az elmúlt félévben 
a  Közép-magyarországi Irodánál 

Megkértük kollégáinkat, a KÖH Közép-magyarországi régió munkatársait,
készítsenek egy gyors mérleget, hogy mi történt a területükön az év elsõ
felében?
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JANOTTI JUDIT
Az elsõ félév jelentõsebb I. kerületi munkái:
– Bp. I. Szalag u. 18. sz. mûemlék lakóépület teljes
mûemléki helyreállítása. Használatbavétel. 
– Bp. I. Szalag u. 20. sz. mûemlék lakóépület teljes
mûemléki helyreállítása. Használatbavétel.
– Bp. I. Batthyány tér 3. sz. mûemlék lakóház utcai
és udvari homlokzati helyreállítása, a restaurátori
munkákkal. 
– Bp. I. Pettermann bíró u. 9. sz. mûemlék épület
teljes mûemléki helyreállításának megkezdése.
(kiviteli tervek egyeztetése, helyszíni szemlék, ter-
vezõi- restaurátori  egyeztetések)
– Bp. I. Iskola u. 14. sz. lakóépület teljes mûemléki
helyreállításának az elkezdése. A kutatás ellenõrzé-
se, a kiviteli tervek egyeztetése, rendszeres hely-
színi szemlék.
– Bp. I. Donáti u. 34. – Toldy F. u. 13. sz. Belga
Nagykövetség épületének a mûemléki felújítása 
és a Toldy F. utcai új szárny építésével kapcsolatos
teendõk. (folyamatos tervezõi és kivitelezõi egyez-
tetések, rendszeres helyszíni ellenõrzések). 
– Bp. I. Csikós udvari mélygarázs építkezésének
leállásával kapcsolatos építésrendészeti feladatok
(kötelezés, bírság, helyszíni szemlék)
– Bp. I. Aladár u. 1B-3. sz. mûemlék épület és kör-
nyezetének méltatlan használatával kapcsolatos
intézkedések. (kötelezés, bírság, helyszíni szemlék)
– A Budai Fõgyûjtõ csatorna építése során feltárás-
ra került Ybl Miklós téri ciszternák megmaradásá-
val kapcsolatos intézkedések (helyszíni szemlék,
egyeztetések, felmérés, dokumentálás elrendelése),
az eredeti Ybl Miklós -kori tervrajz felkutatása.
– Bp. I. Csónak u. 1. sz. Ybl-villa módosított építési en-
gedély, fennmaradási engedélyezési eljárás és bírság.
– Halászbástya szerkezeti megerõsítésének, szige-
telésének és kõrestaurátori munkáinak a befejezése,
használatbavétel. Folyamatban ugyanitt egy étte-
rem kialakításának engedélyezése.
– Bp. I. Tóth Á. sétány Savanyúleves Rondellán
régi pavilon rekonstrukciója, nyári vendéglátó
egység kialakítása. Engedélyezés folyamatban.
– Bp. I. Döbrentei tér 9. Rudas Romkert szezonális
vendéglõ használatbavétele. Folyamatban a további
bõvítés engedélyezése.
– Bp. I. Szentháromság tér 2. Budavári Nagybol-
dogasszony templom folyamatban lévõ mûemléki
helyreállítása. Nyolc restaurátori engedély, rend-
szeres egyeztetések, kooperációk, helyszíni szem-
lék. A térszínt alatti bõvítés használatbavétele.

KLANICZAY PÉTER, SZEDMER SZILVIA
Elkészült munkák 2008. Pest megyében
(Dunakanyar Zsámbéki medence Szentendrei sziget,
Gödöllõ és az Alföld)
– Szentendre, Fõ téri Blagovestenszka szerb ortodox
templom tetõfedés csere, fedélszékjavítás, statikai
megerõsítés, homlokzatok felújítása, helyreállítása,
kõelemek részleges restaurálása konzerválása, ólom-
üveg ablakok javítása. (A Mustra 2008-on szerepelt)
– Szentendre, Bajcsy u. 4. Szent András iskola
tetõfelújítás
– Szentendre, Görög u. 6. ételbár kialakítás
– Szentendre, Rákóczi u. református templom tetõ-
felújítás, héjazatcsere, homlokzat felújítás, vízelve-
zetés, kõelemek felújítása
– Visegrád, Fõ u. rk. templom tetõfedés csere, ter-
mészetes palafedés befejezése, homlokzat teljes
felújítása 
– Visegrád, Fõ u. királyi palota, sekrestyetér hely-
reállítása, oratórium és kápolna szentély keleti falá-

nak részleges kiegészítése
– Visegrád, Alsóvár, vizibástya állagmegóvás
– Gödöllõ, Királyi váró, homlokzati portikusz
szerkezeti megerõsítése, kõelemek helyreállítása
– Gödöllõ, Máriabesnyõ, kapucinus rendház, tám-
fal helyreállítás, barokk pavilonok tetõszerkezet 
és fedés helyreállítás
– Gödöllõ, Máribesnyõ, Kapucinus templom elek-
tromos felújítás befejezése, belsõ díszvilágítás
– Tök, református templom homlokzat és torony-
fedés felújítás fafödém szerkezeti megerõsítés,
belsõ téri padlóburkolat bontáskor a korábbi közép-
kori templom szentélyének alapozása került elõ
– Budajenõ, skót bencés rendház melléképüle-
teiben polgármesteri hivatal kialakítása, homlokza-
tok helyreállítása, új tornaterem építése
– Budakeszi, Fõ u. rk. templom, homlokzat
helyreállítás
– Újhartyán, rk. templom, tetõ és fedélszék felújítás
– Galgahévíz, rk. templom, tetõfelújítás héjazat-
csere 
– Sülysáp, Tápiósáp rk. templom, homlokzat
felújítás
– Gyömrõ, tájház, tetõ és homlokzat felújítás
– Dabas, Úri kaszinó, belsõ felújítás
– Dabas, Gyón református templom, toronyfedés
javítás
– Nagykõrös, Szabadság tér rk. templom, torony és
harangállás szerkezeti megerõsítése.

LEPOSA LÁSZLÓ
A területemen (középsõ belváros) 2009-ben a fontosabb
beruházások állása a következõ:
– Dorottya utca 6. sz alatti Dorottya ház (Dorottya
palazzo) használatbavételi eljárása folyamatban van
– Dorottya utca-Szende Pál utca – díszburkolat –
folyamatban
– Apáczai Csere János utca 7. sz. alatti épületbõl
szálloda kialakítására a napokban kiadtuk a fenn-
maradási engedélyt, és befejezésére a mûemléki
hatósági engedélyt 
– Váci utca 34. sz. – Klotild palota – felújítása-áta-
lakítása II. szakaszába érkezett – várható befejezés
egy év múlva 
– Március 15-e tér komplex megújítása a Budapest
Szíve Program – hídfõterek és az új pesti korzó
keretén belül  
– Deák Ferenc utca 3-5. sz., volt Pesti Elsõ Takarék-
pénztár átalakítása folyamatában az építkezés jelen-
leg leállt
– Pesti Barnabás utca 1. sz. piarista rendház épít-
kezése folyamatban –  szakhatóság – vagyunk
– Az Erzsébet téri pályaudvarból kialakított magyar
design központ használatbavételi engedélyezési
eljárása utolsó szakaszába érkezett, ez az eljárás
több mint egy éve zajlik
– A Fõutca program folyamatban.

NAGY GÁBOR
– Szabadság-híd  
– Fõutca program
– Ferences Templom belsõ falfestés rekonstrukció

SAJTI ZSUZSA
– VII. Dob u. 75-81. APEH irodaház konferencia-
terem felújítása, bõvítése, használatbavétel
– VII. Király u. 13.-Dob u. 16. Gozsdu-udvar, lakó-
szintek és passzázs használatbavétele
– VII. Dohány u. 42-44. Hungária fürdõ fennálló
épületrész mûemléki felújítása, 281 szobás szálloda
építése, kivitelezés megkezdése.
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SZATMÁRINÉ MIHUCZ ILDIKÓ
Áporka – Ref. templom. Tsz: 6906

– A Gyülekezeti ház átalakítására, felújítására
jogerõs építési engedélyük van. 
– A munkálatokat idén elkezdik.

Biatorbágy – R. k. templom. Tsz: 6918
– A mellékoltár szószék restaurálása folyamatban

Budaörs – Népi tájház-múzeum. Tsz: 9346
– Jogerõs építési engedélye van az épület hely-
reállítására, felújítására. 
– A munkálatok még nem kezdõdtek el.

Bugyi
R. k. templom. Tsz: 6935

– A belsõ díszítõfestés és falképek restaurálása
elkészült.

Ref. templom. Tsz: 6937
– Az új toronysisak a helyére került.

Beleznay kastély. Tsz: 11181
– Belsõ átalakítási munkálatai elkezdõdtek, 
a könyvtárrész kialakítása a pályázati eredmé-
nyektõl függõen folytatódik.

Dunaharaszti
Városháza. Tsz: 7003

– A homlokzat helyreállítása, szigetelése befe-
jezõdtek.

Laffert-kastély. Tsz: 11072
– A felújítási, átalakítási engedélye folyamatban
van.

Érd – R. k. templom. Tsz: 7014
– Teljes felújítási és megerõsítési dokumentáció
készítése folyamatban.

Ráckeve – Kossuth u. 16. Tsz: 8600
– A volt iskola épületébõl és a szomszédos ingat-
lanból új kultúrház és színház kialakítása van ter-
vezés alatt.

TAHI TÓTH NÁNDORNÉ
– A 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet a Terézváros-

ban 14 épületet nyilvánított védetté, többek között
a Körönd két egykori bérpalotáját az Andrássy út
87-89. sz. valamint az Andrássy út 83-85. sz. alatti
lakóépületeket. Mindkét épületnél a tetõtérbeépí-
téssel együtt – a mûemléki elvek figyelembe véte-
lével – teljes külsõ és belsõ homlokzat-felújítás,
gépészeti rekonstrukció is készül. 

– Befejezõdött az egykori Párizsi Nagyáruház,
majd Divatcsarnok teljes felújítása, a használat-
bavételi eljárás folyamatban van. A földszintre, 
az I. emeletre, a Lotz terembe az Alexandra könyv-
áruház költözik, a többi szinten bérirodák lesznek, 
a tetõterasz idén nyáron nyilvános funkciót lát el,
bárki számára látogatható lesz.

– Két, korábban bontásra ítélt épületnél, az Ó u.
41. és a Paulay Ede u. 45-nél a tulajdonos bele-
törõdve a KÖH elsõ másod fokú bontást elutasító
határozataiba, úgy döntött, hogy mégis kezd
valamit épületeivel és megtartja azokat. Az egyiknél
(Ó u. 41.), felismerve az épület értékeit, mûemléki
rekonstrukciót tervez, a Paulay Ede u. 45-nél bér-
irodák számára újít fel, így az óhajtott szecessziós
homlokzatrekonstrukcióra még várni kell.

– Folyamatban van a közterület rehabilitációja 
az Eiffel Irodaházzal együtt a Nyugati pályaudvar
mellett. Ugyanitt elkészült a 62. sz. Posta homlok-
zatrekonstrukciója, beleértve az épület teljes tetõfel-
újítását is. Budapest egyik legforgalmasabb pontján
a most épülõ újjal együtt megújult az azzal közös
telken álló mûemlék is. A Nyugati pályaudvar
pénztárcsarnokának balesetveszélyes öntött padló
burkolatát szakaszosan az eredeti színek és formák
szerint újítják fel – a KÖH engedélye alapján.

– Az Andrássy út 9. sz. alatti egykori ING szék-
ház, amely több éven át használaton kívül volt,
megújult. Földszintjét az ARMANI üzlet és kávé-
ház céljára vette bérbe, és alakította saját ízlésének
megfelelõen a területet, az emeleteken bérirodák
számára korszerûsítések történtek. A használatba-
vételi eljárás folyamatban van.

TAMÁSI JUDIT
Településrendezési tervek Pest megyében:
Új terv teljes területre már nemigen készül, ezért itt
csak olyan átfogó módosításokat tudok felsorolni,
amelyek az adott település teljes közigazgatási
területét érintik:
Diósd, Nagymaros, Nagytarcsa, Sóskút, Százha-
lombatta, Szokolya, Tahitótfalu
Településrendezési tervek Budapesten:
Folyamatosan, de csak részterületekre. Igazán nagy
munka nem volt, legfeljebb a Kelenföldi pályaudvar
és térsége rendezése érdekes a metróberuházással
összefüggésben.
Szakhatósági feladatok Pest megyében:
Három, ún. (kormányrendelettel azzá nyilvánított)
kiemelt beruházáshoz adtam vízjogi engedélyezési,
illetve környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakha-
tóságit:
– RSD projekt: a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág
vízminõségének javítása, cca 40 MRD Ft összkölt-
ségû uniós beruházás 4 fõ eleme: a tassi zsilip re-
konstrukciója, mederkotrás, szennyezõanyagok ki-
vezetése a parti sávból és zagytározók építése
– Duna projekt: gátrekonstrukciók a Duna teljes
szakaszán, ezen belül Pest megyében Ráckeve kör-
nyékén és a Szentendrei-szigeten
– Esztergom-Budapest vasútvonal rekonstrukciója:
a meglévõ nyomvonal vízelvezetési munkálatai

VINKOVITS ZSUZSANNA
– Margit-híd (építési engedély)
– Szabadság tér 17. volt Tõzsdepalota (elõkészítés)
– Hold u. 5. volt Postatakarékpénztár tetõ felújítás 
és homlokzati pirogránit elemek cseréje (elõkészítés)
– Hold u. 3-5. szállodabõvítés, átépítés (kivitelezés)
– Október 6. u. 26. szálloda kialakítás (kivitelezés)
– Szabadság tér 14. irodaház átépítés, tetõtér beépí-
tés, homlokzat felújítás (kivitelezés) szakhatósági
– Nádor u. 18. OTP garázs kialakítás az udvarban,
felújítás (építési engedélyezés és kivitelezés)
– Roosevelt tér 9. MTA székház, pincei rendez-
vényterem kialakítása (használatbavételi engedély)
– Szabadság tér 8-9. MNB székház, iroda, Kiss
Ernõ utcai bejárat kialakítása és gyalogos híd bontá-
sa (építési engedély)
– Zrínyi u. 4. szálloda kialakítás (építési engedély)
– Kossuth tér látogató-központ és mélygarázs –
terepszint alatti építmény (szakhatóság)

ZSANDA ZSOLT
Van pár engedélyezett felújítási terv, ami pályázati
pénzre vár:
– Aszód, evangélikus templom
– Nagybörzsöny, evangélikus templom
– Galgagyörk, kúria
– Veresegyháza, rk. templom
– Ipolytölgyes, tájház
Megkezdett felújítások:
– Nagybörzsöny, rk. plébánia gazdasági épülete
– Ipolydamásd, vár
– Szada, rk. közösségi ház 
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VEÖREÖS ANDRÁS

A
hagyományos faluképhez való ragaszko-
dás jóval több egyszerû nosztalgiánál. 
Az évszázadok során kialakult és meg-
õrzött településkép a történelmi Ma-

gyarország vidéki arculatának hordozója, illetve 
a legtöbb településen már csupán hordozója volt. 
A második világháború utáni átalakulás magával
hozta a történeti faluképek jelentõs részének az el-
tûnését, a múlt század kilencvenes évei óta pedig 
a „szabadság“ jegyében mindenki csaknem azt épít,
amit akar. Az újonnan beépülõ településrészek for-
mai megjelenésüket tekintve tudatosan szakítanak 
a múlttal, de a még megmaradt történeti utcasorok-
ba épülõ házak sem akarnak környezetükhöz ido-
mulni. Faluképeinken a lakosság gyökértelensége, a kör-
nyezettel szembeni esztétikai érdektelensége és igénytelen-
sége tükrözõdik.
Hagyományos falusi építészetünk jellemzõi –
faluszerkezet, telekelrendezés, alaprajzi kialakítás,
falszerkezetek anyaga, födémszerkezetek, tetõfor-
ma, fedélszerkezet, tetõfedés – tájegységenként vál-
toznak, mindenhol a helyi építõanyagokhoz, éghaj-
lati viszonyokhoz igazodnak. Manapság a néhány
nagyvállalat termékei kaphatók egész Európában,
melyeket elõszeretettel építenek be mindenhol.
Emiatt a különbözõ régiókban épülõ házak építé-
szeti megjelenése és a településkép univerzálissá,
semlegessé, arctalanná válik. A történeti faluképe-
ket már csak képeslapokról ismerjük, néhány
házból álló népi építészeti együttesünk is csupán
néhány maradt meg a Kisalföldön.
Ha a fenti jellemzõk alapján vizsgáljuk a Kisalföld
falvait, akkor az alábbiakat találjuk: soros telek-
beépítés; szoba-konyha-szoba-(kamra)-melléképü-
let elrendezés vagy hajlított ház; föld-, vályogfal,
égetett tégla, vakolt homlokzat; pórfödém vagy
borított födém; 45 fokos nyeregtetõ nyitott vagy
tele oromzattal, beforduló tömeg esetén utcával
párhuzamos gerincû nyeregtetõ; torokgerendás
vagy ollólábas fedélszék; nád- vagy cserépfedés.
Még ma is számos épület õrzi formáiban és anya-
gaiban a hagyományos vidéki építészetet. 
A hagyományos falukép átalakulása, eltûnése több,
egymással párhuzamosan folyó jelenség eredmé-
nye. A házakat egyenként, egymástól függetlenül
építik át a tulajdonosok, a folyamat vége azonban 
a teljes települési arculat megváltozása, a történeti
utcakép eltûnése.
A legenyhébb változat az, amikor a hagyományos
épület csupán átalakításon esik át, de a beavatkozások
többnyire visszaállíthatók. A leggyakoribb a nyílás-
zárók cseréje, illetve a homlokzat átalakítása, hõszi-
getelése, modern lábazati vakolatok alkalmazása.
Gyakori jelenség, hogy a hagyományos ház helyébe
új, a történeti településképhez sem anyagában, sem

Kortárs népi építészet a Kisalföldön
avagy hogyan tegyük tönkre egyszerû építészeti eszközökkel 

a hagyományos faluképet?

Mai napig megmaradt történeti falusi építészeti együttes: Bogyoszló.

Helyi védelemre javasolt hagyományos épület sorsa: bontás, majd helyén a telepü-
lésképtõl teljesen idegen ház építése. Sopronkövesd.

Öreg, gazdátlan ház lassú pusztulása: Répcevis 2005-2008.
A felvételeket a szerzõ készítette.
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formavilágában, sem színeiben nem illeszkedõ épü-
letet emelnek.
Szomorú, de sajnos szintén nem ritka eset, hogy 
az öreg épület gazdátlanul, sorsára hagyva pusztul el.
Ennek oka többnyire az öröklõdés során felapró-
zódott tulajdonosi viszonyokban keresendõ. A ma-
gára hagyott épület néhány év alatt megsemmisül.
A településképre nézve a legnagyobb romboló ha-
tást az újonnan beépített, helyi gyökerekkel nem
rendelkezõ építõanyagok és építészeti formák,
valamint a feltûnõ, a faluképbe legkevésbé sem si-
muló színek gyakorolják. Legzavaróbb talán az épü-
letek tömegének az erõszakos, sokszor indokolatlan
megváltoztatása. A kisalföldi házak jelentõs hánya-
da már a 19. század végén is az utcával párhu-
zamosan beforduló épületszárnnyal, sokszor 4-5
ablakkal, polgárias megjelenéssel épült. Ezek, vagy
ezek tömegét követõ épületek méreteiket, közle-
kedési rendszerüket tekintve minden további nélkül
megfeleltethetõk a mai elvárásoknak. Ezzel szem-
ben gyakran találkozunk „szétfolyó“ alaprajzra
szerkesztett, alacsony hajlású tetõvel fedett, rikító
színû házakkal, melyek nem tudnak a történeti te-
lepülésképbe simulni. A színes bitumenes zsindely
mint tetõfedõ anyag, a ciklopfalat imitáló ragasztott
kõburkolat, a csillogó mûgyanta alapú lábazati
vakolat, a hõszigeteléssel simára vasalt homlokzat,
az osztás nélküli, homlokzati síkról visszahúzott
mûanyag ablak, a mûanyaghabból vagy gipszbõl
készült, alaktanilag többnyire elõkép nélküli pro-
filozás mindig idegen elem marad a történeti
faluképben. 
Ha vidéki környezetrõl beszélünk, akkor nem
mehetünk el szó nélkül a növényzet mellett, hiszen
egy-egy falu arculatát alapvetõen befolyásolja az ott
található növények mennyisége és fajtája. Az õs-
honos, faluképhez szervesen hozzátartozó növénye-
ket (gyümölcsfák, dió, rózsa, orgona stb.) folyama-
tosan szorítják ki a biológiailag és esztétikailag egy-
aránt idegen fajták (tuják, pálmák).
Ideje elgondolkodni azon, hogy melyek a társadalmi
okai annak, hogy a történeti településképeinket ap-
ránként teljesen megsemmisítjük. Az okozókat alap-
vetõen két csoportra bonthatjuk: a megrendelõi ré-
teg mellett az építtetõt sokszor szakmai szempontok
(esztétika, településképi illeszkedés) figyelembe-
vétele nélkül kiszolgáló építész szakma együtt felelõs
azért, hogy falvaink történeti arculata eltûnõben van.
A megrendelõk részérõl megemlítendõ a – hiányos
esztétikai alapkultúrára épülõ, reklámok és média

által is generált – rossz közízlés, a pillanatnyi divat-
áramlatok, valamint a gyökér nélküli betelepülések
nagy aránya, na és a mindent elárasztó építõipari
típustermékeknek meghatározó szerepe van az ar-
culat elvesztésében. A leggyakrabban hangoztatott
érv, a szegénység nem állja meg a helyét. Ízléstelen,
semmihez sem igazodó házat sokszor többe kerül
megépíteni, mint a faluképbe illeszkedõt.
A megrendelõkénél azonban nagyobb a település-
képek alakulását közvetlenül befolyásoló építészek
tervezõi felelõssége. Különösen fontos szerep jut 
a rendezési tervek készítõinek. Hosszú távon csak 
a történetileg kialakult rendre épülõ fejlesztések
állják meg a helyüket. Az erõszakos, mesterséges
beavatkozások súlyos sebeket ejthetnek a települési
szövetben. Rendkívül fontos a hagyományos telek-
szerkezet, valamint a kialakult beépítések megõr-
zése. A történeti beépítést õrzõ utcákban érdemes
kitérni a szabályozásban a traktusmélységre, a tetõ-
idomra, a hajlásszögre, valamint az alkalmazható
anyagokra. A rendezési tervek felülvizsgálata során
az önkormányzatoknak nem volna szabad figyel-
men kívül hagyni a helyi építészeti örökség vé-
delmére vonatkozó törvényi elõírásokat (Étv. 57. §).
Az egyes épületek kialakításánál a tervezõ építész te-
hetsége, alapképzettsége, építészeti mûveltsége, va-
lamint a munkához való hozzáállása a döntõ. Rövid
idõ alatt megtervezett, kisebb szellemi befektetéssel
épült házak valószínûleg kisebb építészeti értéket
hordoznak. A tervek kidolgozatlansága számos,
építés közben a kivitelezõ által meghozott döntést
von maga után, melyek – túl azon, hogy az építési
költségek jelentõs növekedésével járhatnak együtt –
általában az épület összképének rovására mennek. 
A gyakorlatban sajnos azt tapasztaljuk, hogy az épí-
tési engedélyezési eljárások során az önkormányza-
tok által fenntartott építésügyi hatóságok nem, vagy
csak elvétve vesznek figyelembe esztétikai szempon-
tokat – noha erre jogszabályban elõírt kötele-
zettségük van (Étv. 3., 6., 31. §)! A csupán ajánlásokat
megfogalmazó fõépítészi és tervtanácsi rendszer
mûködése nem terjed ki minden településre, és ne-
hezen alkalmazható a hatósági eljárásoknál.
Fentiek alapján a hagyományos, történeti település-
képek megõrzésében kiemelkedõen fontos szerep
jut a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak. 
Az egyik legfontosabb feladat a rendezési tervek
véleményezése. Itt van lehetõség az adott település
építészeti értékeinek a számbavételére, az értékes 
és megõrzendõ utcaképek meghatározására, illetve
amennyiben szükséges helyi vagy országos mûem-
léki védettségek felterjesztésére. 
Egyedi védéssel kialakuló mûemléki környezetek-
ben, vagy mûemléki jelentõségû területeken a leg-
fontosabb feladat az építészeti minõség szigorú
kontrollja. A történeti környezethez való illeszkedés
ugyanis nem a történeti formák másolását jelenti,
hanem a történeti településkép hangulatának át-
örökítését. Azokban az esetekben, amikor egy-egy
történeti épület a mûszaki állapota vagy egyéb té-
nyezõk miatt menthetetlen, fontos, hogy legalább
az épület részletes felmérési terveken való doku-
mentálását követeljük meg.
Hazánk múltjának a faluképeken keresztül való meg-
õrzése hosszú távon nagymértékben hozzájárulhat 
a vidéki települések fennmaradásához, hiszen az erõs
identitással rendelkezõ falvakban könnyebb a mun-
kahelyek megteremtése és a lakosság helyben tar-
tása is. A hagyományos település arculat megõrzése
tehát végsõ soron messze túlmutat az örökségvé-
delem szempontjain. 

A hagyományos
utcaképbe illesz-
kedõ, ugyanakkor
teljesen modern
kialakítású csalá-
di ház terve.
Fertõrákos.
Tervezõ: Supka-
Kovács Tamás
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A törvény azt is
kimondja, hogy 
a védetté nyilvá-
nított kulturális
javak tulajdon-
jogát átruházni
csak írásbeli szer-
zõdés mellett
lehet, az államot
ilyenkor elõvásár-
lási jog illeti meg.

A felvételeket 
a szerzõ készítette

KÕSZEGHY-PUSKA ILDIKÓ

A
Központi Antikvárium 101. árverésén fel-
bukkant II. Ferdinánd német-római csá-
szár és magyar király saját kézzel aláírt la-
tin nyelvû címereslevele. Az irat 1635-ben

kelt Bécsben, az uralkodó Bodor Györgyöt és csa-
ládját emelte benne nemesi rangra. A címeres-
levelek a levéltári iratoknak azon körébe tartoznak,
melyeket forrásértékük miatt, valamint azért, mert
egyedi mûvészeti alkotások (írás, címerkép, füg-
gõpecsét stb.) védetté nyilvánítunk. A Magyar
Országos Levéltár ebben az esetben is javasolta 
a védetté nyilvánítást. Az árverésen, amelynek
ideje 2006. november 24. volt, a tétel nem kelt el, így
azt visszaadták a beadónak. A Hivatal Mûtárgy-
felügyeleti Irodája a levéltári dokumentum védésé-
nek ügyét 2007. május 2-án megtárgyalta a Kulturá-
lis Javak Bizottsága tanácsadó-testülettel. A bizott-
ság egybehangzóan javasolta a védetté nyilvánítást
a címereslevél ritkaságára, történeti forrásértékére,
valamint egyedi mûvészeti alkotás jellegére való
tekintettel. A védetté nyilvánító határozatot 2007.
június 28-án küldtük el a tulajdonosnak, aki több
mint két hónappal késõbb levélben közölte, hogy 
az iratot még januárban eladta az „Ecseri piacon“,
ahol korábban vette. Magyarázatképpen leírta, hogy
nem volt tudomása a védettségrõl. 
Ekkor a Központi Antikváriumhoz fordultunk tájé-
koztatásért. Az antikvárium csak a következõ év
januárjában adta meg a kért tájékoztatást, miszerint
az irat tulajdonosa személyesen jelent meg az auk-
ció színhelyén, tehát értesülnie kellett a védettség-
rõl. A kialakult szokás szerint az árverésvezetõ 
az aukciók kezdetén ismerteti a jelenlévõkkel a vé-
dett tételek sorszámát, valamint felhívja a figyelmet
a védettségre a tétel árverezésekor is. Az antikvári-
um a beadott irat visszaadásakor a kitöltendõ beje-
lentõlapot is átadta a tulajdonosnak. Ezt követõen
ismét felszólítottuk õt, hogy amennyiben eladta,
kísérelje meg az irat felkutatását, ellenkezõ esetben
a kulturális örökség védelmérõl szóló törvény
értelmében örökségvédelmi bírsággal sújtjuk a vé-
dett tárgy veszélyeztetése miatt. A törvény azt is
kimondja, hogy a védetté nyilvánított kulturális
javak tulajdonjogát átruházni csak írásbeli szer-
zõdés mellett lehet, az államot ilyenkor elõvásárlási
jog illeti meg. A címereslevél tulajdonosa erre a fel-
szólításunkra válaszolva közölte, hogy továbbra is
azt állítja, nem volt a védettségrõl tudomása, és jó-
hiszemûen adta el saját tulajdonát. A Hivatal Mû-
tárgyfelügyeleti Irodája 2008. március 27-én kelt
határozatában a tárgy piaci értékét figyelembe véve
150 ezer forintos örökségvédelmi bírságot szabott ki
a tulajdonosra, aki határozatunk kézhezvétele után
személyesen megjelent a Hivatalban, abból a célból,
hogy megbeszélje velünk, mit kell tennie a bírság

eltörlése érdekében. A Mûtárgyfelügyeleti Iroda
vezetõje közölte, amennyiben meg tudja adni a cí-
mereslevél új tulajdonosának adatait, jelentõsen
mérsékelni fogjuk a bírság összegét. 
Az irat eredeti tulajdonosa április 17-én közölte 
az új tulajdonos adatait, a szóban forgó levéltári
dokumentumot be is tudta mutatni, ezzel egy idõ-
ben megfellebbezte március 27-i határozatunkat 
a 150 ezer forintos bírságról. Mivel a tulajdonos tel-
jes körûen biztosította, hogy a tárgy visszakerüljön
a Hivatal látókörébe, április 25-én kelt módosító
határozatunkban a bírság összegét annak 10%-ára
csökkentettük. A mérsékelt összeg ellen is felleb-
bezést nyújtott be, így az ügy a Hatósági Felügye-
lethez került, az õ döntésük december 17-én szü-
letett meg. A másodfokú hatóság tekintettel arra 
a tényre, hogy a tulajdonos végül eleget tett beje-
lentési kötelezettségének, az eredetileg kiszabott 150
ezer forintos bírságot 15 ezerre módosította. A bír-
ságolás jogalapja azonban fennállt, mivel a tárgy
több, mint 16 hónapra eltûnt a Hivatal látókörébõl.
A tulajdonos a bírságot 2009. február 23-án befizette.
A hosszan tartó eset tanulsága az, hogy a bírságolás
célja nem a pénzbehajtás, hanem védett javaink
nyilvántartása kell, hogy legyen. 

Egy címereslevél kalandozása
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E
z a mondat-töredék a somogyvári bencés
apátság 1091-bõl fennmaradt alapítóleve-
lének egy részlete. Az okirat, amelynek
fényképmásolatát június elején adta át az

Országos Levéltárban dr. Gecsényi Lajos igazgatónak
– dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát jelenlé-
tében – dr. Varga Kálmán, a MNG igazgatója, bár
újdonság, mégsem ismeretlen a szakma, a tudo-
mány számára. Baumgarten Ferenc 1906-ban már
publikálta. A Bibliothéque Nationale-ban õrzött, 
a somogyvári Saint Gilles – Szent Egyed – apátság
megalapításáról intézkedõ, több mint 900 éves do-
kumentumot eddig csak a Párizsba látogató kevés
számú kutató láthatta. Amint erre az ünnepélyes
bemutatáson dr. Várszegi Asztrik OSB fõapát rá-
mutatott, abból a korból a történelmi Magyarország
hatvan bencés kolostora közül csak kettõnek maradt
meg az alapítólevele, a tihanyi bencéseknek és a
veszprém-völgyi apácáknak. Ez a most Magyaror-

szág birtokában jutott dokumentum a harmadik. 
A Szent László király alapította somogyvári mo-
nostorba Saint-Gillesbõl érkeztek szerzetesek. Egy-
korú feljegyzések tanúsága szerint a francia kapcso-
lat a 13. század közepéig érintetlenül fennmaradt.
élõ kapcsolatot tartottak a Cluny apátsággal. A szí-
nes, mérethû fényképmásolatot abból a kódexbe át-
másolt eredetirõl készítették – mutatott rá dr. Rácz
György, a levéltár fõosztályvezetõje –, amelynek
nyelvezete õrzi még a korabeli dél-franciaországi
latin sajátosságokat. 
A most magyar tulajdonba került értékes dokumen-
tum egy látogatásnak köszönhetõ. Tavaly Szili Katalin
házelnök asszony somogyvári látogatásakor szerzett
tudomást a Párizsban õrzött kódex létezésérõl, s az õ
közbenjárását követõen kaphatta meg a somogyvári
bencés apátság romjainál kialakított nemzeti törté-
nelmi emlékhelyet gondozó Mûemlékek Nemzeti
Gondnoksága az alapítólevél fotómásolatát.        –yz–

Magyarországon a somogyvári alapítólevél – másolata

A
kulturális örökségvédelmi lelkésztovábbkép-
zései a Magyarországi Görög Katolikus Egy-
ház kezdeményezésére, az „Örökül kapott
egyházi kincseink védelme“ címmel megren-

dezett szakmai fórummal folytatódtak. A korábbi kép-
zésekhez hasonlóan a célunk ezúttal is az volt, hogy –
tekintettel az egyházi tulajdonban lévõ mûemlékek és
mûtárgyak értékére és nagy számára – a résztvevõk
minél jobban elsajátítsák az épületek karbantartásával és
a mûtárgyak gondozásával kapcsolatos, elsõsorban gya-
korlati ismereteket. 
A Magyar Görög Katolikus Egyház eddig is igyekezett
figyelemmel kísérni mûemlék épületeinek, illetve mind-
ezek értékes berendezéseinek sorsát, a mûemléki- és
mûtárgyvédelmet részleteiben átfogó ismeretszer-
zésre azonban mindeddig nem volt mód. Éppen ezért
az egyházi vezetõk, így különösen Kocsis Fülöp püspök
úr, a konferencián való részvételt, a téma fontosságára
hivatkozva, mintegy kötelezõ jelleggel írta elõ.
Az elõadások a mûemlékgondozás és folyamatos kar-

bantartás; a hivatal és az egyház kapcsolata; a temp-
lomokat érintõ legfontosabb épületfizikai kérdések; 
az épületkutatás fontossága; épületgépészet; illetve 
a mûtárgyakkal kapcsolatosan a harangok gondozása;
mûtárgylopások és a legfontosabb restaurátori felada-
tok témaköreit dolgozták fel. 
A konferencia sajátos aktualitását adta, hogy befeje-
zõdött a máriapócsi Mária kegyikon szakszerû resta-
urálása, és még az idén elkezdõdik a máriapócsi görög
katolikus kegytemplom épületének kutatása és hely-
reállítása, továbbá ikonosztázionjának, mellékoltá-
rainak, belsõ berendezésének kutatása-restaurálása, 
az épület udvarának és környezetének rendezése.
Mindezekrõl külön elõadások hangzottak el.
A konferencia zárszavában Kocsis Fülöp püspök úr
kiemelte, hogy az együttmûködést, a párbeszédet hang-
súlyozó, a szakemberekkel még idõben történõ kon-
zultációt biztosító hasonló jellegû rendezvényekre,
konzultációkra igen nagy szükség van.

Bagdány Judit

Görög katolikus lelkésztovábbképzés Nyíregyházán

„Ezt /az Egyházat/ … a király…Odilo apátúr jelenlétében a fentemlített Péter és Pál apostoloknak 
és Szent Egyednek adományozta. Átadta pedig a regula szerinti kormányzás végett a mondott apátnak és
utódainak oly módon, hogy bárki lesz a somogyi apát a világ végezetéig az azon idõben lévõ flaviusi völgyi
Szent Egyed monostor apátjának igaz engedelmességet fogadjon és azt meg is tartsa élete végéig.“
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A
királyi palota épületegyüttese a benne
lévõ reneszánsz emlékekkel, Vitéz János
esztergomi érsek itteni tevékenységével,
szellemiségével rászolgált a megkülön-

böztetett figyelemre és a kiemelkedõ nagyságú 112
millió forintos támogatásra. Annál is inkább, mert 
a reneszánsz falfestményeket beázás veszélyeztette,
az újabb kutatások eredményei pedig a restaurálás
felgyorsítása mellett szóltak.
A palotában a beruházásnak köszönhetõen befe-
jezõdött a Fehér torony lefedése és részlegesen láto-
gathatóvá vált az izgalmas falképekkel díszített
Vitéz Studiolo. A lakótoronyban és a kápolnában
található kimagasló nemzetközi színvonalú freskók
restaurálásával elõreláthatólag 2009 végére elkészül-
nek a szakemberek.
A mûemlék-együttes 2008-ban elnyerte az Európai
örökségi helyszín kitüntetõ címet, a megnyitón a szak-
államtitkár átadta az ezt jelzõ táblát, valamint lelep-
lezte Vitéz János, a kiváló reneszánsz tudós és hu-
manista emléke elõtt tisztelgõ emléktáblát is.

*
Az esztergomi várhegy fennsíkjának déli oldalán
helyezkedik el a III. Béla (1172-1196) által átépített
királyi palota két legjelentõsebb épülete: a 12. száza-
di lakótorony és a várkápolna. Mindkét épület az
1934-38 évi feltárás és az azt követõ helyreállítást
követõen nyerte el mai állapotát.
A lakótorony, az u.n. „Fehér torony“
Eredeti rendeltetése szerint a vár mindenkori urai-
nak – az Árpád-házi királyainknak, majd az eszter-
gomi érsekeknek – lakóhelye volt. Az eredetileg
több szintû tornyot süvegtetõs lefedéssel védték.
Vitéz János esztergomi érseksége idején saját dol-
gozószobáját, illetve könyvtárszobáját rendezte be 
a lakótoronyban, melynek belsõ tereit falfestéssel
díszítette. Megrendelésére készültek el a firenzei
Filippo Lippi festõiskolájához köthetõ, valószínûleg
1465-66 között készített, s reneszánsz erényeket áb-
rázoló falképek. A négy megmaradt erény egyike –
a Mértékletesség – az utóbbi évek restaurálásának kö-
szönhetõen – szenzációnak számító felfedezést sej-
tet: a falkép készítõje esetleg Sandro Botticelli lehetett.
A lakótorony I. emeleti szintjén (Vitéz Studiolo)
2001 óta folyik a falképek restaurálása, majd meg-
kezdõdött a torony lefedésének tervezése és kivi-
telezése, melynek fõ célja az „Erények“ freskócso-
port végleges védelme. Jelenleg a Vitéz Studiolo rész-
legesen megnyithatóvá vált az érdeklõdõk számára.
A Várkápolna
Az Árpád-kori királyi palota kápolnáját III. Béla 
az 1180-as években kezdte el építeni. Létrejöttekor
Európa legelsõ és legmûvészibb gótikus épületei
közé tartozott. A kápolnára a stílusok keveredése

jellemzõ, építészetileg a franciaországi kora-gótikus
stílus elsõ hazai megjelenése. A kõfaragványok, 
a rózsaablak, az oszlopfejezetek, és a kapuzat ki-
képzése is dél-francia, itáliai kora-gótikus elõké-
pekre vezethetõ vissza. A belsõ festése, így a híres
„esztergomi oroszlánok“ stílusa viszont a keleti, 
a bizánci mûvészet hatásait tükrözi. A kápolnát 
a 14-15. században többször is átfestették, ekkor kap-
ta az „apostolfejes“ díszítést. 
A kápolna falképeinek eddigi vizsgálata öt külön-
bözõ réteget állapított meg. A mûvészettörténeti
elemzések szerint a három fõ réteg mindegyike ki-
magasló nemzetközi színvonalú, a kortárs francia,
illetve itáliai freskókkal egyenértékû, Európa élvo-
nalába tartozott.
A kápolna restaurálása elõreláthatólag 2009 végére
fejezõdik be.
A római kortól fogva kiemelkedõen fontos település
királyi, majd érseki központjának országhatárokon
is túlnyúló mûvészeti értékeit az Európai Örökség
lista is elismerte. (OKM közlemény nyomán)

Látogathatóvá vált a Studiolo az esztergomi
Vármúzeumban

A nagyközönség is megtekintheti május közepétõl a reneszánsz erényeket ábrázoló falképeket
és a bizánci mûvészet hatásait tükrözõ híres „esztergomi oroszlánokat“, s az újonnan lefe-
dett Fehér toronyból körbe pillantva lenyûgözõ körpanorámában is gyönyörködhet az eszter-
gomi Vármúzeumban. Az intézmény lakótornyát és kápolnáját ünnepélyes keretek között
Schneider Márta kulturális szakállamtitkár adta át a közelmúltban. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a „Reneszánsz év 2008“ keretében 112 millió
forinttal támogatta az épületrészek újjászületését.

A híres 
oroszlános freskó
az Esztergomi
várkápolnából –
a restaurálás
után

Fotó: Wierdl
Zsuzsanna
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NAGY LEVENTE

A
védett lelõhely Vasvár központját déli
irányban elhagyva a 74. számú fõúton
közelíthetõ meg. A „Római sánc“ irányát
jelzõ táblánál nyugat felé bekanyarodva

kavicsozott úton kb. egy kilométer megtétele után
jut el az érdeklõdõ egy autóparkolóhoz és pihe-
nõhelyhez, ahonnan tanösvény vezet a híres sánc, 
a gyepü rekonstruált kapujához, a Vaskapuhoz.
A köztudatban Római sáncnak nevezett, 8 km

hosszan megmaradt védõvonal a Rába egykori ár-
terébõl Vasvár belterületén indul az Árok-hegyen,
amely délrõl földnyelvszerûen nyúlik a város fölé.
A sánc Vasvárról dél-délkelet felé helyenként a te-
rep szintkülönbségeihez igazodva meglepõen egye-
nes és szabályos szakaszokban vezet Hegyhátszent-
péter közigazgatási területén egészen Gyõrvár hatá-
ráig, hosszú vonalát széles és mély árok követi 
a nyugati oldalon. A védelmi vonalat az elsõ, csak-
nem 3 km hosszú szakasz után egy középkori erede-
tû út, az ún. „Katonák útja“ szeli át délnyugat-észak-
keleti irányban: ezt a részt nevezik Vaskapunak.
Az 1959-1960-ban és 1985-ben elvégzett sáncátvágá-
sok, valamint egy ismeretlen tettes által engedély
nélkül elkövetett, példátlan pusztítással járó sáncát-
törés (2004) nyomán tett megfigyelések alapján meg-
erõsítést nyert, hogy a sánc a kora középkori ma-
gyar állam határvédelmi rendszere, a gyepü mester-
ségesen létrehozott ún. második vonalához tarto-
zott, amely az ország nyugati határán futott végig.
A magyar határ és az Itáliába vezetõ hadi- és ke-
reskedelmi út, a „Katonák útja“ vagy olasz út õrzé-
sére épült sáncvonal fõ védelmi elemét az elõtte

nyugatról futó árok és a töltésen épített függõleges
falú, földdel kitöltött, várfalszerû fasánc képezte. 
A sáncon a vesszõbõl font mellvéd és az egymástól
meghatározott távolságra épített fatornyok fokoz-
hatták az õrség biztonságát. 
A sáncvonalat a 10. század második felében, a magyar
kalandozásokat lezáró 955. évi augsburgi vereség után
építhették. Erre az idõszakra utalnak egyes források,
amelyek ettõl az idõszaktól kezdik el emlegetni 
a magyarok nyugati határán történõ pánikszerû erõ-
dítési munkákat. A magyarok iránt nem túl barátsá-
gos Freisingi Ottó püspök 12. századi krónikája és
Rudof von Ems verses világkrónikája (13. sz. eleje)
szerint a magyarok ellenségtõl való félelmükben sán-
cokkal és mocsarakkal védelmezték földjüket. 
Röviddel a 955. évi Lech mezei események után
megkezdõdött az Ennstõl keletre esõ gyepüterület
német megszállása, majd 976-ban az osztrák õrgróf-
ság megalapítása. 991-re már a Bécsi-erdõ is német
fennhatóság alá került. Géza fejedelem uralkodása
idején már békés kapcsolatokat ápolt a Német-Ró-
mai Császársággal, a nyugati határszakaszok meg-
erõsítése tehát leginkább 955 és 970 között volt
indokolt. A sánc történetével foglalkozó kutatók
szerint nem valószínû, hogy egy ilyen, a nomád
népekre jellemzõ, hosszanti sáncokra támaszkodó
védelmi rendszer ennél késõbbi idõpontban, a ke-
resztény magyar államot megalapító Szent István
uralma alatt, vagy azután épült volna fel.
A kora középkori gyepürendszer természetes aka-
dályokra (folyóárterek, mocsarak) támaszkodó és az
országból kivezetõ utakat elzáró sáncai az újabb to-
pográfiai kutatások alapján a Mosoni-kaputól egé-
szen Baranyavárig húzódnak. Ilyen mértékû hatal-
mas földmunkával járó védelmi rendszer kiépítése
csak egy erõsen központosított államhatalom irá-
nyításával jöhetett létre, hiszen a számítások szerint
csak a Vasvári sánc felépítéséhez (az árok kiásásá-
hoz és a töltés elkészítéséhez) legkevesebb mintegy
150 000 m3 földet kellett megmozgatni, a borona-
szerkezetû sánc megácsolásához pedig közel 15 000
m3 fa megmunkálására volt szükség. 
2003-ban Vasvár területén, a város mai temetõjének
helyet adó dombon kerültek elõ az írott források
alapján már korábban is ismert ispáni vár sáncárká-
nak maradványai, amely minden bizonnyal a sánc-
cal is szoros kapcsolatban állt. Fekvésének köszön-
hetõen több fontos útvonalat és a Vasi Hegyhátat
lezáró gyepûlétesítmény északi végét is ellenõrizte,
amíg a tatárok 1241-ben el nem pusztították.  
A Római sánc nyomvonala az erdõvel borított ré-
szeken õrzõdött meg legjobb állapotban. Magassága
még ma is 3-5 m, szintkülönbsége az árokkal együtt

Mûemléki-régészeti értékeink nyomában
A Védési Osztály állandó rovatában ezúttal a nyugati végekre kalandozunk:
elõször a honfoglalás-kori magyar gyepûrendszer egyik különlegesen jó
állapotban megmaradt emlékét vesszük szemügyre Vasvár határában, majd 
a Szombathelyi Fõ téren vidéki szecessziós építészetünk kiemelkedõ alkotására
vetünk néhány pillantást.  

Vasvár, „Római sánc“, honfoglalás-kori
védelmi rendszer maradványai

Vasvár, Vaskapu
rekonstrukciója 

Fotó: P. Szeõke
Judit
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A
négyszintes, L alaprajzú szecessziós
épület Szombathely városképi szempont-
ból is meghatározó pontján, a Fõ tér
északnyugati széle és a teret a késõbarokk

püspöki palota és székesegyház együttesével össze-
fûzõ Széchenyi István utca sarkán, kétszintes ké-
sõbarokk lakóházak helyén épült fel 1912-ben
Mocsányi Károly és Stadler Dezsõ tervei alapján. 
Az egykori Szombathelyi Takarékpénztár helyén
ma üzletek találhatók, az emeleteken magánlaká-
sokat alakítottak ki. 
Az épületnek mind a Fõ téri, mind a Széchenyi
István utcai homlokzata hangsúlyos és önálló (azo-
nos elemekbõl építkezõ, de eltérõ tömegalakítású 
és kompozíciójú) fõhomlokzat-architektúra, melyek
között az átmenetet a hengeres testû, kupolával ko-
ronázott saroktorony teremti meg. A Fõ téri hom-
lokzat tengelyében, a földszinti sáv magasságának
megfelelõ rézsüs bélletû portál nyílik, a három-
tengelyes, háromszintes rizalitos fõhomlokzatot két
óriáspilaszterpár kereteli. 
A pilaszterek lábazatát figurális dombormûcsopor-
tok alkotják, mindkét oldalon mezítelen, illetve ré-
szint drapériákba tekert nõi, férfi és gyermekalakok
sorakoznak. A bal oldali lábazaton búzakalászok,
valamint magvetõ, zsákot cipelõ, kalapácsot emelõ
férfialakok láthatók, a földmûves és ipari munka,
termelés, betakarítás jelképei. A pilaszterek felett
egyszerû posztamensen álló, a lábazaton találha-
tóknál nagyobb léptékû és önálló körplasztikaként
elhelyezett szoborcsoportok láthatók. Mindkét ol-
dalon egy-egy ruhátlanul ábrázolt, babérkoszorút
magasba emelõ emberpár jelenik meg, közöttük
egy-egy óriási méhkaptár tûnik fel, a takarékosság
szimbólumai. A rizalitot ívelt vonalú apró, négy-
zetes kerámiabetétek sorával díszített felületû,
óramûvet és szamárhátíves ablakcsoportot befogla-
ló oromzat zárja. Az ablakcsoport középrésze felett
az oromzatkompozíció záróakkordjaként poligo-
nális lezárású falmezõbe foglalt óra jelenik meg.
A fõbejárathoz kapcsolódó síkmennyezetes, újon-
nan kialakított harsány kirakatok által szegélyezett
folyosón keresztül a Fõ téri szárny alsó szintjét tel-
jes szélességben elfoglaló, nagy belmagasságú térbe
juthatunk. Itt különleges látvány fogad minket: 
a síkmennyezet középrészét elfoglaló fémvázas
szerkezetû, tükörboltozatos formájú üvegtetõ. A te-
tõ oldalszakaszait díszes keretsávok övezik, az apró
virágmustrával teleszórt középmezõben rozetta-
motívum tûnik fel. Az igényes ornamentikát úgy
alakították ki, hogy az üvegtáblákon át beszü-

remkedõ napfény a nagyméretû, fehérre festett
teret káprázatos színekkel (narancssárgás boros-
tyánszínnel, kevés lilával és türkizzölddel) töltse el.  
Az egykori Takarékpénztár a város történetében
több évszázadon át a kereskedelmi élet centrumá-
nak számító, piacoknak, vásároknak helyt adó Fõ
tér egyik legmodernebb, mûvészettörténeti értékkel
is bíró épülete. Nemcsak Szombathely város-
képének meghatározó eleme, hanem egyben a hazai
szecesszióról alkotható ismereteket újabb adalékok-
kal gazdagító alkotás, a Savaria szálló mellett a város
egyik legnívósabb szecessziós architektúrájának
tekinthetõ. Szombathelyi sétánk során mindenkép-
pen érdemes betérni a földszinten kialakított áru-
házba, hogy a belsõ térben az áruházi nyüzsgés
közepette elkaphassuk azt a pillanatot, amikor 
a napfény átsüt a tetõ többféle színben pompázó
kristály-üvegablakán. 

A vasvári „Római sánc“ régészeti védési dokumen-
tációja Kiss Gábor, Tóth Endre és Zágorhidi-Czigány
Balázs, a szombathelyi egykori Takaréképnztár
mûemléki védési javaslata Havasi Krisztina kutatásai
alapján készült. A Vaskapu fotóját P. Szeõke Judit, 
a Takarékpénztár felvételeleit Havasi Krisztina
készítette.

4-7 m, az árok szélessége a 10 m-t is eléri. A sánc
gerince átlagosan két méter széles. A létesítményt 
a 12. század végéig biztosan katonai célokra hasz-
nálták, a 13. században azonban végképp felhagyták
az akkorra elavult védmûvet. A késõbbi írott forrá-
sokban már csak árokként szerepel, a rajta nyíló
Vaskapu azonban ellenõrzõ, vámszedõ szerepét egy
1266-ban kiadott oklevél utalása alapján továbbra 
is megtartotta. A 2000-ben rekonstruált Vaskapu 
a körülötte lévõ területtel együtt szilárd burkolatú

úton megközelíthetõ, magyarázó táblákkal bemuta-
tott pihenõhellyé épült ki. A Vaskaputól északi 
és déli irányban is érdemes egy erdei sétát tenni 
a sánc nyomvonala mentén. 
A vasvári sánc és a Vaskapu megtekintése után a 47,
majd a 8. sz. fõúton haladunk észak, illetve nyugat
felé. Rábahídvégnél ismét észak, Sorokpolány felé
folytatjuk utunkat, majd a 86. számú fõutat elérve és
azon észak felé továbbhaladva érkezünk meg Szom-
bathelyre, ahol utunk egyenesen a Fõ térre vezet.

Szombathely, Széchenyi u. 1 – Fõ tér 12,
egykori Takarékpénztár épülete

Szombathely,
Takarékpénztár
földszinti üveg-
teteje 

Fotó: Havasi
Krisztina
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SKRIBA PÉTER

A
lelõhely a ma Szombathelyhez tartozó
Zanat település északkeleti határában, 
a Kozár-Borzó patak völgyének keleti ol-
dalán, a Trátai-dûlõ déli részén helyez-

kedik el. Az elsõ régészeti jelenségek 1999-ben vál-
tak itt ismertté, amikor a szombathelyi Savaria
Múzeum munkatársai a 86-os fõút Zanatot elkerülõ
új szakaszának építése közben, az útárok kia-
lakításakor néhány kelta és Árpád-kori települési
objektumot mentettek meg, köztük egy veremházat
is. 2008-ban a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol-
gálat által végzett újabb feltárásra az útszakasz
szélesítését megelõzõen került sor: a szeptember 
8-ától november 4-ig tartó ásatáson az Árpád-kori
falu maradványain kívül a már ismert kelta te-
lepülés objektumai, valamint egy rézkori temetõ két
zsugorított csontvázas sírja került elõ.
Az Árpád-kori faluhoz tartozó régészeti jelenségek
kisebb csoportokat alkotva helyezkedtek el a patakra
lejtõ lankás domboldalon, mintegy 200 méter szé-
lességben, a vízfolyáshoz igazodva. 2008-ban öt to-
vábbi veremházat tártunk fel, ezek közül kettõ 
a Kozár-Borzó-patakhoz közelebb esõ részen, de
egymástól távolabb, a mai út két oldalán, a további
három ezektõl  mintegy 70 méterre keletre, egymás
közelében helyezkedett el. A házak tájolása túlnyo-
mórészt délnyugat-északkelet, kivételt a patakhoz
közelebb esõ, 28-as számú objektum képez (strati-
gráfiai száma 44, a továbbiakban 28/44-es ház).
Ennek fõ tengelye majdnem pontosan észak-déli
irányú. Leletanyaga alapján ez keltezhetõ a házak
közül a legkésõbbre.
A veremházak alapgödrének területe 8,5 és 12 m2

között mozog, kivéve a 17 m2 alapterületû 34/71-es
házat. Formájuk három esetben szabályos, lekere-
kített sarkú téglalap, a másik kettõt szabálytalanab-
bul alakították ki. Az 1/26-os ház délnyugati vége
elkeskenyedik és lekerekítve fejezõik be; az északi
oldalon szabálytalan alakú a 36/67-es épület gödre
is. Megfigyelt mélységük 30-70 cm.
A házak többségének fõ szerkezeti elemét a rövidebb
oldalak középvonalába ásott szelementartó ágasok
cölöplyukai alkotják, mélységük a padlószinttõl
számítva 35 és 50 cm között váltakozik. Egy esetben
figyeltünk meg a szelementartó ágasok vonalában, 
a ház közepén is cölöplyukat (28/44-es ház), illetve
egy esetben a déli hosszanti oldal középvonalában is
a szelementartó oszlopok mélységével csaknem meg-
egyezõ cölöplyukat (36/67-es ház). A patakhoz kö-
zelebb esõ házak egyikében semmiféle szerkezeti
elemre nem bukkantunk (1/26-os ház).

A házak mindegyikében volt kemence, amelyeket
kõbõl (csatári zöldpala) és római tegulákból építet-
tek, minden bizonnyal megtalált római kori épü-
leteket használtak fel ehhez kõbánya gyanánt. Egy
esetben csak a kemence vastagon átégett, tapasztott
sütõfelülete maradt meg a délkeleti sarokban
(28/44-es ház), a 36/67-es ház esetében pedig csak 
a szétbontott kemence omladéka volt megfigyel-
hetõ a ház délnyugati sarkában. Itt még a kemence
pontos helyére utaló égésnyomokat sem találtuk
meg. A viszonylag jó állapotban megmaradt, csak
kis mértékben szögletesedõ, inkább patkó alakúra
rakott kemencék a házak északkeleti sarkában álltak,
nagyságuk 80 x 100 illetve 100 x 140 cm között vál-
takozott. Tapasztott sütõfelületük erõsen átégett, fö-
lötte vastag hamus-faszenes égéstermék-réteget fi-
gyeltünk meg, ezeket ki sem takarították. Az 1/26-os
ház kemencéjének boltozatához a zöldpala és tegula
mellett nagyméretû, ökölnyi kavicsokat is felhasz-
náltak. A boltozat omladéka között megfigyelhetõ
agyagrögök alapján helyenként tapasztották is azt.
Két esetben figyeltük meg a ház közepén nyílt
tûzhely maradványait, a 34/71-es ház esetében 

Árpád-kori veremházak Zanat határában

A 31/65-ös ház
kemencéje

A 34/71-es ház
dél-nyugatról
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e körül több karólyukat is feltártunk. Ebben az
épületben az északkeleti sarokban is volt kemence,
ez azonban egészen más szerkezetû mint a többi:
négyszögletes gödrét mélyen a padlószint alá ásták,
a ház belseje felé nézõ részén padkát alakítottak ki.
Ez utóbbi, valamint a gödör alja és hátsó része
vastagon átégett. Követ és téglát csak a betöltésben
találtunk, kerámiaedények töredékeivel együtt. 
A ház két kemencéje között idõbeli eltérésre utaló
nyomot nem tudtunk megfigyelni, azok más-más
funkciója a valószínûbb.
Egyértelmûen azonosítható bejárati részt is csak az
utóbbi, a legnagyobb alapterületû, 34/71-es számú
ház esetében figyelhettünk meg. Alapgödréhez
nyugatról átlagosan 80-100 cm széles, déli irányban
L alakban megtörõ, összességében 5 méter hosszú
meneteles lejárat csatlakozott. A lejárat és a ház
gödrének találkozásánál két nagyméretû, félig a fal-
ba vájt oszlophely bontakozott ki.
Az 1/26-os ház kivételével mindegyik házban elõ-
került az ún. „ülõgödör“ (a legnagyobb ház eseté-
ben kettõ is, egymással párhuzamosan a padló-
szintbe ásva). Több esetben figyeltünk meg kisebb-
nagyobb, sekélyebb cölöp- és karólyukakat, kisebb
gödröket a házak padlószintjébe mélyedve. Szinte
mindegyik kemence szája elõtt vagy mellett is meg-
figyelhetõk voltak viszonylag mély cölöp- és karó-
lyukak, melyek füstelvezetõhöz, tûzfogóhoz tartoz-

hattak. Tapasztott padlóra utaló nyomokat csak 
a 31/65-ös számú háznál figyeltünk meg.
A házak körül sok kerek, különbözõ méretû méhkas
alakú vermet tártunk fel, egy esetben jól megfigyel-
hetõ volt annak kiégetett oldalfala. A házaktól
távolabb, a lelõhely északkeleti részén került elõ egy
kút, a házak közötti területen pedig három nagy-
méretû külsõ sütõkemence, amelyek sütõfelüle-
tének alapozásaként a nagyobb hõtartás érdekében
kavicsokat használtak fel. Mindkét kemencéhez
meneteles aljú munkagödör csatlakozott. Feltártunk
továbbá egy igen erõsen kiégett oldalú aknakemen-
cét, tûzterében egy kutya csontvázával. A patakhoz
közelebbi részen ovális alapgödrû, a földbe alig
mélyedõ, mintegy 10 m2 területû gazdasági épület is
elõkerült, alján két nagyméretû, hosszúkás, mély
oszlophellyel.
A lelõhely délkeleti részén számos, sorokba ren-
dezõdõ cölöplyukat figyeltünk meg. Ezek a cölöp-
lyukak többek között egy szabályos, 8 x 12 méteres
területet zártak körül.
Az elõkerült leletanyag eddigi vizsgálata alapján 
az Árpád-kori falunak ezt a részét a 10-11. századtól
legfeljebb a 12. század második feléig lakhatták, 
és valószínûleg a kora Árpád-kori Zanattal azono-
síthatjuk. 
(86. sz. fõút Szombathely – Zanat elkerülõ szakasz I/0,
Szombathely – Vát összekötõ szakasz 10. lelõhely) 

Szép kertek

Dekoratív tetõkertekrõl, biomedencékrõl, fürdõtavakról, a magyar tájépítészek
Amerikában elért sikereirõl és egyéb, a kerttel összefüggõ aktuális kérdésekrõl
tájékoztat a SZÉP KERTEK idei 2. száma.

A 34/71-es ház
észak-keletrõl

A felvételeket 
a szerzõ készítette
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VÁRALLYAY RÉKA

N
éha közelít egymáshoz e kettõ, néha na-
gyon nem. A mûemlékvédelem olykor
abból áll, hogy kétnaponta homokot kell
rendelni, és jó minõségû cserépléceket

szerezni valahonnan. A homokot le is kell rakni 
az épület mellé, de lehetõleg úgy, hogy se a kapu-
szárnyak, se az öreg fák, se a virágzó pünkösdi ró-
zsák ne sérüljenek. Aztán az sem baj, ha a kõmû-
vesek, akik középkori mester módjára rakják a 70
cm széles kõfalakat, ebéd után kapnak egy-egy üveg
sört. De ki megy el sörért? Hogyan fordul meg 
a homokot szállító teherautó? És miért kell 2-3 he-
tet várni a gáternál a cseréplécre? Ezek bizony 
az élet kérdései...
Feltételezhetjük, hogy az a mûemlék-tulajdonos, aki
ilyen gyakorlatias gondokkal küszködik, már koráb-
ban megoldotta magában a mûemlékvédelem tudo-
mányos kérdéseit. Elfogadta a statikusok véleményét,
beengedte a kutatókat, türelmesen megvárta a ré-
gészeket, keresett egy jó asztalost vagy restaurátort 
a régi ablakok felújítására, esetleg a vacsoránál (vagy
a presbiteri gyûlésen) a bontott cserép kontra új
cserép problematikáját is megtárgyalta már... 
Ezt a bekezdést még kora tavasszal írtam, nem
sokkal a vargyasi örökségvédelmi fórum után, amit
mûemlék-tulajdonosok, lelkészek és polgármeste-
rek számára szerveztünk Erdõvidék egyik legtekin-
télyesebb községében. A sok egyéb teendõ miatt 
a beszámolót – melynek elsõ sorait a saját udvar-
házunk felújítása közben felmerülõ kérdések inspi-
rálták – azóta sem folytattam, most azonban, hogy
az Örökség júniusi számában több cikk is fog-
lalkozik az örökségvédelmi képzés témájával, hadd
térjek vissza én is erre a márciusi eseményre. (A be-
vezetõ sorok aktualizálására az eredeti nárciszokat
pünkösdi rózsára cseréltem az imént.) 
Mivel az elmúlt években a határon túli magyar
örökség hazai anyagi támogatása szép fokozatosan
csaknem a nullára csökkent, tevékenységünkben
egyre nagyobb szerepet kap a képzések, örökség-
védelmi fórumok szervezése – azaz a prevenció. 
Öt évvel ezelõtt a kolozsvári Entz Géza Alapítvány
és a budapesti Teleki László Alapítvány közös ren-
dezésében a lelkészek és a papok számára Erdély-
ben kezdõdtek meg az ilyen jellegû szakmai ta-
lálkozók, majd a szlovákiai református püspökség
karolta fel kezdeményezésünket. A kezdetben két-
három napos, helyszíni elõadásokkal egybekötött
konferenciák a tapasztalatokból okulva késõbb egy-
egy napra csökkentek, bõvült azonban a meghívottak
köre, és az igényekhez mérten, változott a képzés
tematikája is. Az erdélyi falvak építészeti értékeinek,
hagyományainak gyors ütemû pusztulását látva
feladatunknak éreztük, hogy ne csak a lelkészeket
szólítsuk meg, hanem a polgármestereket, mûem-

lék-tulajdonosokat és a területért felelõs szakem-
bereket is. Hiszen túl azon, hogy egy-egy mûemlék
megmentésén gondolkodunk, vagy a gondozás
jelentõségére hívjuk fel a figyelmet, a település – sõt
a régió – egészének értékközpontú fejlõdését és fej-
lesztését is szem elõtt kell tartanunk. Ennek fé-
nyében márciusi rendezvényünk Az erdõvidéki
települések arculatának megõrzése és építészeti értékeinek
védelme címet kapta. 
Erdõvidék viszonylagos elzártsága miatt külön
egységként kezelhetõ, épített és természeti örök-
sége egyaránt számottevõ. 1997-ben itt indult el 
az erdélyi magyarlakta települések inventarizálása
kolozsvári és budapesti mûvészettörténész hall-
gatók bevonásával. Azóta sajnos a jól ismert módon
változtak az utcaképek: minden faluban ott a lila
ház, a számtalan osztatlan mûanyag ablak, a bíbor-
színû betoncserép vagy a szélesen hullámzó mûkõ-
lábazat. Amíg benne éltünk hagyományainkban – 
a hagyományok pedig bennünk –, mûemlékvé-
delemre nem volt szükség. Most viszont ahhoz,
hogy megóvjuk házainkat a piros Coca-Colás nap-
ernyõkhöz hasonló jellegtelen egyformaságtól, 
be kell avatkoznunk. 
Szerencsénkre a vargyasi polgármesterben, Ilkei
Ferencben emberünkre akadtunk. A vargyasi önkor-
mányzat egyetértve elképzeléseinkkel, vállalta a fó-
rum népszerûsítését valamint a helyszín és az ebéd
biztosítását. Mi pedig, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Kovászna Megyei Igazgatóságának munkatár-
saival együtt összeállítottuk a programot. A konfe-
rencia íve a helyi értékek bemutatásától – Fehér
János, vargyasi születésû mûvészettörténész dok-
torandusz kiváló prezentációjától – indult, és elju-
tott a kulturális örökség hasznosításáig, Cseh
Zsuzsanna noszvaji faluturisztikai menedzser ke-
mencében sült lekvárosbuktákat és színes prog-
ramokat kínáló elõadásáig.
Ebben a keretben szó esett az értékleltárak és a
helyi rendezési tervek jelentõségérõl, a romániai
örökségvédelem jogi szabályozásáról, a népi lakó-

Székelyföldi napló

Élet és tudomány

Erdõfüle, 
Boda-kúria

Péter Alpár
grafikája
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házak modernizálásának lehetõségeirõl, a Kovászna
megyében elsõként beindult bikfalvi értékvédelmi
program elsõ eredményeirõl, valamint a helyi (er-
dõvidéki) adottságokat igen jól felhasználó és a régi
épületek mintaszerû felújításában is élen járó gróf
Kálnoky Tibor miklósvári vendégházainak mûkö-
désérõl. A meghívottak közül csaknem hatvanan
vettek részt a fórumon, mely a délutáni ebéddel ért
véget. Amellett, hogy a kérdések között elhangzott
az élet szokásos kérdése is – azaz, hogy milyen
konkrét anyagi segítséget tudunk nyújtani, vagy
ajánlani a sok okoskodás mellett –, szerencsére na-
gyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Ért persze
egy-két meglepetés is. Miután a legjobb szándékkal
próbáltam megérteni egy 18. századi nagybaconi
udvarházegyüttes tulajdonosait, akik elpanaszolták,
hogy nincs anyagi lehetõségük a helyreállításra,

felajánlottam, hogy esetleg közösségi célú haszno-
sításhoz kereshetünk vásárlót az épületekre. (Nem
tudtam, hogy a helyi mûemlékesek már megfutot-
ták ezeket a köröket.) Látva õszinte segítõkészsé-
gemet, a tulajdonos néni arca felragyogott: nagy-
szerû, õk szívesen eladják az összes épületet, csak
vigyék el onnan õket, mert a földterülethez ra-
gaszkodnak… (Ezt meg ne hallja a skanzen, mert
készülõben az erdélyi tájegység.)
Ebbõl is látszik, milyen fontos a különbözõ nézõ-
pontok egyeztetése. Mást ért örökségvédelem alatt
a szakember, és mást a tulajdonos. Az élet és a tudo-
mány problematikájára visszatérve: gyakran más-
hogy és másért küzd az egyik, és máshogy a másik.
Azt hiszem, a teljesebb megértés érdekében, min-
den mûemlékesnek kellene egy mûemlék. 

KOVÁCS NATÁLIA

K
evés olyan mûemlék kastély van, amely 
a helyreállítása alatt is látogatható, sõt
kiállításokkal várja a látogatókat. A mihá-
lyi Dõry-kastély az egyik ezek közül.

A Gyõr-Moson-Sopron megyei Mihályiban álló
Dõry-kastély vagyonkezelõi jogát 2006. decembe-
rében vette át a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal,
azzal, hogy a jövõben vendégházként kívánja üze-
meltetni. A leromlott állapotú, középkori eredetû
mûemlék kastély mintaértékû helyreállításáról
döntött akkor a KÖH elnöke. E döntés értelmében
rögtön el is kezdõdött az épület régészeti és mûvé-
szettörténeti kutatása, az ÁMRK (késõbb KÖSZ)
régészeinek és a KÖH kutatóinak bevonásával. 
A feltárás 2008 tavaszán fejezõdött be, sok új is-
merettel gazdagítva a kastély történetét. 
A kiviteli tervek alapján 2008. májusában kezdõdött
a Dõry-kastély felújításának I. üteme. A KÖH 13
millió forintos központi beruházásaként nyár
végére elkészült az épület teljes falszigetelése, vala-
mint a külsõ csapadék- és szennyvízelvezetõ csa-
tornarendszer is kiépült.
A kutatás és a helyreállítási munkák azonban sokat
rontottak a turisták számára oly népszerû kastély

látogathatóságán. A burkolatok hiánya és a nyitva
hagyott munkaterületek a teljes földszintet alkal-
matlanná tették a közlekedésre. Mivel a KÖH célja
az volt, hogy a kastély a felújítás ideje alatt is láto-
gatható legyen, korábban berendezett kiállításaink
pedig az emeleten vannak, ezt a problémát is meg
kellett szüntetni. Ennek jegyében kezdõdött meg
2008 decemberében hárommillió forintból a föld-
szint egy részének rendbetétele. Persze mindez csak
ideiglenes jelleggel, mivel az épület késõbbi teljes gé-
pészeti felújítása ezt a területet is újra érinti majd.
Kialakítottunk a földszinten egy látogatói fogadó-
termet és egy kiállítótermet, valamint épült egy vi-
zesblokk is. Így a látogatókat kulturáltabb körülmé-
nyek között fogadjuk, s vezetésük az emeleti ter-
mekhez ugyancsak akadálytalanná vált. 
A felújítás 2009-ben is folytatódik. Külsõ helyreál-
lítási munkák részeként új lábazati kövek kerülnek
az épületre, és kiépítik a falak vizesedését megaka-
dályozó szivárgókat is. 

Kiállítások a Dõry-kastélyban:
A kastély április 17-én, a Mûemléki Világnapon
nyitotta meg a kapuit újra a látogatók elõtt. Ismét
megtekinthetõ a Kastélytörténeti kiállítás, amely 
a felújított kapualjba került. Az emeleti Dõry-te-
remben immár állandó tárlatként nézhetik meg az
érdeklõdõk a helytörténeti kiállításunkat, Mihályi,
régi fotókon címmel. Folyamatosan bõvül a most 
is zajló kutatások alapján a Családtörténeti kiállítás
az emeleti Erzsébet-teremben. Április 18-tól június
13-ig nálunk vendégeskedik a KÖH „Mustra 2008.“
címû kiállítása, amelynek a Nyugat-dunántúli ré-
giót bemutató tablói az új földszinti kiállító terem-
ben kaptak helyet.
…amíg el nem kezdõdik az újabb építkezés… 

Dõry-kastély, Mihályi, Korona u. 1. 
Nyitva: H-P:  9.00-15.00
www.mihalyi.eoldal.hu  
dory.kastely.mihalyi@freestart.hu
0630/329-6521

Felújítás és kiállítások 
a Dõry-kastélyban
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BUGÁR-MÉSZÁROS KÁROLY

A
nyolcadik állomáson, Újszászon van Szol-
nok megye két nagy Orczy kastélya. A ré-
gebbi, Zagyva-part menti klasszicista kas-
tély volna a turisztikai célpont, a fiatalabb,

historizáló, palladiánus, neoreneszánsz kastély pedig
adná hotelként a turisztikai szolgáltatást, csatlakoz-
tatva valamely újonnan fúrt kútra alapozott termál-
fürdõhöz.
A klasszicista kastélyt Orczy (I.) György építtette
1831-ben Zofahl Lõrinc, a gyöngyösi kastély építé-
szével, miután eladta a Ludovika Akadémia céljára
a híres pesti Orczy kertet és kiskastélyt. Ezt a ma-
gaskultúrát telepítette át a növényházi növények
átköltöztetésével együtt az újszászi Zagyva-parti
angolkertbe és partmenti parkerdõkbe. Fel kell hát
ébreszteni az újszászi Orczy magaskultúrát, fel-
tárni a kastély belsõ tereinek biedermeier díszítõ-
festéseit, és korhû berendezéssel bemutatni a nagy-
közönségnek. A kastély nagy termeiben a kor zenei
élete eleveníthetõ fel. A díszítõfestések bõségesen
hordozhatnak figurális elemeket, mivel a kastély
sarokrizalit ablakainak lunettaoromzataiban tüzet
õrzõ Vesta-szüzek szobor-dombormûalakjait he-
lyezték el. A mûvek Dunaiszky Lõrinc kezére enged-
nek következtetni. Ez az igényesség a belsõben 
is folytatódhatott. (A két kastély ma szociális 
és egészségügyi funkciókat tölt be.) 
A kilencedik célpont Tiszakürtön a romantikus
stílusú, Bolza kastély és dendrológiai tájképi kertje.
A kastély a parkkal alkot elválaszthatatlan együt-
test. Tiszakürtön a kastélypark, azaz az Arborétum
már több mint harminc éve nyitva áll a nagyközön-
ség számára, és rendszeresen látogatható, mint 
a szarvasi Bolza Arborétum kisebb testvére. 
De az 1827-ben empire stílusban épített és 1865-ben
romantikus stílusban bõvített és átépített kastélyt
ma is egészségügyi rehabilitációs intézetként 
mûködtetik – leválasztva a parkról. (Az 1951-ben
kialakított elhagyott gyermekek nevelõintézete 
az 1990-es években megszûnt, ekkor logikus lett
volna a mûemlék-egyesítés a turisztikai célpontok-
ban amúgy sem gazdag Szolnok megyében. A nyil-
vánvaló ellentmondás orvoslása elengedhetetlen.
Tiszakürt közlekedési szempontból fõtengelyen, 
a Budapest-Kecskemét-Szarvas-Békéscsaba-Gyula
fõközlekedési út mentén fekszik, ezért turisztikai
értékeinek befullasztása semmivel sem magya-
rázható.)
A tizedik felkeresendõ helyszín Szarvas, ahol 
a Bolza-kastély, a Bolza Nagyarborétum és az evangé-
likus nagytemplom alkot fõ vonzerõ együttest.
A szarvasi Bolza-kastély a kanyargós Ó-Körös
partjának mentén, empire stílusban épült az 1800-as
évek legelején, hosszan elnyúló földszintes alakban,
négyoszlopos timpanonos portikusszal, a víz felé

nézve. A kastélyt kis park övezi, de a Bolzák rend-
kívül gazdag Nagyarborétuma, amely, mint den-
drológiai tájképi kert csak Róma vagy Velence térél-
ményeihez mérhetõ, az Ó-Körös másik partján egy
egyenes folyószakasz végénél kezdõdik. Ezt a távol-
ságot egy baldachinos, drótonhúzott komppal kötötték
össze a kastélykert és a Nagyarborétum között.
Ilyen drótonfutó komp ma is mûködik I. Ferenc
magyar király és osztrák császár Bécs melletti
laxenburgi kastélyparkjának taván, a szigeten álló
romantikus Franzensburg megközelítése céljából
1800-óta. Indokolt volna ezt a történeti jármûvet
rekonstruálni és újraindítani Szarvason ezzel is de-
monstrálva a két mûemlék helyszín összefüggését.
Ehhez nemcsak a Nagyarborétumot, hanem a hoz-
zá tartozó, empire berendezéssel újrabútorozott kas-
télyt is közkinccsé, a nagyközönség számára láto-
gathatóvá kellene tenni. (Empire korszakból való
berendezett kastély jelenleg nincs Magyarországon.)
A Bolza kastély mellett álló, a tudós Tessedik
Sámuel által felépíttetett kétszintes, fakarzatú,
háromhajós evangélikus nagytemplom (1786-1788)
szintén a csúcsmûemlékek sorába tartozik.
A tizenegyedik túraállomás Kondoroson, az ívsoros
tornácú, barokk nádfedeles Csárda, amely 1784
körül épült. Egy fedél alatt van a búboskemencés
ivó, a boltozott konyha, a csárdás szoba és egy
keresztfolyosóról nyíló három, kályhafülkés ven-
dégszoba. A korábban 1910 körül felismerhetetlen-
ségig „elcsomagolt“, elfalazott barokk csárdát 1985-
ben még jobban át kívánták építeni, és vendégszo-
báit pedig lebontani. Ekkor, mint a terület mû-
emléki felügyelõje, a nem védett épületet sikerült 
a „halál torkából“ kirántani, és „kicsomagolni“ a be-
falazásokból, majd az egész öreg épületet korhûen
berendezett fogyasztótérként, a konyhát és két
vendégszobát múzeumként is bemutatni. Mára már
a Csárdaudvarban az össze-vissza épített százéves
üzleteket is elbontották, a barokk csárdát még job-
ban kiszabadították, így ez, amely mûködõ étterem
is, az ország egyik legjobban bemutatott barokk csárdája,
amelyet sokszor meglátogattak egykor a betyárok
is, élükön Rózsa Sándorral. Arany János 1849-ben
„A betyár“ címû versében állított emléket a csárdá-
nak és furfangos vendégeinek.
A tizenkettedik helyszín Békés városában, 
gr. Wenckheim Józsefnek, a „Magyar nábobnak“ fõtéri
késõbarokk kastélya, amely alatt kéthajós, nagy bor-
pince van. Magasföldszintjén kapott helyet a grófi
rezidencia. Az elsõ emelete és a tetõtérben még két
szintje magtárnak épült. Ma a kastélyban Békés
város történeti és természetrajzi múzeuma van,
holott ha itt bemutatható volna a „Magyar nábob“
otthona, az különleges vonzerõt jelentene. (A rezi-
dencia még érintetlen, nincsenek feltárva a bolto-
zott szobák díszítõfestései, pedig azok ugyanolya-
nok lehetnek, mint amelyek a gyulai Százéves

Mûemléki túraútvonal kastélyokkal
Budapest-Gyula hullámútvonalon – II. rész
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Cukrászdában, vagy a „Nábob“ testvérének, 
gr. Wenckheim Ferencnek a gyulai kastélyában ta-
lálhatók. (Békés város történeti múzeumának kiál-
lításait a békési kastély három felsõ magtáreme-
letére lehetne telepíteni.)
A tizenharmadik láncszem Békéscsaba, ahol
Munkácsy Mihály árva fiúként öt és 16 éves kora
között nevelkedett két nagynénjénél, két különbözõ
kúriában. Az egyik, az Omaszta-kúria ma is áll. Sze-
rencsésen az Evangélikus Egyházközségnél fenn-
maradt hagyatékként a kúria berendezése is. Látva
a hagyatékot, javasoltam az épület és a történeti
tárgykultúrájának újraegyesítését. A hagyatékban, 
a bútorok mellett, családi portrék és egyéb, nem
Munkácsy festmények is voltak. A kúriában létre-
jött a Munkácsy Emlékház otthonszerûen, eredeti
Munkácsy Mihály festményeket (19 db) is helyez-
tek el, de bemutatják a régi konyhát, az ebédlõt is.
Békéscsabán az Emlékházhoz közel álló Munkácsy
Mihályról elnevezett Múzeumban, a Munkácsy
teremben is van kilenc helyi tulajdonú, és hét letéti
Munkácsy festmény, rajzokkal, vázlatokkal, Mun-
kácsy Mihály személyes tárgyainak sokaságával 
és életét bemutató folyamatos filmvetítéssel.
A két Munkácsy emlékhely közelében, a város
fõterén találjuk az 1804 és 1822 között, id. Czigler
Antal tervei szerint empire stílusban épült, kétszin-
tes karzatú Evangélikus Nagytemplomot. A templom
fõoltárát Dunaiszky Lõrinc tervezte, és szobrokkal
gazdagította. A 3500 férõhelyes pompás épület 
az ország legnagyobb evangélikus temploma.
Tizennegyedik helyszínünk Szabadkígyós, ahol 
a „Magyar nábobnak“, gr. Wenckheim Józsefnek 69
éves korában született Krisztina leánya. A Wenck-
heim Frigyes által építtetett és Ybl Miklós tervezte
kastély s dendrológiai tájképi kert 1875 és 1879
között épült fel. Ez a legjobb állapotban és minõség-
ben fennmaradt magyar neoreneszánsz kastély. Fõ
termeit befoglaló tornyos, harántoromzatos épület-
részei, Mátyás király budavári palotájának Gellért-
hegy felõli nézetét idézik fel, azokból a metszetek-
bõl táplálkozik. Az épület belsõépítészete, stuk-
kókkal, kandallókkal, a Könyvtár berendezésével,
az ebédlõ beépített faburkolataival, kazettás meny-
nyezetével szerencsésen fennmaradt. A neore-
neszánsz enteriõrmûvészetet ennek a kastélynak
kell reprezentálnia. A parkban rendkívül sok nö-

vényfaj található. A park tavának szigetére kis régi
öntöttvas hídon lehet bejutni.
Figyelemre méltó a falu dombon álló klasszicista
temploma, teljes épségben megõrzött díszítõfesté-
sével, gyöngyös-láncos csillárjával és a többi beren-
dezésével. A templom alatt van a család sírkápolná-
ja. Ezek, idõsebb Czigler Antal és Ybl Miklós mûvei.
A tizenötödik a végállomás: Gyula. 
A mûemlékek tekintetében elsõ értéke a Maróti
János és László, a Délvidék törökverõ harcosai által
épített gótikus várkastély, amely elõbb Mátyás kirá-
lyé lett, aki azt Corvin Jánosnak adományozta.
Corvin János és felesége, Frangepán Beatrix ezt 
a várat választotta állandó lakhelyéül, itt élt
Erzsébet lányuk és Kristóf fiuk is. A királyi herce-
gi család 1490 és 1510 között, Frangepán Beatrix
haláláig használta az épületet. A pontos történeti
ábrázolások tanúsága szerint a vár magastetõidomai
a belsõ funkciók jelentõségének megfelelõen külön-
bözõ méretûek voltak, a legmagasabb tetõidom 
a várpalotatest magasságához még egyszer annyival
hozzáadódott. A gyilokjáró, körben a tetõkbe rejtve,
fedett volt, mert ha a vár (1528. évi leltár szerinti)
száz szakállas puskája megázott volna a szabad ég
alatt, harcképtelenné vált volna. A mai fedetlen
gyilokjárósor meghamisítja a várkastély történeti
funkcionalitását. Nincs kiásva a vár körüljáró fala, 
a bástyaõrtornyok ablakai két méterrel a föld alatt

Újszász, 
az 1897-re
elkészült
Palladiánus-
neoreneszánsz
Orczy-kastély 
és nagy parkja,
amely alkalmas
lehetne a turisz-
tikai szolgáltatá-
sok, szálloda 
és termálfürdõ
befogadására

Kondoroson, az
1784 körül épült
késõbarokk
csárdát 1986-ban
értékeiben kibon-
takoztatva étter-
mi és múzeumi
funkcióval e cikk
írójának
irányításával
állították helyre
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vannak. A vár mai berendezése követi ugyan 
az 1528. évi leltárt, de egyetlen funkció sem került 
az eredeti helyére, így félrevezeti a látogatót. Bör-
tön sohasem volt a várban, még a 18. századi megye-
háza-korszakban sem. Akkor a börtön a rondel-
lában, és az onnan ferdén távolodó, mára elbontott
földszintes szárnyban volt. Folytatni kell tehát a vár
korhû és mûszakilag igaz helyreállítását, és a belsõ
funkciókat az eredeti helyiségekbe kell csoportosí-
tani. Ki kell ásni a vár haltartó árkát, helyre kell állí-
tani a középkori kertet.
A Szigeterõd-vízivárat a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelõen vízzel kell körülvenni. A Szigeterõd
egy balláb lábnyomának alakját idézi, amelynek
sarkában volt várkastély és lábujjainál a Harruckern-
Wenckheim-Almássy kastély épült fel. A kastély
fénykora gr. Wenckheim Ferenc, a „Magyar nábob“
öccsének idejére esik, aki feleségével, gr. Pálffy
Borbálával együtt kulturális udvarmesternek, házi
muzsikusnak és színházi rendezõnek hívta Gyulára
Pozsonyból id. Erkel Józsefet, akit fia, ifj. Erkel
József is követett; és itt Gyulán született meg az
unoka, Erkel Ferenc zeneszerzõ 1810-ben, aki a kas-
tély zenei és színházi életén nõtt fel és teremtette
meg a nemzeti operát.
A kastélyt, ahol a nagyapa a négy Wenckheim fiú

házitanítója és nevelõje volt, a négy gyermekes
Wenckheim család empire otthonának bemutatásá-
val kastélymúzeummá kell alakítani. A kastély
emeletén a királyi és királynéi lakosztályban 1857-
ben megszállt a fiatal Ferenc József és Erzsébet is.
Lakosztályaik funkcionális bemutatása lehetséges.
Az emeleti díszteremben a királyi lakosztályban 
az ország leggazdagabb, 1802-bõl való empire dí-
szítõfestése került elõ, és vár restaurálásra. Nem
szabad vele várni, mert 2010-ben ünnepeljük Erkel
Ferenc születésének 200. évfordulóját, és addigra
ezt a kastélydísztermet, amelyben az Erkel nagyapa
és fia vonósnégyeseket adott elõ, és a kis Erkel
Ferenc elõször kottát lapozott, késõbb, mint a nem-
zet ünnepelt zeneszerzõje hangversenyeket adott,
az évfordulóra biztosan meg kell nyitni a nagy-
közönség számára, és kamarahangversenyeket kell
ott rendezni az ország legszebb empire termében. 
A kastéllyal azonos mûvészeti színvonalú, Gyulán 
a két Wenckheim, Ferenc és József által épített
városi palota, ahol az emeleten a Békésen és Ókígyó-
son birtokos József lakosztálya volt, a földszinten
1804-tõl gyógyszertár és gyógyszerészlakás mûkö-
dött, 1840-tõl biedermeier berendezéssel cukrász-
dát alakítottak ki a földszinten, ami mind a mai
napig mûködik. (1984 és 1986 között nekem volt
szerencsém a felújítását irányítani. Az eredeti bie-
dermeier berendezéséhez két további terembe
korhû történeti bútorokat vásároltam. A ma
„Százéves“ nevet viselõ cukrászda valójában 169 éves,
és egyben a reformkor legszebb magyar cukrászdá-
ja szintén Gyula város fõ nevezetessége.
A biedermeier cukrászda szomszédságában egy
polgárház-múzeumot alakítottam ki, állítottam
helyre; ez a Ladics-ház, benne a megõrzött családi
berendezési tárgyakkal életmódtörténetet bemutató
enteriõrsort rendeztem be az 1980-as években. Így
Gyula 19. század közepi családi és közösségi belsõ
terei egymás mellett tanulmányozhatók, a mára
mesebelinek tûnõ polgári értelmiségi világ szívet
melengetõ életkörnyezetében. Gyulán a túraútvo-
nal észak-kelet felé és dél-kelet felé fordulhat,
körüljárva hasonló módon a Mûvelt Magyarorszá-
got, a sok száz csúcsmûemléket. 

Békés, a város
fõterén áll 
gr. Wenckheim
József, a
„Magyar Nábob“
borpincével 
és magtárral 
egybeépített
késõbarokk, 1800
körüli kastélya.
A magasföldszin-
ti rezidenciát
érdemes a Jókai
regényhõs
otthonaként
berendezve bemu-
tatni

A felvételeket 
a szerzõ készítette

Gyula, 
az 1840-ben
alapított bieder-
meier cukrászda.
1986 óta, e cikk
írója által
gyûjtött történeti
bútorokkal fel-
gazdagodva
várja vendégeit
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A
megemlékezésen köszöntõt mondott Boross
Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság elnöke, Vasy Géza, a Magyar
Írószövetség elnöke és E. Csorba Csilla, 

a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója.
Bálint András színmûvész a Radnóti Színház igaz-
gatója Radnóti Miklós „Sem emlék, sem varázslat“
címû versét szavalta el. Az ELTE Radnóti Miklós
Gyakorlóiskolájának tanulói, Kassai Mirtill a költõ
„Változó táj“ címû versét, és Rónai Dávid, „Második
ecloga“ c. mûvét adták elõ.
A megemlékezésen jelen voltak az irodalmi, mûvé-
szeti élet, a pártok, társadalmi szervezetek jeles kép-
viselõi, többek között Lomnici Zoltán tanácselnök,
Szakonyi Károly Kossuth-díjas drámaíró, dr. Csernus
Sándor a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karának dékánja, Horváth Csaba fõpol-
gármester-helyettes, Herényi Károly frakcióvezetõ,
Platthy Iván nyugalmazott államtitkár, Schiffer János
országgyûlési képviselõ, valamint a Radnóti nevét
viselõ intézmények, iskolák képviselõi.
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
megalakulását követõen az elsõk között nyilvánítot-
ta Nemzeti Sírkert részévé a költõ sírját, s 2003-ban
fel is újították az emlékmûvet. Az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorlóiskolájának diákjai közremûködé-
sével került sor a felújított sír avatására. 

Oly korban éltem én e földön…
száz éve született a 20. század egyik legnagyobb költõje, Radnóti Miklós

A jeles alkalomból a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
együttmûködve a Magyar Írószövetséggel és a Petõfi Irodalmi Múzeummal
a Fiumei úti temetõben emlékezett a költõre, május 5-én. 

Pályázati Felhívás

Az ELTE BTK Mûvészettörténet Intézet
Péter András Közhasznú Alapítvány

Kuratóriuma
ÖSZTÖN - DÍJ

Pályázatot hirdet mûvészettörténészek részére
kutatási költségek térítésére.

Pályázni lehet bármilyen korszakba tartozó
mûvészettörténeti téma

nemzetközi színvonalú tudományos feldolgo-
zására.

Az ösztöndíj összege: 250.000,- Ft
Benyújtási határidõ: 2009. szeptember 1.
A pályázat benyújtásához szükséges:

szakmai önéletrajz, elérhetõség, kutatási terv,
publikációs jegyzék, 

2 szakmai ajánlás, a tervezett kutatási költségek
megnevezése és összege.

A pályázatokat öttagú szakmai kuratórium
bírálja el.

Eredményhirdetés: szeptember 7-én.

Az ösztöndíj ünnepélyes átadása: 
2009. szeptember 9-én, csütörtök/ 12 óra

Az ELTE BTK Mûvészettörténeti Intézetében, 
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., I. em. 112.

A
nagy hagyományú békési népi építészeti
tanácskozássorozat újabb összejövetelére
kerül sor október 1-3 között. A Békés vá-
rosában elõször 1977-ben megrendezett 

a népi építészettel foglakozó tanácskozás 2006-ban
úgy tûnt, hogy megszûnik, de ebbe nem mindenki
nyugodott bele. Az ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottsága Népi Építészeti Szakbizottsága – tag-
jainak, és a beérkezõ külsõ véleményeknek nyo-
mására – belekezdett a következõ elõkészítésébe. 
Az elsõ pillanatra kissé szokatlan cím azt szándé-
kozik visszaadni, hogy a népi építészeti örökség vé-
delme a korábbi „egyszólamúság“, a közvetlen álla-
mi/hivatali gondoskodás után ma polifon. A helyi
önkormányzatok, a civil kezdeményezések az új
lehetõségeket és feladatokat szeretnék számba venni
az október eleji tanácskozáson. – BMI –

A polifon népi 
örökségvédelem
XVI. Békési Népi 
Építészeti Tanácskozás
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M
árciusi számunk MUSTRA rovatában
a kiállítás témáiból válogatva közöltünk
az Alsónyék – Kanizsa dûlõn végzett
megelõzõ régészeti feltárásról egy

rövid összefoglalót. Annyit, amennyi a kiállítás
tablójának szövege volt. Terjedelmes pontosítást
kaptunk. Közöljük. Íme:  

Az M6 autópálya Tolna megyei szakaszának
Alsónyék-Kanizsa-dûlõ nevû lelõhelyén 2006-2007-
ben (2006. május 15-december 21., 2007. január 17-
november 29.) megelõzõ régészeti feltárást végez-
tünk a Tolna Megyei Múzeumok Igazgatóságának
megbízásából, a MTA RI és az Archeosztráda Kft.
együttmûködésében (ásatásvezetõk: Dr. Zalai-Gaál
István és Osztás Anett). 
A TO 010/B lelõhely a Tolnai Sárköz DNy-i részén
helyezkedik el, Ny-ról a Szekszárdi-dombság, D-rõl
a Lajvér patak szabályozott medre, K-rõl a Duna
egykori széles ártéri síksága határolja. 
A késõ újkõkor õskörnyezeti viszonyainak megis-
merése céljából, az ásatás kezdete óta nagy gondot
fordítottunk a különbözõ természettudományos
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges minták begyûj-
tésére. A környezetrégészeti mintavételek szem-
pontjából nagyon fontos volt az a körülmény, hogy
a késõbbi régészeti korok objektumai alig-alig érin-
tették az egykori lengyeli környezetet (hiszen alig
10 %-ot tesznek ki az egyéb korszakok objektumai),
továbbá, hogy pleisztocén korú patakok, medrek
szelik át a területet.[1] 
A feltárásra kijelölt 38700 m²-bõl a két ásatási sze-
zon alatt 36783 m²-et kutattunk meg. Összesen közel
4200 régészeti jelenséget azonosítottunk. A régésze-
ti objektumok elõkerülésével kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy jelentõs hányaduk igen maga-
san, a humuszos talajrétegekben jelentkezett, igye-
keztünk ezek nagy részét is megmenteni. A feltárt

és dokumentált objektumok több mint 90%-a a késõ
újkõkori lengyeli kultúra emlékanyagát tartalmazta.
Nem egészen 10 %-ot tesznek ki az ettõl eltérõ
idõszakok települési objektumai (korai neolitikum,
középsõ bronzkor, késõ bronzkor, vaskor). 
A terület D-i részén felszínre kerültek olyan új-
kõkori objektumok, melyek a Starcevo-kultúrához
kapcsolhatók. Feltételesen néhány temetkezést is
ide sorolhatunk, de sírmellékletek hiányában pon-
tos kormeghatározásukat természettudományos
vizsgálatok eredményeitõl várhatjuk. A Starcevo-
kultúra népének megjelenése ezen a területen lé-
nyeges láncszemet jelent, mivel a DK-Dunántúl
térségébõl nem, illetve csak nagyon gyér ismeretek-
kel rendelkezünk ennek a korai idõszaknak elõfor-
dulási helyeirõl, emlékanyagáról. 
A környéken már jól ismert középsõ bronzkori,
dunántúli mészbetétes kerámia kultúrájá-nak
létesítményei a feltárandó terület É-i, ÉK-i részére
koncentrálódtak. 
Néhány késõ bronzkori (feltehetõen halomsíros
kultúra) objektum jelentkezett szintén az ásatási
terület D-i részén, kizárólag gödrök formájában.
A kelta kor objektumai a terület egészén elszórtan
jelentkeztek, ezek többsége földbe mélyített, tég-
lalap alakú, kisméretû épület volt.

Az Örökségben megjelent cikkben (7. mondat vége)
az szerepel, hogy a sírcsoportok az ártéri területen
jelentkeztek. 
Ez tévedés!!!!! Az ártérre nem temetkeznek!!!!
Szöveg: Osztás Anett      
Fotó: Bek Tamás, Skriba Pál 
Légi fotó: Bertók Gábor
[1] A feldolgozását és az elemzést az SZTE
Földtani és Õslénytani Tanszékének munkatársai,
hallgatói végzik. 
Vindus Melinda és Osztás Anett

[ Pro Memoria
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A
szerzõ, a Partiumi és Bánsági Mûemlék-
védõ Egyesület (PBMET) elnökeként,
hosszú évek szívós munkájával gyûjtötte
és gyûjti a terület épített örökségére

vonatkozó adatokat. (Lásd: ÖRÖKSÉG 2008/9 
és 2008/12-es számait.) „Meg kell ismernünk, azokat
az objektumokat, amelyeket meg kell óvnunk a kö-
vetkezõ nemzedékek számára. A kötet célja – írta az
elõszóban a szerzõ – a védett építészeti emlékek
mellett a mûemlékeknek tekinthetõ épületek
ismertetése is, amelyek nincsenek a hivatalos
mûemléklistán“.
A szerzõ arra törekedett, hogy a leírás alapján min-
denki egyértelmûen felismerhesse az épületeket. 
Az azonosítást a jó minõségben készített és közölt
jellemzõ fotók segítik. A mûemlékeket a települések
betûrendjében sorolja fel, ami segítségül szolgál 

az egy-egy település jelentõs építményeivel, mûem-
lékeivel megismerkedni szándékozó érdeklõdõknek.
Az egyes épületeket a mûemlék eredeti rendel-
tetésének megfelelõ sorrendben sorolja fel: név, 
a mûemléklistán szereplõ sor- és kódszáma vagy
helye a településen belül, a római katolikus temp-
lomok esetében annak elnevezése. Ezt követi 
az épület rövid leírása s egy rövid építéstörténeti,
stílusismertetõ elemzés, esetenként a mai használa-
tra utaló megjegyzés, amely egyben utal a környe-
zettel való kapcsolatra is.
A mûvet az épített örökségre vonatkozó gazdag
könyvészet, az építészettörténetben járatlanabb
olvasók számára pedig a kötet végén a felhasznált
építészeti szakkifejezések lajstroma egészíti ki.

(Kiadó: PBMET, 2009. 168 old. Europrint Nyomda.)

Épített örökségünk számbavétele 
Bihar megyében
címmel jelent meg Dukrét Géza, a bihari helytörténeti irodalmat

alapvetõ mûvel gazdagító könyve  a közelmúltban Nagyváradon.
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A
z elmúlt hetekben meglódulni látszik 
a hónapok óta egyhelyben álló, vagy csak
éppen hogy haladó munka az EKF ügyé-
ben. A Tudásközpont helyszínén megkezd-

ték a sírok feltárását. Az eredetileg 7,9 milliárd forint-
ból tervezett emblematikus épület – miután a tervezõ
4000 négyzetméterrel csökkentette az alapterületet –
a 3 milliárddal kerül kevesebbe. Ebbõl a megtaka-
rításból, valamint a Nagy Kiállítótér szerényebb vál-
tozatának a Zsolnay Kulturális Negyedbe telepíté-
sébõl összesen 5,7 milliárdos plusz keletkezett. 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunán-
túli Irodája építési engedélyt adott a Zsolnay Kul-
turális Negyed kialakítására, illetve a Széchenyi tér
és környezetének rehabilitációjára. Az engedé-
lyeket a Hivatal – a beruházó Pécs MJV Önkor-
mányzata kérésére – azonnal végrehajthatónak
nyilvánította, tekintettel arra, hogy a végrehajtás
késedelme jelentõs vagy helyrehozhatatlan kárral
járna. Így a munkákat akár már június elején meg-
kezdhették volna, a beruházások kivitelezõjének
kiválasztása azonban jelenleg még folyamatban van.
Korszerû interaktív kiállítótérrel is gazdagodik
jövõre Pécs. Nyolcszáz négyzetméteres felszín alat-
ti szinttel bõvítik a Széchenyi téren álló Régészeti
Múzeum épületét, az udvart pedig üveggel fedik le.
A 900 millió forintos beruházáshoz a Norvég Alap
pályázatán nyertek pénzt.
A KÖH által kiadott feltárási engedély azonnal
végrehajthatóvá nyilvánítását követõen a Széchenyi
téren is megkezdõdött a felújítást megelõzõ régé-
szeti feltárás. A munka május 29-én a Széchenyi
teret körülívelõ út dél-nyugati részét érintõ szaka-
szon, a megyeháza elõtt indult meg. 
A régészek három ütemben 42 munkanap alatt
végeznek a feltárással, a befejezés július közepére
várható. A tér nyugati oldalán teljes forgalomkorlá-
tozás mellett, a városháza elõtt pedig szakaszos for-
galomkorlátozással kezdõdtek a Kulturális Örök-

ségvédelmi Szakszolgálat által végzett munkálatok.
Május 29-tõl a tér középsõ átkötésétõl lefelé tilos 
a parkolás, a délnyugati útszakaszon, a tér keleti
oldalán pedig a megállás. A keleti oldalon a forga-
lom kétirányúvá vált, s megszûnt a tér déli oldalán
a taxik parkolási lehetõsége, valamint a Belvárosi
templomtól délre lévõ belsõ parkoló is. A Ciszterci
közt lezárták és zsákutcává alakították át.
Június közepétõl a régészeti feltárás a Nagy Lajos
Gimnázium elõtti területen folytatódik, egészen 
a Janus Pannonius utcai csomópontig. Lezárják 
a tér nyugati oldalát, s teljesen megszûntetik a par-
kolást a dzsámi elõtt és a dzsámitól nyugatra. Eköz-
ben a Palatinus mélygarázs megközelíthetõségének
biztosítására kétirányú célforgalmat alakítanak ki 
a dzsámi keleti oldalán a mélygarázs bejáratáig.
Megszûnik a városháza elõtti parkoló is, mivel an-
nak északi részén az itt épülõ szökõkút vízgépészeti
aknájának területét tárják fel. Június közepén –
várhatóan 2-3 napra – teljes közlekedési (áthajtási)
tilalom lép életbe a városháza és a Mûvészetek
Háza elõtti területen, ekkor tárják fel a csapadék-
csatorna átkötésének nyomvonalát.. 
Június közepétõl a Janus Pannonius utcai csomó-
pont, illetve a Szepessy utca közlekedése szintén át-
alakul: a Janus Pannonius utcát nyugati, a Szepessy
utcát északi irányból minõsítik zsákutcává.
A régészeti feltárás II. ütemében felbontják a tér
belsejének burkolatát azokon a pontokon ahol a szö-
kõkutakhoz, illetve a fákhoz és egyéb közmûve-
zetékekhez kapcsolódó alépítmények épülnek. 
Ez a munka várhatóan június közepétõl párhuza-
mosan zajlik a városháza elõtti feltárással. A mun-
kák várhatóan egy hónapot vesznek igénybe.
A régészeti feltárás III. ütemében a Megye utca 
és a Szepessy utca területén végeznek majd fel-
tárást a tervezett közmûvek nyomvonalai mentén.
A munkákat a tervek szerint június második felében
kezdik meg, befejezésük július közepére várható. 

2010 EKF

Múzeumok Éjszakája – kastélyokban is

A Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága kastélyai különleges, éjszakába nyúló programokkal
várják látogatóikat a Múzeumok Éjszakáján. 
június 20-án Szabadkõmûves Piknik – Dégen
A titokzatos szabadkõmûves múltjáról nevezetes dégi Festetics-kastély  évszázados szünet után ismét
szabadkõmûves összejövetel színhelye lesz. A Magyarországi Nagyoriens Szabadkõmûves Nagypáholy 
és a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága éjszakába nyúló közös rendezvényére várja az érdeklõdõket. 
Találkozó és beszélgetés a szabadkõmûves szervezet tagjaival.  
Idõkapszula földbe mélyesztése a kastély parkjában – Az idõkapszulába a látogatók is elhelyezhetik üzeneteiket
a 100 évvel késõbbi utókornak. Szent Iván éji máglyagyújtás

„Édes Nosztalgia“ a sütemények között, avagy a Megkóstolható Kiállítás
a füzérradványi, Károlyi-kastélyban – 16.00-éjfélig
A kastélyszálló idejében felszolgált sütemények bemutatása és kóstolással egybekötött sütemény sütõ
verseny és kóstoló.
Károlyi huszár és miseruhák bemutatása; Tirpák Sándor festõmûvész kiállítása
A Mezõgazdasági Múzeum és az Északerdõ Zrt, A Gróf Károlyi  István  vadásztársaság, Lesovits  Miklós,
Frankó Tamás  trófea kiállítása. Rédai Zsolt magángyûjtõ kiállítása. Archív fotók vetítése a kastélyról 
és a kastélyparkról – Alföldy Gábor magángyûjteményébõl

Múzeumi Piknik Ozorán – 18.00-éjfélig
A Várudvaron: lampionkészítés gyerekekkel – solymász bemutató – tûzzsonglõr bemutató
Éjszakai tárlatvezetés a Várban; 
A Várkertben 18:00-20:00 Múzeumi Piknik és fõzõverseny baráti társaságoknak, civil szervezeteknek 
és munkahelyi csoportoknak, majd 22:00 Közös tábortûzgyújtás és éjfélkor takarodó.

– yz –
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Karcag – Zádor-híd Fotó: Tóth József

1983 óta nemzeti történelmi emlékhely a somogyvári bencés apátság Fotó: MNG


