
M Û E M L É K R É G É S Z E T M Û T Á R G Y

2
0
12
.
J
A
N
U
Á
R
-F
E
B
R
U
Á
R

X
V
I.
É
V
F
O
LY
A
M

/
1
-2
.
S
Z
Á
M

Ö
R

Ö
K

S
E

G



Képtár

Miközben Veszprémben a Várnegyed, az Érseki Palota környéke, s a belváros látványosan
szépül, alig egy utcányira, a várfal nyugati oldalán, a Jókai utcában szomorú látvány a
műemléki védettséget élvező, XIX. századi, romantikus főhomlokzatú, egyemeletes épület, 
a Ruttner-ház. Több mint két esztendő telt el azóta, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hi va -
tal Közép-dunántúli Irodája – kötelezések, örökségvédelmi bírság kiszabása után – elrendelte
a Vár szikláihoz illeszkedőn emelt épületen az ideiglenes védőtető építését, pótlandó az en -
gedély nélkül lebontott tetőcserepeket, a folyamatos romlás megállítására. A kényszerépítke-
zés hatósági végrehajtása 2009. október 21-én megkezdődött, a tető elkészült. S aki most
arra jár, az új tető alatt elhagyatott, romos épületet lát, a megrongálódott, konzolos kapu
résén bepillantva sűrű növényzet borítja az udvart. Csak elképzelni lehet, hogy az utóbbi két
év alatt miként pusztult tovább az egykori, míves kváderes díszítőfestés az udvari homlokza-
ton, a kapualjban, a lépcsőházban, nem szólva az emeleti reprezentatív terek architekturális
és tájképi falfestésének megmaradt részleteiről. A homlokzaton most hatalmas tábla hirdeti,
a ház eladó. A valaha szép napokat megélt Ruttner-ház értő, új tulajdonosra, jobb sorsra vár.

Fotó: Hack Róbert



Az Örökség idei első számában szólunk a vvilág -
örökségi kezelési tervről, a világörökségi komp -
lex hatásvizsgálati dokumentációról, a váromá-
nyosi helyszínekről (4. oldal).

A Kormány programjába vette a Várbazár rekon s -
trukcióját és a Budai Várnegyed hosszú távú
fejlesztését. Fontos nak tartjuk, hogy nyilvánossá-
got kapjanak a pályázati dokumentációhoz adott
örökségvédelmi és világörökségi szempontok,
amelyeket a KÖH fogalmazott meg ((9. oldal).

Veszprémben jártunk, hogy megnézzük a Biró–
Giczey-ház ppéldaértékű műemléki helyreállítását.
Az Érseki Palotával szemközti barokk épületet,
amelyben szépen megfér, s együtt él múlt és
jelen ((17. oldal).

Lendva és a környéke épített örökségéről szól a
Kő kövön maradjon! című könyv, Kepéné Bihar
Mária és Lendvai Kepe Zoltán munkája. A most
közölt írás a kötetben is megjelent ((23. oldal).

„Szakmai tapasztalatcsere aa restaurálási gyakor-
lat terén és restaurálási szakmai irányelvek
megfogalmazása a magyarországi gyakorlat szá-
mára, valamint a megszerzett tapasztalatok szak-
oktatásban való felhasználásának előkészítése”
– ezt az összetett címet viseli az a pályázat,
amelynek nyomán restaurátorok, művészettörté-
nészek jártak Ausztriában ((26. oldal).

Műtárgyak, kulturális javak kiviteli engedélyezé-
sének csaknem évszázados hagyománya van
kontinensünk országaiban. A közelmúltban tette
közzé az Európai Unió Bizottsága a mműtárgyki-
viteli engedélyezésről szóló közösségi jogsza-
bály végrehajtásáról szóló, az elmúlt évtizedre
vonatkozó, összefoglaló adatait és értékelését
(32. oldal).

Mire való egy kiadvány? MMire való egy kis must-
ra? Hogy fölidézze képekben és írásban azt a
munkát, amit Pest és Nógrád megye műemlé-
kes szakemberei tavaly elvégeztek ((34. oldal).

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Örökség
Ga lériájában, január 26-tól látható Gránitz Miklós
Imaház a rácsok mögött, egy börtönkápolna
feltámadása című fotókiállítása, amely a balas-
sagyarmati fegyház börtönkápolnájának helyreál-
lítását mutatja ((35. oldal).

Ausztriai álmai során boldvai berzenkedése vil-
lant Paszternák István eszébe, amikor Ennsben
járva belépett a bborsodi templom „nagy test-
vére”, a St.-Laurenz-Kirche kapuján ((36. oldal).

Mi történik a hazai lakásállománnyal? A négy
részes sorozat első írása az öörökségi értékek-
kel bíró épületekről beszél ((38. oldal).

Hogyan alapítsunk múzeumot? – teszi fel a kér-
dést Ébli Gábor. De könyve nem gyakorlati, hasz-
nálati útmutató múzeumalapításhoz. TTanulmány -
kötet, mely alkalmat teremt, hogy bepillantsunk
művészet nemzetközi intézményrendszerébe
(43. oldal).
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Reflektor

Törvény 

és a részletek

JANUÁR ELSEJÉTŐL HATÁLYOS A MÉLTÁN VÁRT ÉS KÖSZÖNTÖTT TÖRVÉNY A VILÁGÖRÖKSÉGRŐL. S 2011.
DECEMBER 27-ÉN MEGSZÜLETETT ÉS ÉLETBE LÉPETT A KORMÁNY RENDELETE IS A VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI
TERVRŐL, A VILÁGÖRÖKSÉGI KOMPLEX HATÁSVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓRÓL, VALAMINT A VÁROMÁNYOSI
HELYSZÍNEKRŐL, ILY MÓDON IMMÁR KITÉRVE A RÉSZLETEKRE IS.

A 2011. évi LXXVII. törvény a világ -
örökségről, mint ezt nem lehet ele-
get hangsúlyozni, a korábbinál haté-
konyabb eszközöket teremt az egye-
temes értékek megőrzése, illetve
fejlesztése közötti összhang létreho-
zására, hogy ezzel az értékvédelem
szempontjai hosszú távon, az eddigi-
eknél hatékonyabban és határozot-
tabban érvényesülhessenek. A tör-
vény rendelkezik a világörökségi
helyszínekről, védőzónáiról, valamint
a várományosi listán szereplő téte-
lekről. Emellett a kezelés szempont-
jából nyújt jelentős garanciát. Ami
pedig a kezelésre vonatkozó előírá-
sokat illeti: nézzük, mit is tartalmaz
részleteiben a Kormány rendelete.

A kormányrendelet  rögzíti, hogy a
világörökségi terület kezelési tervé-
nek szakmai előkészítése érdekében
megalapozó dokumentációt kell ké -
szíteni, amely bemutatja az alkal-
mazott fogalmakat, módszereket. 
A világörökségi terület azonosító
adatait, a kiemelkedő egyetemes
érték meghatározását – az UNESCO
Világörökség Bizottsága által elfoga-
dott, a Központ által nyilvántartott
tartalommal, tehát rövid leírással, 
a felvétel során elfogadott kritériu-
mokkal, az integritás és a hitelesség
megállapításával, valamint a védelmi
és kezelési követelményekkel.
A leíró rész foglalkozik a világörök-

ségi terület történeti leírásával, kü -
lönös tekintettel a históriájában
bekövetkezett jelentős változásokra
és a megőrzési célú beavatkozásokra.
Ezt követi a terület védettségének
bemutatása. Majd a világörökségi
terület használatában és megőrzé-
sében érintett és érdekelt szereplők
(így a világörökségi gondnokság, 
a helyi és az országos nemzetiségi
önkormányzatok, az illetékes önkor-
mányzati és állami főépítészek, a
tulajdonosok, a vagyonkezelők, az
egyházi jogi személyek, a civil szer-
vezetek, az állami szervek, a kutató-
intézetek és egyetemek) felsorolása
és bemutatása. Végül a világörök-
ségi terület értékeit és annak keze-
lését érintő hatályos jogszabályok
felsorolása.



Újabb fejezet a társadalmi-gazdasági
elemzés (népességi, foglalkoztatott-
sági, egészségügyi, iskolázottsági,
jövedelmi mutatók, kereslet-kínálat
elemzés, az infrastruktúra helyzete,
humán kapacitások és pénzügyi for-
rások). A világörökségi terület is -
mertségének, turisztikai kérdései-
nek elemzése. Az anyag tárgyalja
a megőrzési állapotot a beavatkozá-
sok szükségességének megjelölésé-
vel, kitérve a világörökségi terület
megőrzési állapotát fenyegető ve szé -
lyekre és hatásokra is, különös te -
kintettel a természeti katasztrófákra,
a klímaváltozásra, s nem utolsó-
sorban az emberi tevékenységre.
Foglalkozik a világörökségi terület
értékeivel összefüggő fejlesztési le -
hetőségek feltárásával, a világörök-
ségi területen hatályos területrende-
zési tervekkel, és azok összefüggé-
sére a világörökségi kezelési tervvel.
Nem figyelmen kívül hagyva a ter-
helhetőséget, ideértve a szellemi
kulturális örökséget, kulturális ese-
ményeket, kulturális útvonalakat is.
Végül elemzi a világörökségi terüle-
tet, illetve annak kezelését érintő
korábbi és folyamatban lévő terveket,
programokat. A megalapozó doku-
mentációnak tartalmaznia kell mind-
azokat a háttéranyagokat és előz-
ményeket, amelyek kapcsolatosak 
a világörökségi terület értékeivel. 

A kormányrendelet részletesen fog-
lalkozik a kezelési tervvel, amelyben
szerepelnek az azonosító adatok,
tehát a helyszín megnevezése, a te -
rület és a védőövezet határai, leha-
tárolásai ingatlan-nyilvántartási vagy
topográfiai térképen. A dokumentá-
ciónak tartalmaznia kell a kiemelke-
dő egyetemes érték meghatározását
– az UNESCO Világörökség Bizott -
sága által elfogadott és a Központ

ÖRÖKSÉG
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által nyilvántartott tartalommal
(rövid leírás, a felvétel során elfo-
gadott kritériumok, az integritás
megállapítása, a kulturális örökségi
védelmet élvező világörökségi hely-
színek esetében a hitelesség meg-
állapítása, a védelmi és kezelési
szempontok). Nem hiányozhat belőle
a világörökségi helyszín kiemelkedő
egyetemes értéke megőrzésének,
fenntartásának és bemutatásának
célja és stratégiája. Valamint a prio-
ritások rögzítése. Ez utóbbi a kuta-
tás, a megőrzési állapot javítása
(helyreállítás, kezelés, gondozás, fel-
újítás), a fenntarthatóság növelése,
a megközelítés, a közlekedés, a be -
mutatás, a látogatók fogadása, a tu -
rizmus, a szakmai képzés, tovább-
képzés, az oktatás, az ismeretter-
jesztés, a társadalmi tudatosság
növelése, a környezeti tényezők,
kapcsolatok, klímaváltozás, a terület-
rendezési eszközök összhangjának
megteremtése, a havária, a kommu-
nikáció szempontjából.
Lényeges tartalmi elem a kezelési
módok, korlátozások, tilalmak rész-
letes leírása. A kulturális örökség

védelméről rendelkező jogszabályok
alapján fennálló védettségből eredő
korlátozásoknak és tilalmaknak a
világörökségi helyszín kiemelkedő
egyetemes értéke vonatkozásában
megadott, a világörökségi terület
sajátosságaira figyelemmel megálla-
pított részletes leírása. S, ha a te -
rületen természetvédelmi kezelési
terv van hatályban, az abban foglal-
tak rögzítése.
Emellett ki kell térni a társadalmi-
szakmai részvételre a kezeléssel kap-
csolatos döntéshozatalban, valamint
a finanszírozásra s a monitoringra,
azaz a helyszínt érintő változások,
folyamatok követő-figyelésére.
A rendelet értelmében a kezelési
terv elkészítésébe be kell vonni a
kulturális örökségvédelmi feladato-
kat ellátó központi hivatalt, a táj-
és természetvédelmet. Az ökoturiz-
must és a környezeti nevelést érintő
kérdésekben a működési területével
érintett nemzeti park igazgatóságot,
a területileg érintett helyi önkor-
mányzatot. Nemzetiségeket érintő
kérdésekben az érintett országos
nemzetiségi önkormányzatokat, a vi -
lágörökségi területek kezelése köré-
be tartozó feladatok ellátására létre-
hozott világörökségi gondnokságot,
a kezelési tervvel érintett ingatlan

tulajdonosát vagy tulajdonosi jogait
gyakorló személyt, a földhasználót,
az erdőgazdálkodót, valamint az ille-
tékes önkormányzati és állami főépí -
tészeket.
A kezelési terv tervezetéről jogosul-
tak véleményt nyilvánítani a világö-
rökségi területen ingatlantulajdonnal
rendelkező természetes és jogi sze-
mélyek, illetőleg jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek, vala-
mint a világörökségi területen mű -
ködő egyházi és civil szervezetek. 
A miniszter a tervezetet – az egyez-
tetést követően – megküldi véle-
ményezésre a világörökségi testü-
letnek. A vélemények figyelembevé-
telével kialakított, módosított keze-
lési terv kerül a Kormány elé. 

A rendelet szerint a világörökségi
gondnokság a kezelési tervben fog-
laltak végrehajtása érdekében a meg-
alapozó dokumentáció és a kezelési
terv alapján, ez utóbbi hatálybalé-
pésétől számított egy éven belül
kezelési kézikönyvet készít. A kézi-
könyvben szerepelnie kell a megala-
pozó dokumentációnak, a kezelési
tervben foglalt stratégia és cél eléré-
sét szolgáló cselekvési programnak,
rövid- és középtávú akciótervnek,
különös tekintettel a kutatásra, a
megőrzési állapot javítására, a fenn-
tarthatóság növelésére, a közleke-
désre, a bemutatásra, a látogatók
fogadására, a turizmusra, a szakmai

Hollókő ófalu és környezete 
Fotók: Bélavári Krisztina



képzésre, az oktatásra, az ismeret-
terjesztésre, a társadalmi tudatosság
növelésére, a környezeti tényezőkre.
Emellett szükséges a naprakészen
vezetett adattár. Ez tartalmazza a
világörökségi terület kezelésében
érintett állami, helyi szervezeteket,
személyeket, az országos nemzeti-
ségi önkormányzati, társadalmi, illet-
ve szakmai és tudományos, valamint
nemzetközi partnereket.

A kormányrendelet a törvény szelle-
mében szól a komplex világörökségi
hatásvizsgálati dokumentációról.
Eszerint a világörökségi területen
hatóságként eljáró vagy szakhatóság-
ként közreműködő kulturális örök-
ségvédelmi és természetvédelmi
hatóság szakértőt rendel ki a világ -
örökségi komplex hatásvizsgálati
dokumentáció elkészítésére, ha az
ügyben a kiemelkedő egyetemes
érték érintettsége valószínűsíthető,
és a hatóság a tervezett beavatko-
zás kiemelkedő egyetemes értékre
gyakorolt hatását nem tudja meg-
ítélni a hatásvizsgálati dokumentá-
ció nélkül, valamint, ha az eljárás
tárgya olyan beavatkozás, amelynek
nincs kialakult gyakorlata, vagy a ke -
zelési terv nem nyújt elegendő tám-
pontot a döntéshez. Netán számíta-
ni kell együtthatásra korábban nem
ismert körülményekkel. Esetleg köz-
vetlen hatása ugyan megítélhető,
de valószínűsíthető, hogy időben 
és térben olyan járulékos hatások
is felmerülhetnek, amelyek előzetes
értékelése részletes és több tudo -
mányág általi elemzést igényel.

A kormányrendelet tárgyalja a világ -
örökségi várományosi terület kérdés-
körét. Leszögezi, a miniszternél kez-
deményezhető valamely terület fel-
vétele a Világörökségi Várományos
Helyszínek Jegyzékébe. A javaslat-
nak tartalmaznia kell a javaslattevő

nevét és címét, a felvételre javasolt
helyszín területének megjelölését,
természetvédelmi vagy kulturális
örökségvédelmi jogszabályok alapján
fennálló védettségének megjelölését,
a felvételre javasolt helyszín kiemel-
kedő kulturális vagy természeti
értékének megjelölését. Emellett 
a fenntartható használat és kezelés
szempontjait, beleértve az érintett
települések vagy településrészek gaz-
daságát, illetve lakosságmegtartó
képességét. S végül a javaslat meg-
alapozottságát alátámasztó doku-
mentumokat. A miniszter a beérke-
zett javaslatok indokoltságának vizs-
gálata során, a támogathatóság te -
kintetében, a kulturális örökségvé-
delmi feladatokat ellátó központi
hivataltól, illetve természetvédelmi
érintettség esetén a természetvé-
delemért felelős minisztertől előze-
tes szakmai állásfoglalást kér.
Amennyiben a megkeresettek a ja -
vaslatot támogatják, a miniszter azt
az állásfoglalással együtt véleménye-
zésre megküldi a világörökségi tes-
tületnek. A miniszter a világörökségi
testület véleményének figyelembevé-
telével dönt a felvételről a Világ -

örökségi Várományos Helyszínek
Jegyzékébe. 
A felvétel jóváhagyása esetén gon-
doskodik a bejelentési dokumentá-
ció elkészítéséről, továbbá annak
megküldéséről az UNESCO Világ -
örökség Központjához, s a helyszín-
kihirdetésről miniszteri rendeletben.
Emellett a miniszter hivatalból in dítja
meg a törvényben meghatározott
időközönként a Világörökségi Váro -
mányos Helyszínek Jegyzékének
felülvizsgálatát.
A világörökségi várományos helyszín
bejelentési dokumentációjának tar-
talmaznia kell a készítő szerv ada-
tait, a bejelentés dátumát, a hely-
szín nevét, elhelyezkedését (földrajzi
koordinátákkal), leírását, a kiemel-
kedő egyetemes érték igazolását.
Ehhez kapcsolódik a kiemelkedő
egyetemes érték meglétét alátá-
masztó kritérium, kritériumok kivá-
lasztása. A Világörökség Egyezmény
úgynevezett Végrehajtási Irány elvei -
ben foglaltak szerinti tíz kritérium
közül hat a kulturális, négy a ter-
mészeti örökségre vonatkozik.
Ennek megfelelően a javasolt örök-
ségi érték lehet (1) az emberi alko-
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JELENLEGI VÁROMÁNYOSI LISTA

Az Esztergomi középkori vár (1993)
(Visegráddal közösen „Dunakanyar kultúrtáj” munkacím)
A Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi-tó 
(1993)
A budai termálkarszt-rendszer barlangjai (1993)
A Visegrádi királyi székhely és vadászterület (2000)
(Esztergommal közösen „Dunakanyar kultúrtáj” munkacím)
A tájház hálózat Magyarországon (2000)
A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok (2000)
Az északkeleti Kárpát-medence fatemplomai (2000)
(Lengyel, román, szlovák, ukrán és magyar sorozathelyszín) 
Komárom / Komarnoi erődrendszer (2007)
Tarnóc ősélőhely (2000)
Lechner Ödön független, premodern építészete (2008)
A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica (2009) 
(nemzetközi sorozatjelölés)
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tószellem mesterműve; (2) az em -
beri értékek egymásra hatásának
jelentős eredménye egy adott idő-
szakban vagy kulturális régióban
az építészet vagy a technológia, a
monumentális művészetek, a város-
tervezés vagy a tájtervezés területén.
Lehet (3) egy adott kulturális hagyo -
mány vagy civilizáció egyedi vagy
legalább kivételes bizonysága. (4)
Egy épülettípus, építészeti vagy tech-
nológiai együttes, táj kiemelkedő
példája, amely az emberi történe-
lem jelentős állomásait vagy állomá-
sát illusztrálja. Lehet (5) hagyomá-
nyos emberi település vagy földhasz-
nálat példája, mely egy vagy több
kultúrát vagy ember és környezet
egymásra hatását jeleníti meg, kü -
lönösen akkor, amikor ez visszafor-
díthatatlan változás eredményeként
sérülékennyé vált; s (6) közvetlenül
összefüggésbe hozható események-
kel vagy hagyományokkal, eszmékkel

vagy hiedelmekkel, művészeti vagy
irodalmi alkotásokkal, melyek egye-
temes jelentőségűek. Esetleg (7)
kiemelkedő természeti jelenséget
vagy különleges természeti szépségű
és esztétikai fontosságú területet
foglal magába, (8) kivételesen mu -
tatva a földtörténet nagyobb állomá -
sait. (9) Kiemelkedő példája jelen-
tős, jelenleg is tartó ökológiai és
biológiai folyamatoknak a földi vagy
édesvízi ökoszisztémák, állat- és
növénytársulások kialakulásában és
kifejlődésében; (10) a biológiai sok-
féleség in situ megőrzésének leg-
fontosabb és legjelentősebb termé-
szeti helyszíne, beleértve a tudomány
vagy megőrzés szempontjából kie-
melkedő, egyetemes értékű, fenye-
getett fajok megőrzését.
A dokumentációnak foglalkoznia kell
a hitelesség, illetve az integritás fel-
tételeinek való megfeleléssel is.
Tartalmaznia kell az összehasonlítást

hasonló helyszínekkel, és nem hagy-
hatja számításon kívül a nemzetközi
sorozatjelölések, határokon átívelő
jelölések szempontjait sem. A kor-
mányrendelet tárgyalja a világörök-
ségi várományosi terület kezelésé-
nek kérdését. Eszerint a világörök-
ségi várományos területekre is
megfelelően alkalmazni kell mind-
azt, amit a rendelet előír a világ -
örökségi helyszínekre. Kitérve arra,
hogy a kezelési terv elkészítésekor
figyelembe kell venni a világörökségi
várományos helyszín bejelentéséhez
előírt dokumentációt is.

A törvény a jogi kereteket adja meg,
írtuk korábban. Az eddig megszüle-
tett kormányrendelet immár tovább
lép a működés alapjainak megte-
remtésében, de ne feledjük, még
várat magára a rendelkezés a világ-
örökségi gondnokságról, a napi mun-
kát végző testületről. 

BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr elnökletével január 24-én
ülést tartott a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága
(VÖMNB). A Bizottság áttekintette a 2012. január 1-én
hatályba lépett világörökség törvény végrehajtásából fa -
ka dó feladatokat, ezek ütemezését és a rendelkezésre álló
forrásokat. A jogi szabályozás egyszerre szolgálja azt a célt,
hogy az egyes világörökségi helyszínekkel kapcsolatosan
fennálló nemzetközi kötelezettséget a korábbinál hatéko-
nyabban, eredményesen lehessen teljesíteni, és egyúttal 
a világörökségi helyszíneken élők életminőségét emelni.
Mindez a legszélesebb körben megvalósuló együttműkö-
dést igényli – amelynek legfontosabb eszközeit teremti
meg ez a szabályozás. Az így megvalósuló világörökségi
helyszínkezelés (melynek eszközei a kezelési terv és az
ezt végrehajtó világörökség gondnokság, a világörökségi
tervtanácsok, a világörökségi hatástanulmány) lehetőséget
nyújt arra, hogy a világörökségi illetve a világörökségi vá -
rományos helyszínek valóban ki tudják használni a világ -
örökségi címmel járó ismertségből eredő előnyöket a vi -
lágörökségi értékalapú fejlődés/fejlesztés útján. A világö-
rökség törvény és annak végrehajtási rendeletei az állami
és a helyi szereplők (önkormányzatok, civil szervezetek,
egyházak) közötti együttműködésre alapozva, az állami
felelősség kérdését nem megkerülve rendezik a Világ örök -
ség Egyezményből fakadó kötelezettségeket. A kormány-
rendelet nyomán meghonosodó helyszínkezelés előremu-
tató lehet a teljes hazai kulturális örökségállomány szá-
mára.
A Bizottság áttekintette két világörökségi helyszínnek  (Bu -
dapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy

út; A Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj) az UNESCO
Világörökség Bizottsághoz 2013. február 1-ig benyújtandó
Megőrzési Állapotjelentésével kapcsolatos feladatokat. Mint
ismeretes, a Világörökség Bizottság 2011. júliusi ülésén
döntést fogadott el mindkét helyszínről. A VÖMNB dönté-
sében felkérte az érintett társtárcákat (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium), hogy segítsék
elő a Világörökség Bizottság döntéseiben foglaltak hazai
teljesítését. Ehhez kapcsolódóan a VÖMNB megtárgyalta
a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztésével kapcsolatos
világörökségi vonatkozásokat, és ugyancsak kérte Miniszter
urat és az érintett tárcákat, hogy érvényesítsék a világ -
örökségi szempontokat a fejlesztések tervezése során. 
A Bizottság felhívta a figyelmet arra is, hogy ezen fejlesz-
tési terveket – mivel a beavatkozások hatással lehetnek 
a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére –
az Egyezmény értelmében előzetesen be kell jelenteni az
UNESCO Világörökség Központnak. 
A Bizottság javasolta Miniszter úrnak, hogy az UNESCO
Világörökség Bizottság (VÖB) által előírt UNESCO / ICO-
MOS szakértői missziót 2012. szeptember-októberre hívja
meg a budapesti helyszínre, továbbá, hogy a VÖB által
kért tanulmány a tokaj-hegyaljai helyszínen működő bá -
nyáknak a kiemelkedő egyetemes értékre gyakorolt hatá-
sáról 2012. szeptemberig készüljön el.
A Bizottság elfogadta a nyolc magyar világörökségi hely-
színre vonatkozó Kiemelkedő Egyetemes Érték Vissza me -
nő leges Meghatározások (KEÉM) tervezetét, melyek az
UNESCO VÖB által meghatározott formátumban és fogal-
mak szerint világosan rögzítik a helyszínek világörökségi
értékeit, a védelem és kezelés elvárásait és egyben az
állami kötelezettségvállalásokat.



ÖRÖKSÉG

ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
SZEMPONTOK

• AA Várkert-bazár együttese a Ki rá -
lyi Palotához tartozó királyi kertek
reprezentatív, Duna-parti lezárása-
ként jött létre, eredendően egy ker-
ti építmény. Egyedileg védett mű em -
lék, a budapesti műemléki jelentő-
ségű terület részeként területi vé de -
lem alatt áll, valamint a budapesti
világörökségi helyszín szerves része is.
Védelmet élvez továbbá a Vár hegy
déli végét elfoglaló Királyi Palota-
együttesnek integráns részeként is,
így a tervezésnél és hasznosítási el -

képzeléseknél ezt az összefüggést
alapvetően kell figyelembe venni.
• Különösen gondosan kell mérle-
gelni az elképzeléseket abból a szem-
pontból, hogy a Várkert a helyreállí-
tást követően se konkuráljon meg-
jelenésében a Királyi Palota méltó-
ságteljes, a városképet uraló együt-
tesével. 
• A tervezés során fontos szem
előtt tartani, hogy a Várkert-bazár
az egykori királyi kerteknek csak egy
részét jelenti. Ezért ezt a területet
koncepcionális szinten együtt kell
kezelni a Királyi Palota és királyi ker-
tek fejlesztési terveivel, valamint az

egész Budai Várnegyed hosszú távú
fejlesztési terveivel, függetlenül a meg -
valósítás tervezett ütemezésétől. 
• A továbbiakban kiemeljük azokat
a különösen érzékeny örökségvédel-
mi szempontokat, amelyekre a ter-
vezésnél figyelemmel kell lenni:

– A Várkert-bazár szempontjából
elsődleges a mmegfelelő hasznosítási
mód megtalálása. Ennek során te -
kintettel kell lenni arra, hogy aa Vár -
kert-bazár eredendően egy kertésze-
ti építmény, a világörökségi terüle-
ten megjelenő városléptékű díszlet,
így hasznosítása, gazdaságossága

Reflektor

Örökség, 
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fejlesztés

Várkert-bazár

A KORMÁNY RÉGI ADÓSSÁGOT KÍVÁNT TÖRLESZTENI, AMIKOR PROGRAMJÁBA VETTE A VÁRKERT-BAZÁR RE -
KON STRUKCIÓJÁNAK ÉS A BUDAI VÁRNEGYED HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSÉNEK, A BUDAVÁRI KERTEK REVITA-
LIZÁCIÓJÁNAK, VALAMINT A BUDAI VÁRNEGYED ÉS KÖRNYÉKE KÖZLEKEDÉSI PROBLÉMÁINAK KÉRDÉSKÖRÉT. 
A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉTETT 1375/2011 (XI. 8.) SZÁMÚ KORMÁNYHATÁROZAT RENDELKEZÉSE SZE -
RINT A VILÁG SZÁZ LEGVESZÉLYEZTETETTEBB MŰEMLÉKEINEK LISTÁJÁRA FELKERÜLT VÁRBAZÁR REKONSTRUK-
CIÓJÁNAK RÉSZLETEIT 2012. DECEMBER 31-IG KELL KIDOLGOZNI, S A MUNKA BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE
2014 MÁRCIUSA. A BUDAI VÁRNEGYED HOSSZÚ TÁVÚ – 25 ÉVRE SZÓLÓ – FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI
TERVÉT 2012. MÁJUS 31-IG KELL ELKÉSZÍTENI.
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 2011 NOVEMBERÉBEN VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA A KÖZTI
ZRT., VALAMINT DECEMBERBEN A ZOBOKI-DEMETER ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZIRODA ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT SZAK-
MAI ANYAGOKAT. AZ EZEKRŐL A MUNKÁKRÓL KIALAKÍTOTT HIVATALOS, SZAKMAI ÁLLÁSPONT NYILVÁNVALÓAN
ÉPPÚGY ELŐZETES VÉLEMÉNY – TERMÉSZETESEN ÖSSZHANGBAN A KÖH ÖRÖKSÉGALAPÚ FEJLESZTÉSI KON-
CEPCIÓJÁVAL –, AHOGY EZEK A MUNKÁK IS „FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ-VÁZLATKÉNT” HATÁROZZÁK MEG MA -
GUKAT. TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYEKÉNT A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ELFOGADTA, HOGY KULTU -
RÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL KIEGÉSZÍTÉST AD A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓHOZ A FIGYELEMBE VEENDŐ
ÁLTALÁNOS ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTOKRÓL ÉS A VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY KÖVETELMÉNYEIRŐL.



nehézkes. A területnek viszont igen
fontos szerepe lehetne az idegenfor -
galomban. Helyzete folytán kiválóan
alkalmas a Várba látogató – elsősor-
ban busszal, hajóval érkező – turis-
ták fogadására, illetve elbocsátására.
A Várral és a Dunával való minél
szorosabb kapcsolat kialakításával 
a látogató csoportok mozgása kiter-
jedhet, átalakulhat. Az idegenforga-
lom, a vendéglátás mellett valameny-
nyi más funkció, elsősorban kultu-
rális elképzelhető, de csak olyan,
ami megfelel a Várkert-bazár jelle-
gének és méltó annak műemléki
ér tékeihez.

– Az I. kerület Kerületi Építési Sza -
bályzata koncepcionális rendelkezé-
sei közé tartozik az a kívánatos kkap-
csolatrendszer, amelyet ezen a te rü -
leten kell megteremteni a Duna-part,
az épületegyüttes és a budavári
Királyi Palota között. Ebben a kap-
csolatrendszerben figyelembe vehető
a közelmúltban feltárt rakpart alatti
ciszterna, és figyelembe veendő a
kortinafalak által biztosított kapcso-
lat (a vízhordóalagút fölött terve-

zett és hatóságilag engedélyezett
mozgólépcső) lehetősége. 

– A terület a Budai Várat körülvevő
zöldterületi rendszer szerves része.
Ez tehát azt jelenti, hogy a Várkert-
bazár kertterületét integrálni kell a
déli várlejtők zöldterületi rendszeré-
be. Mivel a terület lényegét tekintve
történeti kert, ezért feltétlenül szük-
séges a kerttörténet feldolgozása 
és ennek alapján kertészeti tervek
készítése. Várhatóan elegendő adat
áll rendelkezésre, így az eredeti ker -
tészeti kialakítás, feltehetően elviek-
ben, nagyrészt hitelesen rekonstru-
álható volna. A kertrekonstrukciónak
egyrészt összhangban kell állnia a
helyreállítandó építményegyüttessel.
A terület esetleges aláépítését is a
kertészetnek kell alárendelni. Más -
részt az Ybl-féle kialakítás rekonst-
rukciója nem történhet a II. világ-
háború után elvégzett Gerő-féle
beavatkozás rovására, a terveket
mindenképpen össze kell hangolni
a II. világháború után készült vár-
fal-helyreállítás Gerő-féle koncepció-
jával. A különböző kerti építmények

kedvéért számos helyen, az elmúlt
fél évszázad során emblematikussá
vált, bemutatott középkori maradvá-
nyokat és középkori kertrekonstruk-
ciókat is meg kellene változtatni,
illetve az így nyert összkép zavaros-
sá teheti a Királyi Palota és a kertek
megjelenését is. A kétféle szemlélet,
két korszak esetleges konfliktusát
igen alapos megelőző vizsgálatokkal
kell megoldani. 

– ÁÁtgondolandó a terület teljes köz-
lekedése, a gyalogos, buszos forga-
lom egyaránt. Az objektum alá ter-
vezett parkoló befogadóképességét
elsősorban a közlekedés és a funk-
ció határozza meg, másodsorban a
műszaki adottságok. Célszerű lenne
olyan parkolót tervezni, amely a Vár -
kert-bazár igényein túl tartalmaz
olyan tartalékot, amely a Palota-
területhez irányuló forgalmat is szol-
gálja. Lényeges kérdésnek tartjuk 
az egész térség parkolási helyzeté-
nek a vizsgálatát, különös tekintet-
tel például a busz-, illetve turista-
busz-forgalomra, hiszen az objektum
a Várba felvezető útvonalak egyik
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ka puja lesz. (Egyébként a KÉSZ 11.
§-ának rendelkezése szerint 50 férő -
helyet meghaladó gépkocsi parkoló
létesítése esetén városrendezési ha -
tástanulmányt szükséges készíteni.) 

– A nagyléptékű objektumra való
tekintettel az épületegyüttes teljes
felújítását célszerű lenne ütemezni,
amelyet a készítendő engedélyezési
műszaki tervdokumentációban sze-
repeltetni kell.

– A helyreállításnak – látványát te -
kintve – a Várkert-bazár eeredeti ar -
culatát kell visszahoznia. Ehhez hozzá-
tartoznak aaz eredetileg is felhasz-
nált igényes anyagok, formák és
színek. Az épületegyüttes dunai lát-
ványában új építmények homlokzati
megjelenése (különösen azok éjsza-
kai látványa) nem kívánatos.

– Az épületegyüttes építészeti, sta-
tikai, vízszigetelési és gépészeti fel-
újításához szorosan hozzá tartoznak
az eredeti felületek rrestaurátori,
esetlegesen rrekonstrukciós munkái.
Az építési engedélyezési tervdoku-
mentációban részletesen ki kell térni
a szükségszerűen elvégzendő resta-
urátori munkákra, és egységesen
meg kell határozni azok koncepció-
ját, szemléletét. A későbbiekben
minden egyes munkanem restaurá-
tori munkái (díszítőfestés- és sgraf-
fitofelújítás, kerámiafelújítás, fém-,
faszerkezetek felújítása, kőszerkeze-
tek felújítása, stb.) külön restaurá-
tori engedélyek alapján folyhat.  

– AA terület régészeti lelőhely, ezért
a régészeti örökség védelmében a
tervezett beruházás előtt megelőző
feltárást kell végezni. A kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. Törvény 22. § (3) bekezdése,
valamint a 5/2010. NEFMI rendelet
alapján a feltárás elvégzésére a Bu -
dapesti Történeti Múzeum jogosult,
ásatási engedély birtokában. Az elő-
zetes ismeretek szerint az „Északi
pavilon” és a „Vízhordólépcső”

melletti terület középkori rondella
romjait rejti, így a tervezett térszint
alatti garázs ide kiterjesztése aka-
dályokba ütközhet. Az „Öntőház-
udvar” előzetes régészeti kutatásai
és a történeti adatok alapján e te -
rületen egy térszint alatti beépítés
lehetősége nem garantálható. Ezért
ilyen irányú bővítést nem javaslunk.

– A Budavári Önkormányzat 34/2011
(XII. 16.) önkormányzati rendelete
az Várkert-bazár és környezetére
korábban elrendelt változtatási tilal-
mát 2011. december 16-án meg-
szüntette. Azonban a jelenleg hatá-
lyos Kerületi Építési Szabályzat alap-
ján a terület beépítési szintterületi
határérték-mutatója még 1 m2/m2. 
A folyamatban lévő módosítás alap-
ján e beépítési határértéket 1,5 m2

/m2-re emelik, de a KÉSZ módosí-
tása még nem lett elfogadva.
Ugyan csak fontos az engedélyezés
szempontjából, hogy a KÉSZ módo-
sításával törlik azt az előírást, mely
szerint „a telek, illetve a meglévő
építmények hasznosítására csak aa
telek egészére készítendő kötelező
elvi engedély alapján kerülhet sor”.

A vvilágörökségi helyszínre tekintet-
tel a tervezés során az alábbi szem-
pontokat is figyelembe kell venni:  

A VILÁGÖRÖKSÉGI MEGFELELÉS
SZEMPONTRENDSZERE A BUDA PEST
– A DUNA-PARTOK, A BUDAI VÁR -
NEGYED ÉS AZ ANDRÁSSY ÚT
(1987; BŐV. 2002) VILÁGÖRÖKSÉGI
HELYSZÍN RÉSZÉT KÉPEZŐ VÁR -
KERT-BAZÁR FEJLESZTÉSE SORÁN

A Világ kulturális és természeti
örökségének védelméről szóló nem-
zetközi egyezmény (1972, közismert
nevén „Világörökség egyezmény”)
Működési Irányelvei (Operational
Guidelines) szerint a világörökségi
helyszínt érintő minden olyan be -
avatkozás esetében, mely érintheti 
a helyszín kiemelkedő egyetemes
értékét, a Részes Állam köteles az

UNESCO Világörökség Bizottságot
tájékoztatni:
„A Világörökség Bizottság felkéri az
Egyezményhez csatlakozott Részes
Államokat, hogy a Titkárságon ke -
resztül tájékoztassák a Bizottságot
minden olyan, az Egyezmény vé del -
me alatt álló területen előirányzott,
jelentősebb restaurálás/helyreállí-
tás, vagy új építés megkezdésének
vagy engedélyezésének szándékáról,
amely hatással lehet a helyszín ki -
e  melkedő egyetemes értékére. 
A bejelentést a lehető legkorábbi
időpontban (például: a konkrét pro-
jektekre vonatkozó alapvető előké-
szítő dokumentumok elkészítése
előtt) és még azelőtt kell megten-
ni, mielőtt bármilyen nehezen visz-
szafordítható döntés születne, annak
érdekében, hogy a Bizottság közre-
működhessen a világörökségi hely-
szín kiemelkedő egyetemes érté -
kének maradéktalan megóvását
megerősítő, megfelelő megoldások
kidolgozásában.”
(Operational Guidelines, 172. bek.)

Világörökségi szempontból a hely-
szín kiemelkedő egyetemes értéké-
nek megőrzése az elsődleges szem-
pont, amelynek érvényesítéséhez az
azt hordozó attribútumok megőrzése,
illetve ezek integritásának és hiteles-
ségének (Vö. Operational Guidelines
79–95. bekezdés) a megfelelő (így
különösen történelmi, régészeti,
építészet- és várostörténeti, geoló-
giai) kutatásokon és dokumentáción
alapuló biztosítása szükséges.

A világörökségi  szempontrendszer
figyelembevétele elengedhetetlen 
a Várkert-bazár fejlesztéssel össze-
kapcsolt helyreállítása során. A Vár -
kert-bazár a világörökségi helyszín
részét képező  Duna-parti látképnek
– a Budai Vár együttesével együtt –
szerves része, és a Budai Várhegy
tömbjének jelentős alkotóeleme.
Jelen dokumentum célja a beruhá-
zással kapcsolatos azon világöröksé-
gi szempontok felsorolására, ame-
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
SZEMPONTOK

A terület teljes egésze a budapesti
műemléki jelentőségű terület része-
ként területi védelem alatt áll, illetve
a budapesti világörökségi helyszín
szerves része, valamint a várfalakon
belüli ingatlanok túlnyomó többsége
egyedileg védett műemlék is.
A Budai Várnegyed – úgy is, mint
műemléki védettségű terület, és úgy

is, mint nemzeti emlékhely – hely-
reállításának és értékalapú fejleszté-
sének a kkulturális örökség feltárá-
sán, kibontakoztatásán és mi nő ségi
helyreállításán, hasznosításán kell
alapulnia. 
A VVárnegyed falakkal övezett terü-
lete („palotanegyed” és „polgárvá-
ros”), aa várfalak, valamint a VVár -
hegy lejtői (a „várszoknya”), iilletve
a terület alatt elterülő pince- és
barlangrendszer egységet alkot, 

és mint ilyet kell vizsgálni. Ezek 
a topográfiai egységek ugyanis tör-
ténetileg, telekkönyvileg és műsza-
kilag oly mértékben összefüggenek,
hogy csak együttesen lehet és ér de -
mes kezelni őket. 
A fejlesztési elképzeléseket a Vár -
ne gyed és a várlejtők építéstörténe-
tére kell alapozni. A városszerkezet
morfológiai fejlődését és a jelenlegi
emlékanyagot figyelembe véve és
elemezve kell javaslatot tenni a fej-

Budai Várnegyed

lyek figyelembevétele feltétlenül
szükséges már a fejlesztés kezdeti
fázisától.

Általános szempontok

– A tervezés, előkészítés, kivitelezés
illetve a majdani fenntartás és ke -
zelés során a világörökségi címhez,
a helyszín kiemelkedő nemzeti je len -
tőségéhez és adottságaihoz illeszkedő,
legmagasabb színvonalú megoldások
alkalmazandók a fenntarthatóság
szempontjainak figyelembevételével.

– Tekintettel a komplex, számos
történeti réteget tartalmazó össze-
tett helyszínre a fejlesztés egészének,
benne a tervezés fázisainak is, nyi-
tottnak kell maradnia az örökségvé-
delemmel kapcsolatos, a munkálatok
során a későbbiekben felmerülő,
előzőleg nem ismert értékekre. Már
a tervezési koncepció kialakítása
során kiemelt figyelmet kell ennek
a körülménynek szentelni.

Az integritás megőrzése

– AA helyszín megközelítése és köz-
lekedési kapcsolatainak (gyalogos
és gépjárműforgalom, illetve kö zös -
ségi közlekedés) kialakítása, va la -
mint a parkolási igény kielégítése
során meghatározó az ide irányuló
célforgalom kiszolgálása, a tranzit-

forgalom minimalizálása a minősé-
gi rekreációs-kulturális funkció biz-
tosítása mellett.
A vizuális integritás (történeti rá -
látások és kilátások) megőrzése 
a Duna-parti látkép és a Várhegy
tömbjének vonatkozásában:
– Amennyiben a Várkert Bazár és
közvetlen környezetének hasznosítá-
sához új beépítések szükségesek,
ezek megvalósítása során a föld
alatti beépítéseket kell előnyben ré -
szesíteni a területen, szem előtt tart-
va a régészeti örökség megőrzését.

– A Várkert-bazárnak a Dunával és
a pesti oldallal való gyalogos kap-
csolatának kialakítása során a meg-
lévő Duna-hidak harmonikus ritmu-
sát meg kell őrizni, ezért itt híd
építése nem fogadható el megol-
dásként.

– A helyszín morfológiájából adódó-
an az épületek felülnézete (az ún.
ötödik homlokzat) is a látvány ré sze,
ezért ennek megfelelően kezelendő.

– A megvilágítás koncepciójának
kialakítása során figyelmet kell for-
dítani a Várhegy tömbszerű jellegé-
nek megőrzésére, ezért az azt mint -
egy „kilyukasztó”, erősen, foltszerű-
en megvilágított részek helyett a
terület – beleértve a Várkertek és
várlejtők egészét, építményeikkel

együtt – szórt fénnyel való, derítő
jellegű megvilágítása javasolt.

– A helyszín világörökségi felvétele-
kor (1987) meglévő állapotához ké -
pest a korábbi, de már elpusztult
épületek helyének beépítési szándé-
ka esetén mérlegelni kell azoknak 
a Duna-parti látványra gyakorolt le -
hetséges hatását.

– A Királyi Palota együttesével való
funkcionális kapcsolat kialakítása so -
rán olyan kialakítást kell alkalmazni,
amely a történeti látványba illeszke-
dik anélkül, hogy önmagában hang-
súlyossá válna.

A hitelesség megőrzése

– A Várkert-bazár fejlesztése során
azt a királyi kertek egészének ré -
szeként kell kezelni, ezért fontos a
terület egészének együttes kezelése
koncepcionális szinten, függetlenül
attól, hogy a teljes terület fejlesztése
milyen ütemezésben valósul meg.

– A történeti épületek helyreállítása
során a hitelességet erősítő kiegé-
szítések, pótlások az örökségvédel-
mi előírásoknak megfelelően való-
síthatók meg.

Budapest, 2012. január
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lesztés új csomópontjaira (a város-
szerkezeti egységtől az egyedi ob jek -
tumig), hogy azok összességükben
– aa Várhegy műemlékállományán
keresztül – kifejezően reprezentálják
a nemzeti történelem korszakait. 

A Budai Vár rehabilitációjában törté-
neti és városképi jelentősége miatt
egyaránt kkiemelt figyelmet érdemel
a Királyi Palota a hozzá tartozó
kertekkel és annak integráns részét
képező Várkert-bazárral együtt.
Erre vonatkozóan az örökségvédelmi
szempontjaink a következők:

– KKirályi Palota: a palotának a II.
világháború utáni átépítése olyan
nagymértékű volt, hogy teljes rre -
konstrukcióját műemlékvédelmi
szempontból nem tartjuk reális fel-
vetésnek. A palotával kapcsolatban
döntést csak a műemléki, városképi
és műszaki lehetőségek teljes körű,
kiegyenlített mérlegelése után szabad
hozni, a megfelelő örökségvédelmi
és városépítészeti véleményeztetés
nyomán elfogadott programterv alap-
ján. Különös figyelmet érdemel, hogy
a palota a Világörökségi látvány
szerves, domináns része, továbbá 
a főváros szinte minden részéről
hangsúlyosan megjelenő városképi

elem is. Azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a belső terek ki -
alakítása időtálló, minőségi anyagok-
ból készült. Fentiek alapján rekon st -
rukciónak csak igen kis lehetőségét
látjuk, egyébként is legfeljebb a
külső homlokzatok esetében jöhet
szóba. Felhívjuk azonban a figyelmet,
hogy nem lehet teljesen külön ke -
zel ni a külsőt a belsőktől: a hom-
lokzatokkal szorosan összefügg az
egykori, de megszüntetett közleke-
dési rendszer és térstruktúra, azok
homlokzati megjelenése is. A világ-
háború utáni újjáépítés során gyö-
keresen átépített palotának helyen-
ként még a határolófalai sem ott
vannak, mint voltak a világháború
előtt (lásd pl. az „A-épületen” kívül
a „B-épületben” a bálterem külső-
belső falainak vasbetonból történt
újjáépítését, vagy a „C-épület” át -
építését), nem beszélve a palota
megszüntetett egykori közlekedési
rendszerével szorosan összefüggő,
barokk átjárókapukról és a mögöt-
tük lévő díszlépcsőkről, vagy a tető-
zethez kapcsolódó visszabontott eme -
letrészekről. Az „A”, „C”, „F” épüle-
tek barokk és hauszmanni kapuza-
tainak – melyek mögött áthajtók 
és lépcsőházak nyíltak – a háború
utáni átépítéskor még a nyomát is

eltüntették a homlokzatokon és a
belső terekben is. A palotának a leg-
jobban átépített része a „C-épület”,
amely a Mátyás-csorgón kívül szinte
egyetlen részletében sem őrzi a vi -
lágháború előtti állapotot, lényegében
fizikai valójában is megsemmisült.
A bbelső terek rekonstrukcióját ha -
sonló okokból csak a palota gyöke-
res átalakításával, lényegében ismé-
telt újraépítésével lehetne elérni,
amelynek számos műemléki vonat-
kozása is van. A belső terek műem-
léki rekonstrukciójához nincs minden
falfelületre kiterjedő hiteles forrás,
ezért csak utánérzésről beszélhet-
nénk. Azonban még ennek is aka-
dálya a későbbi, gyökeresen új tér -
struktúra, hiszen nem ott vannak 
a mai belső falak sem, mint ahol 
a háború előtt voltak: például a
Habsburg-terem és a palotakápolna
helyén ma a Nemzeti Galéria nagy
csarnoka és lépcsőháza van; vagy 
a bálterem határolófalaiból csupán
egy van eredeti helyén, és a terem
egy emelettel alacsonyabb is, mint
a hauszmanni volt, a büfégalériával
egyetemben. Ezért a bálterem és
büfécsarnok visszaépítése miatt lé -

Fotók: Hack Róbert 
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nyegében a dunai főhomlokzatot ki -
véve, vissza kellene bontani ezt a
szárnyat is. Látható tehát, hogy nnem
egyszerűen a falak újraöltöztetésé-
ről van szó, amikor a rekonstrukci ó -
ról beszélünk.

A műemlék anyagában történő meg-
őrzésének elvével ellentmond egy
anyagában lényegében elpusztult/
elpusztított emléknek az eredetire
csak hasonlító, új anyagokból törté-
nő újraépítése. A fennmaradt terv-
lapok és fényképek alapján történő
rekonstrukció, az in situ hiteles rész-
letek hiányában, az óriási anyagi
áldozatok ellenére is csak kétséges
eredményre vezethet. 
Végül, de nem utolsósorban, abban
a tényben is találhatunk sszimboli-
kus jelentést, hogy az egykori kirá-
lyi rezidencia helyén (amely mindig
az államé és nem a királyé volt), 
a királyság utáni időben a kkultúra
kapott helyet aa legfontosabb nem-
zeti gyűjteményeinkkel.

– KKirályi kertek: a királyi kertek tel-
jes rekonstrukcióját nem tartjuk el -
képzelhetőnek, mivel a középkori
ki rályi palota romjainak – mára már
önmagukban is külön műemléki vé -
delmet érdemlő – világháború utáni
bemutatása és rekonstrukciója ezt,
véleményünk szerint, lehetetlenné
teszi. A helyreállítást mindenképpen
össze kell hangolni a II. világháború
után készült várfal-helyreállítás Gerő-
féle koncepciójával. A különböző
kerti építmények kedvéért ugyanis
számos helyen, az elmúlt fél évszá-
zad során emblematikussá vált, be -
mutatott középkori maradványokat
és középkori kertrekonstrukciókat
kellene megváltoztatni, illetve az 
így nyert összkép zavarossá teheti 
a palota és a kertek megjelenését.
A kert körülkerítése támogatható,
kérdéses azonban a historizáló épít-
mények rekonstrukciójának hiteles-
sége, illetve a középkori elemek há -
ború utáni műemléki helyreállításá-
val/bemutatásával kialakuló összképe.

– VVárkert-bazár: a Várkert-bazár
együttese a Királyi Palotához tarto  -
zó királyi kertek reprezentatív, Duna-
parti lezárásaként jött létre, ere-
dendően egy kerti építmény. Mivel 
a Királyi Palota együttesnek integ-
ráns része, így a tervezésnél és
hasznosítási elképzeléseknél ezt az
összefüggést alapvetően kell figye-
lembe venni. Különösen gondosan
kell mérlegelni az elképzeléseket
abból a szempontból, hogy a Várkert
a helyreállítást követően se konku-
ráljon megjelenésében a Királyi Pa -
lota méltóságteljes, a városképet
uraló együttesével. 
Ugyanakkor a tervezés során fontos
szem előtt tartani, hogy a Várkert-
bazár az egykori királyi kerteknek
csak egy részét jelenti. Ezért ezt 
a területet koncepcionális szinten
együtt kell kezelni a Királyi Palota
és királyi kertek fejlesztési terveivel,
valamint az egész Budai Várnegyed
hosszú távú fejlesztési terveivel,
függetlenül a megvalósítás tervezett
ütemezésétől.

Közlekedési kérdések: a közlekedési
kérdések megoldását az örökségala-
pú fejlesztés preferenciája mellett,
de azzal szorosan összefüggő terve-
zésben tartjuk helyesnek. A Budai
Vár közlekedési rendszerét csak az
egész Főváros közlekedési koncepci-
ójával összhangban érdemes tárgyalni.
A pesti oldallal eddig felmerült köz-
lekedési javaslatok ellenében átkelő-
hajók működtetése javasolt a Vár -
kert-bazár és a pesti oldal között,
valamint különös figyelemmel kell
lenni arra, hogy a közlekedésre je -
lenleg is rendelkezésre áll a műem-
lék Lánchíd, amely a Várhegy köze-
péhez érkezik, biztosítva annak ki -
váló megközelítését. A budapesti
Duna-hidak méltóságát, meglévő
harmonikus ritmusát nem szabad
megbontani, új (gyalogos) híd épí-
tését nem tartjuk elfogadhatónak.
A Budai Várnegyed rehabilitációs
és fejlesztési terveire vonatkozó
további örökségvédelmi szempont-

jainkat a 2006-ban készült, 2011-
ben kiegészített szakmai anyagunk
tartalmazza, amely már korábban
megküldésre került mind Miniszteri
Biztos úrnak, mind az NFM kiemelt
projektekért felelős munkatársainak.

A vvilágörökségi helyszínre való te -
kintettel a tervezés során az alábbi
szempontokat is figyelembe kell
venni:

A VILÁGÖRÖKSÉGI MEGFELELÉS
SZEMPONTRENDSZERE A BUDA PEST
– A DUNA-PARTOK, A BUDAI VÁR -
NEGYED ÉS AZ ANDRÁSSY ÚT
(1987; BŐV. 2002) VILÁGÖRÖKSÉGI
HELYSZÍN RÉSZÉT KÉPEZŐ BUDAI
VÁRNEGYED HOSSZÚ TÁVÚ FEJ-
LESZTÉSE SORÁN

A Világ kulturális és természeti
örökségének védelméről szóló nem-
zetközi egyezmény (1972, közismert
nevén „Világörökség egyezmény”)
Működési Irányelvei (Operational
Guidelines) szerint a világörökségi
helyszínt érintő minden olyan be -
avatkozás esetében, mely érintheti 
a helyszín kiemelkedő egyetemes
értékét, a Részes Állam köteles az
UNESCO Világörökség Bizottságot
tájékoztatni:
„A Világörökség Bizottság felkéri az
Egyezményhez csatlakozott Részes
Államokat, hogy a Titkárságon ke -
resztül tájékoztassák a Bizottságot
minden olyan, az Egyezmény vé del -
me alatt álló területen előirányzott,
jelentősebb restaurálás/helyreállí-
tás vagy új építés megkezdésének
vagy engedélyezésének szándékáról,
amely hatással lehet a helyszín ki -
e  melkedő egyetemes értékére. 
A bejelentést a lehető legkorábbi
időpontban (például: a konkrét pro-
jektekre vonatkozó alapvető előké-
szítő dokumentumok elkészítése
előtt) és még azelőtt kell megten-
ni, mielőtt bármilyen nehezen visz-
szafordítható döntés születne, annak
érdekében, hogy a Bizottság közre-
működhessen a világörökségi hely-
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szín kiemelkedő egyetemes érté -
kének maradéktalan megóvását
megerősítő, megfelelő megoldások
kidolgozásában.”
(Operational Guidelines, 172. bek.)

Világörökségi szempontból a helyszín
kiemelkedő egyetemes értékének
megőrzése az elsődleges szempont,
amelynek érvényesítéséhez az azt
hordozó attribútumok megőrzése,
illetve ezek integritásának és hiteles-
ségének (Vö. Operational Guidelines
79–95. bekezdés) a megfelelő (így
különösen történelmi, régészeti,
építészet- és várostörténeti, geoló-
giai) kutatásokon és dokumentáción
alapuló biztosítása szükséges.

A világörökségi szempontrendszer
figyelembevétele elengedhetetlen a
Budai Várnegyed hosszú távú fej-
lesztése során. A Várnegyed a világ -
örökségi helyszín része, amely kie-
melkedő jelentőségű örökségi ele-
meket (köztük a Királyi Palotát, a
Mátyás-templomot, a Halászbástyát
és a történelmi lakónegyedet) fog-
lal magában, továbbá topográfiai
adottságai révén kimagasló tömb-
ként szerves része a Duna parti lát-
képnek. Jelen dokumentum célja a
beruházással kapcsolatos azon világ -
örökségi szempontok felsorolására,
amelyek figyelembevétele feltétlenül
szükséges már a fejlesztés kezdeti
fázisától.

Általános szempontok

– A tervezés, előkészítés, kivitelezés,
illetve a majdani fenntartás és ke ze -
lés során a világörökségi címhez, 
a helyszín kiemelkedő nemzeti je -
lentőségéhez és adottságaihoz illesz-
kedő, legmagasabb színvonalú meg-
oldások alkalmazandók a fenntart-
hatóság szempontjainak figyelembe-
vételével.
– Tekintettel a komplex, számos
történeti réteget tartalmazó, össze-
tett helyszínre a fejlesztés egészé-
nek, benne a tervezés fázisainak is,

nyitottnak kell maradnia az örökség-
védelemmel kapcsolatos, a munká-
latok során a későbbiekben felme-
rülő előzőleg nem ismert értékekre.
Már a tervezési koncepció kialakítá-
sa során kiemelt figyelmet kell
ennek a körülménynek szentelni.

Az integritás megőrzése

– Az összetett és ezen belül különö-
sen a lakófunkció arányainak meg-

őrzése indokolt, kerülendő a csupán
az idegenforgalmat szolgáló funkci-
ók hangsúlyos megjelenése és túl-
zott aránya.

– A Várnegyed külső és belső kap-
csolatainak fejlesztése során fontos
a terület egészének együttes keze-
lése koncepcionális szinten, függet-
lenül attól, hogy a teljes terület fej-
lesztése milyen ütemezésben való-
sul meg.
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A vizuális integritás (történeti rálá-
tások és kilátások) megőrzése a
Duna-parti látkép és a Várhegy
tömbjének vonatkozásában:
– A helyszín morfológiájából adódó-
an az épületek felülnézete (az ún.
ötödik homlokzat) is a látvány ré -
sze, ezért ennek megfelelően keze-
lendő.

– A megvilágítás koncepciójának
kialakítása során figyelmet kell for-
dítani a Várhegy tömbszerű jellegé-
nek megőrzésére, ezért az azt mint -
egy „kilyukasztó”, erősen, foltszerű-
en megvilágított részek helyett a
terület – beleértve a Várkertek és
várlejtők egészét, építményeikkel
együtt – szórt fénnyel való derítő
jellegű megvilágítása javasolt.

– A helyszín világörökségi felvétel-
kor (1987) meglévő állapotához ké -
pest a korábbi, de már elpusztult
épületek helyének beépítési szándé-
ka esetén mérlegelni kell azoknak 
a Duna-parti látványra gyakorolt le -
hetséges hatását.

– a Várkert-bazárnak a Dunával és
a pesti oldallal való gyalogos kapcso-
latának kialakítása során a meglévő
Duna-hidak harmonikus ritmusát
meg kell őrizni, ezért itt híd építé-
se nem fogadható el megoldásként.

A hitelesség megőrzése

– A Várhegy és környezete fejlesz-
tése során olyan kialakításokat kell
alkalmazni, amelyek a történeti lát-

ványba illeszkednek anélkül, hogy
önmagukban hangsúlyossá válnának.

– A meglévő foghíjtelkek beépíté-
sének kortárs építészeti pótlásánál
a történeti adottságokhoz illeszkedő
megoldásokat kell találni, a rekonst-
ruktív jellegű archaizáló visszaépíté-
sek és archaizáló új beépítések hi -
telességi szempontból nem fogadha -
tók el.

– A történeti épületek helyreállítása
során a hitelességet erősítő kiegé-
szítések, pótlások az örökségvédel-
mi előírásoknak megfelelően való-
síthatók meg.

Budapest, 2012. január 
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Különleges, díszkiadású kötetet vehet kézbe az olvasó: Hauszmann
Alajos építész, a Kir. József-műegyetem ny. rendes tanára éppen egy
évszázada és egy esztendeje, 1911. január 11-én kapta a megbízást
a „budai királyi vár” történeti múltjának és 1890–1905-ös újjáépíté-
sének monográfiába foglalására. S a megbízó gróf Khuen-Héderváry
Károly m. k. miniszterelnök volt, aki a királyi várépítési bizottság
előterjesztésére kérte fel a „díszmű” – ahogy maga nevezte – szer-
kesztésére az építészt, a vár újjászületésének vezető alkotóját.
1911-et írtak, s az idő még kedvezett a visszapillantásra. A millenni-
um idején s az azt követő időszakban is fontos, nemzeti ügy volt 
a város fejlődése, az építészet, a képzőművészet, s hogy mindezzel
az ország megmutassa magát a világ előtt. Hauszmann előszavában
erről is ír, hogy azután áttérjen a vár történeti áttekintésére, XIII.
századi adatokra hivatkozva kezdi művét, IV. Béla király várépítkezé-
séről szól, majd kései krónikásként követi végig, s mutatja be a Budai Vár históriáját, építészeti alakulását. Egykori
metszetek, faragott kőtöredékek képei, alaprajzok, s fotók illusztrálják a történeti jegyzetsort, amelyet olvasva pontosan
érzékelhető, látható a palota képének alakulása az egymást követő, egymásra épülő, egymást pusztító periódusokban.
S az sem marad titokban, az uralkodók mikor, milyen szerepet szántak a Duna fölé magasodó épületnek. Fontosnak
tartották a budai rezidenciát, vagy éppen szükségtelennek érezték. Eltúlzottnak vélték, máskor az udvartartás szem-
pontjából kicsinyelték. Szó kerül a kertekről, elhatárolásukról, s persze a Várkert-bazárról is. Ily módon eljutva a nagy
elődig, Ybl Miklósig, akit immár a kötet szerzője követett a vár építési programjában. S Hauszmann szemszögéből
eddig a história, amiről ezután szól, az maga a vár tizenöt éves rekonstrukciójának olvasmányos összefoglalása, leírása.
„És ha Mátyás király idejében megnyíltak kapuink az olasz renaissance művészet befogadására, a most újból felépült
királyi vár jelezze kezdetét egy magyar renaissance-nak…” – az építész e szavakkal indította útjára képekkel gazdagon
illusztrált szép kötetét, amelyet érdemes forgatni annak, akit érdekel a história, akitől nem idegen az építőművészet, 
s aki hitet akar nyerni egy nagy alkotó munkásságából. (A magyar királyi vár, reprint kiadás, Kossuth Kiadó) 

Példa és história



Szaléziánum – ezt a nevet viseli ma
a ház, amely a múltat építészetileg
és művészettörténetileg hitelesen
őrző, de a jelen követelményeihez
is igazodó helyiségeivel, immár Veszp -
rém Főegyházmegye turisztikai köz-
pontjaként, a régészeti emlékeket
is bemutató, avatott kiállításokkal,
programokkal fogadja a látogatókat. 
A kapu zárkövén olvasható évszám,
1780 arról tanúskodik, abban az esz-
tendőben fejeződhetett be az épít-
kezés, amelyet 1733-ban Padányi
Biró Márton még kanonokként kez-
dett meg. Majd átköltözvén új há -
zába, az akkor földszintes épületet
átadta a szemináriumnak, hogy
azután 1772-ben Giczey István őr -
kanonok, folytatva az építkezést,
emeletessé építtesse tovább. Erről
beszél kísérőnk, s máris jelzi, ré -
gebbi időkre, az 1600-as évek dere-
kára nyúlik vissza a ház építéstör-
ténete, amikor két, nemes család
háza állhatott itt, ezt igazolja a ré -
gészeti feltárás, mely még Kralo -
vánszky Alán vezetésével kezdődött
meg, majd Rainer Pál végzett el. 
A hátsó udvari szárny és a kis épü-
let fokozatosan épült meg, hogy for-
máját a XIX. század elejére nyerje el.
A falkutatás, akárcsak a Dubniczay-
palotában, G. Lászay Judit nevéhez
fűződik. 

Induljunk sétára a házban.
A földszinten a gazdaasszony egy-
kori szobája különleges élmény. 
Az üvegpadló alatt a XVII. századi
pinceboltozat látható. Csak jegyez-

zük meg, az üvegfödém, az alatta
látható feltárás megvilágítása, a be -
mutatás, példaértékű. 
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A Madaras-háztól 

a Szaléziánumig

AZ IDŐSEBBEK VESZPRÉMBEN ÚGY MONDJÁK, A MADARAS-HÁZ A VÁR EGYIK KÜLÖNLEGES ÉKESSÉGE,
MÁSOK EGYKORI LAKÓIRÓL, BIRÓ–GICZEY-PALOTÁNAK NEVEZIK. AKÁR ÍGY, AKÁR ÚGY, ABBAN MINDENKI
MEGEGYEZIK, HOGY AZ ÉRSEKI PALOTÁVAL SZEMKÖZT, A DUBNICZAY-PALOTA TŐSZOMSZÉDSÁGÁBAN, SOKÁIG
ÜRESEN ÁLLÓ, BAROKK ÉPÜLET MEGÚJULÁSA ÚJABB FONTOS PILLANAT A VÁROS ÉS AZ ÉRTÉKSZEMLÉLETŰ
ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÉLETÉBEN.

Róna Katalin

Korszakok találkozása az udvar felől 



Ez a szoba a múlt század nyolcva-
nas éveiben tevékenykedő, halimbai
„füves” pap, dr. Szalai Miklós espe-
res munkásságával ismertet meg. 
A tablókban szárított gyógy- és fű -
szernövények láthatók, a „füves” pap
receptjei, gyógynövényekkel és gyógy-
teákkal kapcsolatos érdekességek
olvashatók. S ehhez kapcsolódóan
az épület nyugati, hátsó frontján
lévő, a veszprémi dombokra pillantó
udvarból gyógynövénykert lett. Ide
a ház belső falai által övezett udvar

felől vezet az út, ahol láthatóvá vá -
lik a ház történetét pontosan és hi -
telesen mutató, két, dongaboltozatos
pince az átjáróval. Egykori ostyasütő
szerszámok, gyertyamártogatók kiál-
lítása teszi a szemlélő számára ér -
zékletessé a feltárt termeket. 
De térjünk vissza még a házba, az
északi front földszinti folyosójára, 
s vessünk egy pillantást a lépcső
alatti kiskamrára is, mielőtt belép-
nénk a helyiségbe, amely a feliratok
szerint valaha kanonoki fürdőszoba,
vendégszoba, tán imaszoba szerepét
is játszhatta, s ma kávézóként mű -
ködik, megőrizve a későbbi időkből,
a XIX. századból való, faburkolatot
imitáló, flóderes falfestést. S még
mielőtt az emeletre indulnánk, az
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„Németh Katalinnak
oroszlánrésze van ab -
ban, hogy Veszprém
történeti arculatát meg-
őrizve fejlődött az
utóbbi évtizedekben.
A Dubniczay-ház, akár-
csak a most elkészült
Biró–Giczey-ház nem
kis részben az ő fele-
lős munkájának kö szön -
heti minőségi megva-
lósulását.”



udvari kisházban, amely valaha fás-
kamra volt, térjünk be a hegedűké-
szítő- és javító mester műhelyébe.
A cremonai hegedűsök házait idéző
műhelyben Sümegi Elemér egyaránt
szívesen mutatja munkáját és hang-
szergyűjteményét, munkaeszközeit,
muzeális értékű gyaluit. 
A ház különleges örökségi értéke 
a barokk, oldalfal- és mennyezet-
seccóval díszített, négy szobából
álló, kanonoki teremsor a Giczey
István építtette emeleten, ahová
korabeli falépcső visz fel. A szobák
festőművész-restaurátori munkája
Bóna Istvánt és munkatársait dicséri.
A parkot ábrázoló oldalfalú, egykori
ebédlő közepén a „képtálaló” asztal

képsorain pontosan végigkísérhetők
a restaurálás fázisai. Az ebédlőből
jobbra a zöld alapárnyalatú, lugasos
szoba nyílik, falán a festmények
idilli kerti jelenetekkel és a ház név-
adóiként is emlegetett madarakkal.
Még tovább haladva lépünk be a
valahai kanonoki hálószobába, ame-
lyet egyben levéltárként is tisztelnek.
A mennyezeti secco négy puttója a
négy tudomány – a teológia, a lite-
ratúra, az asztrológia, a geográfia –
szimbóluma. Az Érseki Levéltár és
Könyvtár ősnyomtatványai, emlék-
könyvek és albumok, kéziratok, tér-
képek és oklevelek láthatók itt. 
Az ebédlőből bal kézre a kanonoki
dolgozószoba fogadja érkezőt. A fő -
falon képzeletbeli táj, kerek, oszlo-
pos épülettel, szoborral s egy hajó-
val – amelynek inkább csak vitorlája
vehető ki – az előtérben. 
Új, a kortárs építészet eszközeivel ki -

alakított lépcsőház visz a manzárdra,
ahol a mai térbe tökéletesen simul
a keménytest, amely egykor a kam-
ra és a konyha fölött nyílt a padlás-
térbe. Itt érzékelhető a múlt és je -
len találkozásából született alkotás,
minden hasonló, műemléki helyre-
állítás egyik sarkalatos pontja.
Képes-e együtt élni az egykorvolt 
a maival, képes-e úgy kiegészíteni
a korábbi épületet a mostani funk-
ció, hogy egység szülessék. Nos, a
válasz ebben az esetben csakis az
igen lehet. 
A tetőtéri galériába került a liturgi-
kus időkerék a XVIII. századi fa szob -
rokkal, amelyek az egyházi idő cik -
likus mozgását illusztrálják. Ugyan -
csak a tetőtérben láthatók a Veszp -
rémi Főegyházmegye archív térképei,
fényképek és mozgóképek. Virtuális
könyv mutatja a Szent Mihály-Szé -
kesegyház átépítését. Végül liturgi-
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Az emeleti kanonoki teremsor barokk
mennyezete 

A Biró-Giczey-palota homlokzata 



kus tárgyak láthatók, s a zenesarok-
ban egyházzenei élményben lehet
része az érdeklődőnek.
S befejezésként idézzük a ház kuta-
tását végző G. Lászay Judit művé-
szettörténész összefoglaló szavait:
„Egy műemlék helyreállítása csapat-
munka és ebben az esetben a ter-
vezők, a restaurátorok, a kutató, 
a műemlék-felügyelő és a kivitele-
ző szorosan együttműködött a cél
ér dekében. Németh Katalin felügye-
lővel együtt már több olyan hely-
reállításban dolgoztunk, ahol a
Vem év szer volt a kivitelező, így
már is mert volt számukra, hogy 
a kiviteli tervekhez képest az épü-

let végső képe sokat fog változni.
Ennek egyik oka, hogy sok értékes
részlet csak a kivitelezés során ke -
rülhet elő, ezáltal újabb, az épület
számára előnyös módosításokat
épít be a tervbe az építész. Kutatói
művezetéssel a műemlékes szak-
ember a tervező egyik munkatársa-
ként vesz rész a folyamatban, kon-
zulense a kivitelezésnek is, ezt sze-
mély szerint rendkívül fontosnak
tartom. Vasáros Zsolt tal együtt
dokumentáltuk és értelmeztük az
előkerült építészeti részleteket.
Ugyanígy a restaurálási kérdésekben
is folyamatosan együttműködtünk
a szakemberekkel. Nagyon nem

mindegy, hogy a fel ügye lő hozzá-
értése, tapasztalatai mi lyen mély-
ségűek. Németh Katalin nak orosz-
lánrésze van abban, hogy Veszprém
történeti arculatát megőrizve fejlő-
dött az utóbbi évtize dek ben. 
A Dubniczay-ház, akárcsak a most
elkészült Biró–Giczey-ház, nem kis
részben az ő felelős munkájának kö -
szönheti minőségi megvalósulását.”
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A földszinti folyosó részlete  
A kortárs építészeti elemekkel kiala-

kított tetőtéri galéria
Fotók: Hack Róbert 
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(1696, Padány, Pozsony vármegye – 1762, Veszprém)

Középiskolai tanulmányait a jezsuitáknál kezdte, majd a
nyitrai piaristáknál fejezte be. A veszprémi egyházmegye
kispapjaként a nagyszombati Collegium Rubrorumba kerül,
ahol teológiát és filozófiát tanult. 1729. március 21-én
szentelték pappá. Bicskén plébános, ahol a török pusztí-
tást követően ő volt az első katolikus lelkipásztor. Fel -
figyelt rá Acsády Ignác veszprémi püspök, s 1729-ben
veszprémi kanonokká és felsőörsi préposttá léptette elő.
Néhány év múlva már a püspök közvetlen környezetében
dolgozott. 1733-ban székesegyházi főesperes, 1734-ben
püspöki helynök, 1736-ban éneklőkanonok, 1740-ben,
nagyprépost. Az 1741-es pozsonyi országgyűlésen a
veszprémi káptalan követe. Acsády Ignác püspök halálát
követően az egyházmegye papsága és a vármegye fel-
iratban kérte az uralkodót, hogy Biró Márton legyen a
következő veszprémi főpásztor. Mária Terézia 1745. már-
cius 18-án írta alá kinevezését; a főispáni székbe 1745.
május 13-án iktatták be, püspökké szentelésére pedig
1745. augusztus 15-én került sor. Több mint másfél
évtizedig állt az egyházmegye élén. Több jelentősebb
veszprémi építkezés is köthető a nevéhez: kijavítatta 
a veszprémi székesegyház elkorhadt tetőszerkezetét, 
ő építette a bazilika előtt lévő Szentháromság szobrot
és a veszprémi püspöki palota közvetlen szomszédságá-
ban álló nagypréposti házat, amely napjainkban az érse-
ki hivatalnak ad otthont. Ugyancsak az ő munkásságához
kötődik a zalaegerszegi kéttornyú templom illetve a püs-
pöki palota felépítése Sümegen. Biró alapította a Veszp -
rémi Érseki Könyvtár, továbbá a veszprémi egyházi és
megyei levéltárak jogelődjeit. Felújított vagy újjászerve-
zett 87 plébániát, a protestáns felekezetektől visszaszer-
zett 205 templomot, kápolnát és megvetette a veszpré-
mi kispapképzés alapjait. Pályafutása során 29 könyvet
írt és személyében több egyházi ének szerzőjét is tisz-
telhetjük. 

Címlapon – A Madaras-háztól a Szaléziánumig

(1723 k., Gyöngyös – 1786, Veszprém)

Életének korai szakaszáról nem maradtak fent pontos feljegyzések. Acsády Ádám alapítványán – 1743–1749 között –
a nagyszombati Collegium Rubrorum növendéke volt, ahol teológiát és filozófiát hallgatott. Volt várpalotai plébános,
1758-ban kerületi esperes, 1760-ban tb. kanonok, 1767-től valóságos kanonok és hántai prépost, 1777-től székesegy-
házi főesperes és gyóntató kanonok, 1778-tól Szent Benedekről nevezett borchi címzetes apát, majd 1782-től őrka-
nonok. A mai Szaléziánumnak otthont adó – Padányi Biró Márton által 1733 körül építtetett – veszprémi kanonoki
házat 1772-ben egy emelettel bővítette. Sokat tett a katolikus hit és a Szentháromság kultuszának terjesztéséért.
Élete során, de főként végrendeletében komoly összeggel támogatta a vallásos életet és a városi kórházat. 
(Forrás: Szaléziánum) 
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Címlapon – A Madaras-háztól a Szaléziánumig

A projekt az Európai Unió támo -
gatásával, az Európai Regionális
Fej lesz tési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg 2009–2011
között. 

Projekt menedzsment: 
Innoreg Kft. (az In ventio cég-
csoport tagja) 

Alap kon cep ció, engedélyezési 
és kiviteli tervek: 
Kovács Zsolt és Berán ko vá Jana
(Veszprémi Építész Műhely) 

Módosított engedélyezési és 
kiviteli tervek – generáltervezés:
Vasáros Zsolt, Véner Ágnes
(Narmer Építészeti Stúdió,
Budapest) 

Generálkivitelező: 
VEMÉVSZER Építő- 
és Szerelő ipari Kft., 
építésvezető: Molnár András

Kiállítás kurátor: 
Tóth G. Péter, 
munkatárs: Kerny Terézia

Kutatási dokumentáció I. 
(Értékleltár és falkutatás I. ütem),
2006.: G. Lászay Judit (Állami
Műemlékhelyreállítási és Restau -
rálási Központ) 

Kivitelezés közbeni kutatás,
2010–2011.: G. Lászay Judit
(KÖH) 

Műemléki felügyelő: 
Németh Katalin

Régészeti kutatás: Rainer Pál
(Laczkó Dezső Múzeum)

Falképkutatás: 
Jeszeniczky Ildikó, Brutyó Mária,
Laurentzy Mária

Falkép-restaurálás: 
Bóna István – Seres András,
Verebes Dóra, Fodor Edina

Faszobrász-restaurálás: 
Szőnyi Zsuzsa, Jeney Zoltán,
Pákh András, Szalay György 

Az üvegfödém alatt látható a XVII. századi feltárás Fotók: Hack Róbert
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A messziről fehérlő lendvai vár tor-
nyából, a Szentháromságról vagy 
a szőlővel beültetett dombhátakról,
amerre a szemünk ellát, előttünk 
a gyönyörű Mura-vidéki táj, gondo-
zott s megművelt természeti és igen
gazdag épített környezetével.
Rendezettség, nyugalom, s egyszerre
oldottság jellemzi ezt az intenzív
életörömöt sugárzó festői környéket,
ahol még borongós időben is kar-
nyújtásnyira tűnnek a városka tor-
nyai, házai. A várdomb tövénél a
Szent Katalin-plébániatemplom, tá -
volabb a szőlőtőkék sorai közül is
jól látható evangélikus templom, s
a magyar organikus építészet egyik
alapító atyja, Makovecz Imre által
tervezett, hangverseny- és színház-
termet magába foglaló épület kor-
jelző toronysisakjai emelkednek 
a háztetők fölé. Felismerhetők per-
sze a települések mai összképében
a „korszellem” bántó lenyomatai is
a beavatkozásokban, az értelmetlen
hiányokban, értékzavar közepette 
az értékőrzés, s az új értékterem-
tés megbomlott egyensúlyában. 
Készült egy könyv ezért emlékezte-
tőül, s úgy nem mellékesen figyel-
meztetőül, ahogy a szerzők megfo-
galmazták: „Jézus Jeruzsálem ve sze -
delméről jövendöl így: „Nem marad
itt kő kövön, mely el nem romlana!
(Máté 24, 2) Mi viszont szeretnénk,
hogy a Muravidéken kő kövön ma -
radjon! Munkálkodásunk során folya-
matosan észleljük, hogy örökségünk -
ből a szemünk láttára szinte minden-
nap eltűnik, elporlik valami. Nem tit-
kolt célunk, hogy felhívjuk a fi gyel -

met arra, amit épített örökségünk-
ből meg kell becsülnünk. (...) Ezen
könyv tartalmi keretei sajnos nem
tették lehetővé, hogy valamennyi ér -
tékes építészeti objektumunkat be -
mutassuk, így munkánk egy alkalmi
válogatásnak tekinthető.”
Látlelet és egyúttal késztetés tehát
a kötet. A leírások az értékeket ve -
szik számba, de tükrözik az egyes
objektumok jelenlegi állapotát is, kö -
szönhetően a mellékelt pillanatké-
peknek. A kitűzött cél: elősegíteni 
a megőrzést, de legalább dokumen-
tálni s azon mód is átörökíteni az
„örökséget” a mindennapok gesztu-
saival. A kiváló erdélyi néprajzos,
Tánczos Vilmos írta: „A műveltséget
a köznapok apró reflexei mentik meg
— vallotta Márai, s én nem tu dom
elhinni, hogy hetven év Balkán kitö-
rülhette volna génjeinkből a Nyugat -
hoz való tartozás reflexeit. A kövek
akkor is bennünk élnek, ha nem
veszünk tudomást róluk. A kultúra
átörökítésének, a titokzatos lényeg
továbbadásának módozatai észrevét-
lenségükben, hétköznapiságukban 
is annyira sokrétűek, hogy nehéz
számba venni őket.”
Itt van az ideje, tudjuk már régóta,
a számbavételnek, s szerencsére a
hajdan volt állapotokat is megidézve,
még mindig van mit. Mint ahogy el
is készült évekkel ezelőtt a Mura-
vidéki székhely, Lendva teljes épített
örökségi dokumentációja, leltára.
Csak folytatni kellene a többi telepü-
lésen, hiszen a közelmúltig történe-
tileg kialakult településhálózat, tele-
pülésformák, településszerkezet do -

kumentálása, kutatása nem pusztán
elméleti, tudományos feladat, mert
a ma égető gondok közepette élő
közösségek számára alapvető, hasz-
nos s jövőbemutatóan érvényes ter-
vezési, igazgatási, szervezési és tech-
nikai támpontokat kínálnak a terü-
let- és a településrendezésben. 
S ideje van egyúttal a párbeszédnek,
majd azután a tetteknek is, mert el
kellene végre hinni, hogy a megőrzés
nem öncél, s azt is, hogy nem ellen-
tétes az újabb értékek teremtésére
való törekvésekkel. Legyen hát végre
tényleg párbeszéd a helyi közössé-
gek s vezetőik, a közélet, a művé-
szetek és a tudomány emberei kö -
zött annak felismerése, s mindnyá-
junk számára való felismertetése
érdekében, hogy a mostani nyomasz-
tó gazdasági, az emberi kultúra ér -
tékeit veszélyeztető válságos hely-
zetben elengedhetetlenül fontos kul-
túránk s környezetünk adottságaira,
értékeire, mint erőforrásokra alapozni.
Elfogadhatjuk Johan Huizinga meg-
állapítását, hogy: „… ha meg akar-
juk tartani a kultúrát, akkor kultú -
rát teremtve kell előrehaladnunk.
(…) Kultúráról, mint egy közösség
irányította magatartásról akkor be -
szélhetünk, ha a természet birtoklása
anyagi, erkölcsi és szellemi té ren
olyan állapotot teremt meg, mely
magasabb és jobb, mint az, melyet
az adott természetes viszonyok nyújt-
hatnak; ismertetőjele a szellemi és
anyagi értékek egyensúlya (…).”
Jól kiegészíti ezt Hamvas Béla alábbi
gondolata: „Nehéz helyzet csak ott
támad, ahol az ember kötelességét

Kitekintő

Lendvai 

gondolatok

„ … körbenézve a tetőről fehér  
tornyaiból Szent István és László és a 
kegyes múlt emlékezete őrködik a táj felett,  
ígérve szebb jövendőt.” (Bence Lajos)

Sebestyén József
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megtagadja. A nagy kultúrával fel-
tétlenül együtt jár az a kötelezett-
ség, hogy az ember tovább építse.
Kultúrában születni nemcsak annyit
jelent, hogy élvezni a kiváltságokat,
amiket az ősök alkotása teremtett,
hanem annyit is, hogy előkészíteni
az utódok kultúráját.”
Széles a skálája a könyvben szerep-
lő épületeknek, építményeknek, tár -
gyaknak. A régebbi korokban emelt
vár, templomok, haranglábak, szak-
rális köztéri szobrok, emlékművek 
s a közelmúltban épült városi köz -
épületek, lakóépületek, falvak portá-
inak lakóházai, gazdasági épületei,
szőlőhegyek borházai, pincéi egytől
egyig a környék s a tágabb tájegy-
ség, az egykori Zala vármegye, a
„pannon táj” építészeti, művészeti

hagyományait és a népélet jellegze-
tességeit, jellemző sajátosságait őrző,
életrevaló s fenntartandó hajlékok.
A vidék kiemelkedő műemléke Alsó -
lendván a Bánfiak egykori „fészke”,
vára, később, mint a környék legje-
lentősebb birtokosainak az Ester há -
zy ak uradalmának központja. Nem
ritka eset, hogy inventáriumok mel-
lett felmérési rajzok, építési tervek
is fennmaradnak, hogy tudósítsanak
a későbbi korok használói számára
egy-egy épületről, építésük, átalakí-
tásaik körülményeiről. Ez a szeren-
csés eset áll fenn az alsólendvai vár
esetében is. Ránk maradtak ugyanis
1769-ből a vár együttes átépítési
tervei, mégpedig több verzióban is.
E „dokumentációk” külön értékei 
a tervekhez készített felmérések,

amelyek alapján hiteles kép alkotható
a középkorban kiépített, s ha ro mo -
san is, de még a XVII. század vé -
géig fennálló középkori várról. A her-
cegi család levéltárában megtalálható
hg. Esterházy Miklós levele 1767-ből,
amelyben megbízta Eötvös Pál nevű
intézőjét, hogy készíttessen terveket
több, köztük az alsólendvai várának
felújítására. Eötvös Pál megfontolt,
jó „gazda” módjára az 1769. február
3-án kelt válaszlevelében, az újjáépí-
tés mikéntjének szempontjaira fi gye -
lemmel, felsorolta az újjáépítésre vo -
natkozó indokait, s a Joseph Rieger
építőmesterrel elkészíttetett felmé-
résekhez, tervekhez megjegyzéseket
is fűzött. Megállapította, hogy csak
a részleges helyreállítás indokolt,
mivel a herceg a várat lakni nem
fogja. A birtokközpont funkció ellá-
tására pedig elegendő az udvart
közrezáró épületszárnyak közül ket-
tőt átalakítva rendbe hozni, s a ro -
mos délkeleti és északkeleti szárnyat
egyébként vissza lehet bontani. Kü -
lönösen érdekes, s akár egy „mű -
em lékvédő” gondolata is lehetne 
az általa felhozott indokok egyike,
miszerint a vár a hegyen olyanfor-
mán helyezkedik el, hogy a felszámo -
landó két szárny sem a piac felől,
sem az egész környékről, sem a
postaútról, ugyanígy a többi sík vi -
dékről sem látható, csak a másik
kettő, aminél fogva a kastély nagy-
részt továbbra is megtartaná addigi
formáját. Arra azonban, hogy a XVIII.
század végén már biztosan álló, 
L alakú épület mikor készült el va -
ló jában, eleddig nincs adat.
Szerencsére az épület viszonylag jó
állapotban van, de igényli a rend-
szeres odafigyelést és gondoskodást
különösen most, hogy a közelmúlt-
ban a délnyugati, egykori kaputorony
megmaradt falait a kellő szakmai
előkészítés hiányában megkezdett
„felújítás” során gyakorlatilag meg-
semmisítették. A vár főépülete
idestova több mint harminc éve a
Mura-vidéki „művészetek fellegvá-
ra”, a szűkebb és a tágabb környe-
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zetében élő közösségek s természe-
tesen a város kulturális életének
egyik fontos alakítója, gazdagítója,
együtt a többi úgyszintén patinás,
régi vagy egészen új épületekben
működő intézményekkel.
Számos, az utóbbi években felújított
s hasznosított épület leírását is meg-
találhatja a buzgó olvasó a könyv-
ben. Ilyen a Városházaként működő
egykori Korona szálló épülete vagy
a Fő utcán álló Marton-féle lakóház.
Az épületben egykor nyomda és ta -
karékpénztár is működött. S ma 
az utcáról nyíló földszinti helyiségek
a város és a vidék polgári életét
bemutató kiállításnak adnak otthont.
A kiállítás többek között a helyiek
emlékezetében élénken élő egykori
lendvai Hungária Hazai Ernyőgyár
működésének, történetének fontos
dokumentumait, momentumait is
bemutatja. Csak fájlalni lehet, hogy
a jobb sorsra érdemes ernyőgyár
XX. század eleji, magyar szecessziós
homlokzatú épületét előbb a II.
világháború alatt feldúlták, majd 
az azt követő évtizedekben kívül-
belül kiábrándítóan lecsupaszították,
átalakították.
Örvendetes, hogy a vidék jól ismert
középkori templomai mellett szó
esik a könyvben a szakrális kis em -
lékekről, fogadalmi keresztekről, a
he lyiek kedvelt szentjeinek szobrai-

ról, temetőkről és síremlékekről, va -
lamint a környékre jellemző parasz-
ti építkezések még álló vagy már
csak visszaidézhető emlékeiről, lakó-
házakról, gazdasági épületekről, pin-
cékről. A XVIII-XIX. századi szob-
rok közül nem egyet restauráltattak.
Felújítva állnak a még meglévő ha -
ranglábak. Több kő síremléket is
restauráltak, konzerváltak. De vajon
mi lesz a falvak s a szőlőhegyek
portáinak pusztuló, boronafalas há -
zaival, marad-e hírmondónak belő-
lük? – teszik fel a kérdést a szerzők.
Még ha nem is értünk minden te -
kintetben egyet Myskovszky Viktor
1898-ban az ún. Kassai Memoran du -
mában leírt abbéli véleményével(?!),
hogy: „De nyilván mi mindenha
inkább tudtunk alkotni, mintsem
fentartani, s most ugy látszik, mint-
ha a végzetek utólértek volna, hogy
a fentartásért mit sem tudunk ten-
ni.”. De a végkövetkeztetése való-
ban igaz lenne ma is? A temérdek,
néha megoldhatatlannak tűnő gon-
dok ellenében mégse nyújtanának
esélyt a megújulásra az Európai
Unió átjárható belső határai? A gaz-
daságilag, történetileg összetartozó
vidéket hosszú évtizedekre szétvá-
lasztó, az itt élők lelkébe beégetett
határok sorompói lebontásával meg -
szüntethető lesz végre a zsákutcás
peremlét!? A most még csak az

egyéni érdekek mentén óhajtott ked-
vező változásba vetett hit segít-e
felismerni a „hely” kiváló adottsága-
it? Megannyi súlyos kérdés, amikre
válaszul a helyi közösségek dönthet-
nek úgy is, hogy a jövőbeni boldo-
gulás reményében élnek az együtt-
működés esélyével. Összevarrják az
elvágott „ereket”, újraépítik s azután
éltetik a kapcsolatokat. Szándékuk -
nak megfelelően lesz végre elég aka-
rat és erő a Lendváig és Rédicsig
meglévő vasútvonalak összekötésére.
E könyvet lapozgatván pedig felkere-
kednek, hogy megismerjék részletei-
ben és egészében a térség épített
örökségét. Megismerjék, értékeljék,
szeressék, s természetes igényükké
váljon szűkebb és tágabb pátriájuk
értékeinek megőrzése, átörökítése.
S akkor a mai Mura-vidék, Lendvá val
elfoglalhatja az őt megillető méltó
helyét a térség kulturális, gazdasági
életében. Példát mutatva és a re -
ményt erősítve a még mindig el zárt
határvidékeken élőkben. Hogy a költő
Balassinak legyen igaza úgy, amint
azt „az Lucrétia nótájára” írott ver-
sében megfogalmazta: „… mert ez
napot Isten örvendetességre serken-
geté fel nékünk.”

(Megjelent Kepéné Bihar Mária és
Lendvai Kepe Zoltán: Kő kövön
maradjon! című kötetében) 

Kitekintő – Lendvai gondolatok

Az elmúlt évben újjászületett Várépítő pályázat ez év
februárjától ismét várja műemlékek és gyermekintézmé-
nyek épület-felújítási pályázatát. A pályázat védnöke a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Nemzeti Erő for rás
Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága, valamint
a tavalyi védnök, az Építésügyi Minőségellenőrző Non -
pro fit Kft. (ÉMI) is.
Műemlék épületek felújítására azon szervezetek, alapít-
ványok, önkormányzatok pályázhatnak, amelyek tulajdo-
nában, felügyeletében vagy kezelésében olyan műemlék
épületek vannak, amelyek országos védettséget élveznek,
s amelyeken 2012-ben felújítási munkálatokat kívánnak
elvégezni. 

Az elmúlt évben a cégek által felajánlott terméktámo-
gatást független, neves közéleti személyiségekből álló
zsűri osztotta el. A több mint 40 pályázó közül 5 mű -
emléki pályázó összesen 3 540 132 Ft+áfa értékben, 
és 10 gyermekintézmény összesen 8 837 873 Ft+áfa
értékben kapott támogatást. A pályázaton elnyert termé-
keket a pályázók már a nyár a folyamán fel tudták hasz-
nálni, s így olyan épületek újulhattak meg, mint a bala-
tonszepezdi református templom vagy a nézsai óvoda.
2012-ben 10 cég fejezte ki egyetértését a pályázat 
céljaival, s ajánlotta fel termékeit. A tavalyi résztvevők 
– Baumit, Buderus, Creaton, Dörken, Tondach – mellett
idén csatlakozott a pályázathoz a Galeco, a Játszópark
Kft., az S-tér Kft. 
További információ www.varepitopalyazat.hu. 
Tel.: (23) 611-028; info@varepitopalyazat.hu.

Várépítő pályázat
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A megpályázott és elnyert projekt
elsődleges célja a restaurátori tevé-
kenység folyamatának, valamint ha -
tósági engedélyezésének és felügye-
letének megismerése volt a Kárpát-

medence területén, szem előtt tartva
a közös történeti és kulturális örök-
ség azonos szempontok szerinti ke -
zelésének lehetőségét is. A projekt-
hez kiválasztott helyszínek és az

ottani fogadó intézmények, a ha zánk -
kal környező öt ország: Ausztria,
Csehország, Horvátország, Románia
és Szlovénia olyan állami szakhiva-
talai voltak, amelyek a műemlékek
vagy azok tartozékaként védett kép-
zőművészeti alkotások restaurálásá-
val, restaurálásának tudományos,
illetve természettudományos előké-
szítésével foglalkoznak és/vagy részt
vesznek a műalkotások restaurálá-
sának engedélyezési és ellenőrzési
folyamatában. A pályázatban célként
határoztuk meg, hogy megismerhes-
sük a fogadó intézményeknél a prog-
ramunkhoz kapcsolódó jogszabályi
környezetet, az adminisztratív eljárá-
sok szakaszait, a döntés-előkészítő
mechanizmusokat, illetve a restau-
rálási folyamat visszacsatolásának
mikéntjét; továbbá a restaurálások
dokumentációs anyagainak típusait
és formáit. 
A pályázattal a KÖH célkitűzése az
is volt, hogy nemzetközi szakmai
ta pasztalatszerzéssel készítse elő
– egy reménybeli szakmagyakorlási

Kitekintő

A Leonardo Projekt I. 

Ausztria
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 2011-BEN „SZAKMAI TAPASZTALATCSERE A RESTAURÁLÁSI GYA-
KORLAT TERÉN ÉS RESTAURÁLÁSI SZAKMAI IRÁNYELVEK MEGFOGALMAZÁSA A MAGYARORSZÁGI GYAKORLAT
SZÁMÁRA, VALAMINT A MEGSZERZETT TAPASZTALATOK SZAKOKTATÁSBAN VALÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍ-
TÉSE” ÖSSZETETT CÍMMEL ÉS TARTALMI ELEMEKKEL, SIKERESEN PÁLYÁZOTT A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY,
LEONARDO MOBILITÁSI PROJEKT – EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJÁHOZ. A BESZÁMOLÓ
A PROJEKT EZEN ÚTJÁN RÉSZT VETT KOLLÉGÁK JELENTÉSEINEK, GONDOLATAINAK ÁTVÉTELÉVEL ÉS ÖSSZE-
FOGLALÁSÁVAL KÉSZÜLT.

Dr. Haris Andrea

Bécs, Schönbrunn – Grosse Galerie,
Gregorio Guglielmi  restaurálás alatt
álló mennyezeti falképének részlete,
Mária Terézia a magyar koronázási
jelvényekkel  
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rendelethez – a hazai restaurálási
irányelvek (standardok) kidolgozását.
Szem előtt tartva a legszélesebb
körű hazai szakmai konszenzust, 
a pályázatba partnerként más hazai
szervezeteket is bevontunk; ezek
mindegyike egyetértett, és támogatta
kezdeményezésünket. A projektben
részt vevő partnereink: a restauráto-
rok szakmai érdekképviseleti szerve
a Magyar Restaurátorok Egyesülete,
a hazai felsőfokú restaurátorképzés
intézménye a Magyar Képzőművé -
szeti Egyetem Restaurátorképző
Intézete, valamint a Műemlékek
Nemzeti Gondnoksága és a Magyar
Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökség-
védelmi Központja, ahol műemlékek-
hez kapcsolódó restaurálási tevé-
kenység folyik. 
A 2011 és 2013 között lebonyolí-
tandó pályázati program első hely-
színe 2011. október 17–23. között
Ausztria volt, ahol a fogadó szervezet
az osztrák műemlékvédelmi hivatal
(Bundesdenkmalamt), azon belül
annak restaurátorrészlege (Restauri er -
werkstätten) volt. Az osztrák hivatal
az előzetesen egyeztetett program
összeállításakor maximálisan figye-
lembe vette a pályázat célkitűzéseit,
így lehetőség nyílt az osztrák mű em -
lékvédelem szervezeti felépítésének
megismerésére, a restaurátori mű -
helyek, valamint a folyamatban lévő
helyszíni munkák megtekintésére. 

A Bundesdenkmalamt (BDA) szerve-
zeti felépítése 1923 óta lényegében
változatlan. Három fő egységből áll:
Szakigazgatás, Tartományi Irodák 
és Adminisztráció; az egységekben

összesen 200 fő dolgozik (ld. még:
www.bda.at ). A Szakigazgatás ma -
gában foglalja az összes műemlék-
védelemmel (és annak egyes terüle-
teivel) központilag foglalkozó egysé-

get (ingóságok, régészet, nyilván-
tartás) és a tudományos részlegeket
(inventarizáció, kutatás, építéstech-
nika, restaurálás stb.). A tartományi
irodák vezetői (8 tartomány + Bécs)

közvetlenül a BDA elnökének alá-
rendeltek; többségükben művészet-
történész végzettségűek (két építész -
mérnök és egy régész kivételével).
A konzervátorok (műemlék-felügye-
lők) jellemzően szintén művészet-
történész diplomával rendelkeznek,
míg restaurátorok csak a központi
szakigazgatásban (restaurátorrészleg)
dolgoznak. 
A műemlékvédelmet szövetségi
szinten törvény szabályozza; ennek
előírása szerint minden változtatás
a BDA engedélyéhez (Bescheid )
kötött. Az ügyintézés minden eset-
ben a tartományi irodákban folyik.
A tartományokban dolgozó konzervá-
torok ugyan nem kötelesek kikérni

Zwettl, ciszterci kolostor, templom
főhajó restaurálás alatt

„Minden helyzetet egyediként kezelve töreksze-
nek az optimális, sok esetben kompromisszumos
megoldásra azért, hogy minden fél magáénak
érezze a közösen hozott döntést, mivel meg-
győződésük szerint ez szolgálja legjobban a mű -
emlékek, illetve műtárgyak ügyét.”
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a Szakigazgatás véleményét, de azt
bármikor megtehetik – és igen gyak-
ran meg is teszik –, különösen a
laboratórium, de a restaurálások
esetében is. (A Szakigazgatás többi
részlegére nem volt ilyen mélységű
rálátásunk, de valószínűleg nincs
másképp az épületkutatással, törté-
neti épületszerkezetekkel stb. foglal-
kozó osztályok esetében sem.) 
A restaurálási részlegben dolgozó
szakemberek szemléletét meghatá-
rozza az osztrák hivatal egészére
jellemző gondolkodásmód, hogy min-
den kötelező jellegű, hivatalos útnál
szerencsésebb és hatékonyabb a sze -
mélyes kapcsolatok kiépítése egy-
részt a régiókban dolgozó konzervá-
torokkal, másrészt a külsős restaurá-
torokkal. A folyamatban lévő munkák

jelentős részéről így informálisan
van tudomásuk. Mozgásterüket két
tényező közvetve ugyan, de alapvető-
en meghatározza: a BDA által egyes
felújításokhoz nyújtott támogatás
vagy résztámogatás és a BDA resta-
urátor részlegének saját restaurálási
projektjei. 
Az osztrák műemléki hivatal több 
év  tizede szisztematikusan törekszik
– eszközrendszerének részeként ke -
zeli – a műemlékek tulajdonosai,
használói, kezelői, vagy a restaurá-
torok kö       zötti, egymás megbecsülésén
ala   pu     ló, jó kapcsolattartásra, ezzel be -
folyásolva, alakítva, orientálva, eset -
leg irányítva gondolkodásukat: di rekt
és indirekt módon, oktatással, kiad-
ványokkal, az adott probléma meg-
oldási lehetőségeinek felvázolásával

formálva az érdekeltek szemléletét.
A döntéseket az érintett felekkel
együtt, szempontjaik figyelembevéte-
lével hozzák meg. Minden helyzetet
egyediként kezelve törekszenek az
optimális, sok esetben kompromisz-
szumos megoldásra azért, hogy min-
den fél magáénak érezze a közösen
hozott döntést, mivel meggyőződé -
sük szerint ez szolgálja legjobban
a műemlékek, illetve műtárgyak
ügyét, nemcsak az adott, konkrét
esetben, hanem hosszú távon is.
Zwettl-ben a ciszterci apátsági temp-
lom teljes helyreállításának, beren-
dezésének restaurálási folyamatát 

BDA – Arsenal, restaurátorrészleg,
technológiai gyűjtemény
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a tartományi iroda konzervátorának
szemszögéből ismerhettük meg. 
A 2006 óta folyó munkákba 2008-
ban bekapcsolódó konzervátor fel-
adata a munkák teljes felülvizsgálata
volt. Ekkor a kutatások már befeje-
ződtek, és kialakult a koncepció is 
a teljes belsőre, aminek lényege
mindenhol a barokk állapot vissza-
állítása volt. Újra áttanulmányozva 
a belső színezések és berendezési
tárgyak restaurátori kutatási doku-
mentációit, valamint a levéltári for-
rásokat, nyilvánvalóvá vált számára,
hogy a barokk állapot következetes
visszaállítása nemcsak lehetetlen,
hanem a történeti rétegek igen nagy
mértékű pusztulásával járna. Az utol-
só történeti periódusnak, amely 
a falakon, a tagozatokon, a boltoza-
tokon és a különböző korú tárgya-
kon egyaránt megtalálható, XIX. szá -
zadinak bizonyult. A kellően nem
megalapozott restaurálási koncepciót
újratárgyalták a renddel, és hosszas
egyeztetések után sikerült megvál-
toztatni. Hozzá kell tenni, hogy mind-
ehhez a BDA számára a „tárgyalási
alapot” a munkák 15%-os miniszté-
riumi finanszírozása jelentette, amely
összeget a BDA kezeli. Saját költség-
vetéséből is hozzájárult a projekthez,
fizette az épületkutatás költségeit
(meghatározva ezzel annak szem-
pontrendszerét és követelményeit),
valamint szakértőket, laborvizsgála-
tokat biztosított, a konzervátor sze-
mélyében pedig a levéltári kutatást
is elvégeztette. A belső munkálatok
már az új koncepció szerint kez-
dődtek, és 2012-ben befejeződik 
a teljes helyreállítás. 
A BDA éves költségvetési keretéből
finanszíroz / részfinanszíroz műem-
lék helyreállításokat, ami biztosítékot
jelent szakmai elvárásainak, követel-
ményeinek érvényesítésére. A támo-
gatás tehát általában anyagi, de ami-
kor erre nincs mód, bizonyos kutatá-
sokat, vizsgálatokat térítésmentesen
elvégeznek. A BDA 2011. évi költség-
vetése kb. 6 millió euró volt. A res-
taurátor részleg ebből az összeg ből

a működési költségein túl kb. 300
ezer eurót kapott, amelyből „kisebb
volumenű” restaurálásokat finanszí-
roztak részben a műhelyeikben,
részben külső helyszíneken. 
A BDA restaurátorai kevés restau -
rálási munkát végeznek (összesen:
3–4 diplomás restaurátor áll alkal-
mazásban a restaurátorrészlegnél,
amelynek vezetője szintén művészet-
történész végzettségű); inkább elő-
készítik, koordinálják, felügyelik a
műhelyeikben folyó munkákat, ame-
lyekkel külső (szabadúszó) restaurá-
torokat bíznak meg. Mivel az osztrák
műemlékvédelmi hivatalé az ország
egyik legjobb adottságokkal és fel-
szereléssel rendelkező restaurátor-
műhelye, itt külsősként dolgozni
presztízst jelent, s utóbb referenciát.
Ez jó alkalmat jelent a hivatal res-
taurátorainak, hogy a külső restau-
rátorokkal megismertessék a BDA
által képviselt elveket, módszereket;
a munka során felmutatva és betar-
tatva velük a BDA által megkövetelt
szakmai színvonalat. A restaurálás
általuk képviselt elveinek szisztema-
tikus, egész országra történő kiter-
jesztésének jellemző példája, hogy
ha a műhelyükbe kerül például egy
oltárkép a tiroli tartományból, akkor

annak restaurálásával nem egy bécsi,
hanem egy tiroli restaurátort fognak
külsősként megbízni. Így közvetle-
nül látják, véleményezhetik munká-
ját, alakíthatják szemléletét. Közvet ve
tehát a saját finanszírozású projek-
tek is a külső, nem általuk finan-
szírozott munkák minőségét, annak
magas szinten tartását is szolgálják,
egyúttal tovább erősítve az országos
szakmai kapcsolatrendszert és infor-
mációáramlást. 
A stabilitás számunkra ismeretlen
„jelképei” voltak azok a részben mű -
szeres monitorizációs munkák, ame-
lyeket a restaurátorrészleg rendsze-
resen folytat a már elvégzett resta-
urálások, a restaurálás során fel-
használt anyagok kontrollálásával,
valamint a tervezett/szükséges res-
taurálások előkészítése során. Bécsi
sétánk alatt hívták fel figyelmünket
a Pe ters kirche homlokzatán lévő kü -
lönböző helyreállítások során készült
va kolatok állapotának folyamatos el -
lenőrzésére vagy például a Ste phans -
 dom egy késő gótikus Madonna
szobrának műszeres monitorizálására.

Kitekintő – A Leonardo Projekt I. / Ausztria

BDA – Arsenal, restaurátorrészleg,
természettudományos labor
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A restaurátor részleg, valamint szük-
ség szerint a hivatal többi egységé-
nek munkáját a természettudomá-
nyos labor 3 munkatársának (ve gyész,
geológus, laborasszisztens) vizsgála-
tai segítik és támasztják alá. Évi
250–300 laborjelentés készül itt,
ami kb. 1000 db minta feldolgozá-
sát jelenti; ezek mintegy 10 száza-
léka készül külső felkérésre, a többi
a saját programok támogatására.
Hazai perspektívából nézve különö-
sen irigylésre méltó felszereltségük

és az abból következő vizsgálati
módszereik: normál fénymikroszkó-
pia (ráeső és átmenő fényes vizsgá-
latok), polarizációs mikroszkópia, UV-
 lumineszcens mikroszkópia (Zeiss
Scope A1 mikroszkóp), pásztázó
elektronmikroszkóp (SEM) az elemi
összetétel meghatározásához; a szer-
ves anyagok elemzéséhez rendelke-
zésre áll egy Fourier-transzformációs
infravörös spektroszkóp (FTIR).
Amennyiben gázkromatográfos (GC)
vizsgálatokra van szükség egy anyag
pontosabb meghatározásához, akkor
a Kunsthistorisches Museum megfe-
lelő berendezéssel felszerelt laborjá-
val működnek együtt. 

A különböző típusú restaurálási be -
avatkozások (kutatás, konzerválás
stb.) dokumentálására a BDA még
nem dolgozta ki saját iránymutatá-
sait, standardjait. Jelenleg csak a
saját projektek dokumentálására van
kidolgozott formula. Ez lényegében
egy néhány fényképpel kiegészített
jelentés (Berichtsformular ), amit
minden, a BDA restaurátor műhelyei-
ben végzett munka befejezésekor el
kell készíteni. A teljes dokumentáció-
nak ez csak az egyik része a leg-
szükségesebb adatokkal. A külső
munkák dokumentáltsága – és a BDA
restaurátorai szerint minősége is –
nagyon változó színvonalú, és nem
mindig van lehetőségük megköve-
telni, elérni az optimális eredményt.
Jelenleg folyamatban van – német
minták felhasználásával –, a külső
munkákra is érvényes standard ki -
dolgozása, amelynek megjelenése
a közeljövőben várható.
Az osztrák hivatal szemléletformáló
tevékenységének fontos eszköze a
felső- és a középszintű oktatásban
való részvétel. A restaurátorrészleg
munkatársai folyamatosan jelen van-
nak a felsőoktatásban, amely egy-
részt lehetőséget teremt számukra
műemléki elvárások/követelmény-
rendszer megismertetésére, más-
részt segíti a szakmai utánpótlás
kiválasztását. A BDA restaurátormű-
helyeiben rendszeresen helyet és
lehetőséget adnak az egyetemi
hallgatók diplomamunkájához.
A középszintű továbbképzés egyedi
formáját teremtették meg a Bécs
melletti Mauerbachban. Az egykori
karthauzi kolostort 1984-ben kapta
meg a BDA, és szervezetileg a res-
taurátorrészleghez tartozik. A beköl-
tözésük óta folyamatosan végzett
konzervátor szemléletű helyreállítás
filozófiája: minden korszak lenyoma-
tának tisztelete, az osztrák műem-
lékvédelem kiemelkedő teoretikusá-
nak, Alois Rieglnek „régiség-érték”
fogalmát a gyakorlatban alkalmazva.
A jellemzően XVII. században épült
együttes fokozatosan haladó helyre-

Mauerbach, volt karthauzi kolostor 
– kerengő,  Johann Ignaz Cimbal kon-
zervált falképe
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állítása során igyekeznek kikísérle-
tezni és bemutatni az elképzeléseik-
nek leginkább megfelelő módszereket.
A mai napig tudatosan befejezetlen
helyreállítás arra is lehetőséget ad,
hogy tanulmányozhatóvá válnak az
elmúlt majdnem 30 év restaurálás-
szemléleti, technikai, technológiai
változásai is, „folyamatosan változó
állandó kiállítást” nyújtva, amelyet
tovább gazdagítanak a különböző
rekonstrukciókkor kiemelt vagy ki -
cserélt, esetleg kidobott, de vissza-
nyert tárgyak szisztematikus gyűjte-
ménye. A homlokzatokon megóvják

az ötvenes évek mára meglehető-
sen megviselődött festését, fa nyí-
lászárókon csak a vasalatok korrózió-
mentesítését végzik el, a faanyagot,
ha csak lehet, nem impregnálják. 
A kerengő négy sarkát díszítő ba rokk
falképekből (Johann Ignaz Cimbal)
csak az egyik sarok feltárása történt
meg, a többit nem is szándékozzák
napvilágra hozni a meszelésrétegek
alól, és a feltárt részeken is csak
nagyon részleges felületeken kerül
sor az esztétikai helyreállításra. 
A helyreállítás során – szándékuk
sze rint – csak hagyományos techno-

lógiákat és kompatibilis anyagokat
használnak. Erre épül rá Mauerbach
kö zépszintű továbbképzési programja,
amely tradicionális építőipari tech-
nikákat mutat be, kíván megtanítani,
és célközönségét elsősorban a szak -
ipari munkások alkotják (évente kb.
30 egyhetes kurzust tartanak). 
Befejezés és összegzés helyett kö -
szönettel tartozunk az osztrák mű -
emléki szervezet elnök asszonyának,
Dr. Barbara Neubauernek, valamint
a restaurátorrészlegnek és vezetőjé-
nek: Dr. Bernd Euler-Rolle-nak és
minden munkatársának, akik az
egyes helyszíneken szívélyesen, kor-
rekten, minden problémát őszintén
feltáróan kalauzolták csoportunkat.
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Mauerbach, volt karthauzi kolostor  
– templom, pilaszter fejezetek készítésé-
nek didaktikus bemutatása 
Fotók: Bíró László, Kovács Gábor

RÉSZTVEVŐK:
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal:
Bíró László, Haris Andrea, Kovács
Gábor, Tündikné Janó Irén
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Restaurátorképző Intézete: 
Heitler András
Magyar Restaurátorok Egyesülete:
Hoós Mariann
Műemlékek Nemzeti Gondnok sá ga:
kiutazás előtt közvetlenül le mondta és
átadta a részvétel jogát a KÖH-nek
Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti
Örökségvédelmi Központja: 
Kiss Rita 

PROGRAM

1–2. nap: BDA – Restaurierwerkstätten, Bécs Arsenal
Kő-, festő-, falkép-, szobrászműhelyek, valamint a laboratórium, techno-
lógiai gyűjtemény és könyvtár. 
Mag. Michael Vigl (Abteilung für Konservierung und Restaurierung), Mag.
Johann Nimmrichter (Abteilung für Konservierung und Resta urie rung),
dr. Pintér Farkas (Abteilung für Konservierung und Restau rie rung) veze-
tésével
3. nap: Bécs, Schönbrunn (Grosse Galerie, Millionenzimmer, Berglzimmer)
Mag. Manuela Legen-Preissl (Landeskonservatorat für Wien), Mag. Markus
Santner (Abteilung für Konservierung und Restaurierung), Jörg Riedel,
külsős restaurátor vezetésével
4. nap: Bécs, a városban végzett munkák megtekintése (Stephansdom,
Peterskirche, Minoritenkirche, Michaelerkirche, Theseustempel) 
Mag. Johann Nimmrichter (Abteilung für Konservierung und Restaurie -
rung) vezetésével
5. nap: Mauerbach, volt karthauzi kolostor  
Mag. Astrid Huber, Peter Topf (Abteilung für Konservierung und Restau -
rierung – Kartause Mauerbach) vezetésével
6. nap: Zwettl, ciszterci apátsági templom  
Mag. Petra Weiss (Landeskonservatorat für Niederösterreich) vezetésével 
7. nap: Bécs, Belvedere



ÖRÖKSÉG

Műtárgyak, kulturális javak kiviteli
engedélyezésének csaknem évszáza-
dos hagyománya van kontinensünk
országaiban. A nemzeti szabályozá-
sok mellett 1993-ban, az egységes
belső piac kialakítása idején meg
kellett alkotni a műtárgykiviteli en -
gedélyezés közösségi szabályait is. 
A hosszas tagállami alkudozások
eredményeként egy olyan mini mum-
szabályt fogadtak el és öntöttek 
– kötelezően alkalmazandó – rende-
let formájába, amely a közösség
egészét elhagyó tárgyak esetében
alkalmazandó, de a tagállami sza-
bályozásokkal párhuzamosan is mű -
ködtethető rendszert alkot. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy minden
tagállam fenntarthatja a saját nem-
zeti törvényeit, melyek a közösségi
szabályozásnak nem mondanak ellent.
Így hazánk is megtartotta az örök-
ségvédelmi törvény szigorú szabá-
lyozását, mely alapján minden, ötven
évnél régebbi, a kulturális javak kö -
rébe tartozó tárgy csak engedéllyel
vihető ki az országból. Ha a kivitel
harmadik országba, azaz az EU vám-
területén kívülre irányul, és egyúttal
a kiviendő tárgy a közösségi rende-
letben meghatározott kor- és érték-
küszöböket is túllépi, akkor már
nem a nemzeti szabályozás, hanem

a kulturális javak kiviteléről szóló,
2008. december 18-i 116/2009/EK
tanácsi rendelet szabályai szerint kell
eljárni. A 116/2009/EK rendelet al -
kalmazási köre a mi esetünkben
azonban igen szűk, mivel a meg-
adott értékküszöbök nem a hazai,
hanem elsősorban a nyugat-európai,

a londoni műkereskedelem árait tük-
rözik. Így például a festmények ese-
tén csupán azon, ötven évnél ré -
gebbi műtárgyak esnek a rendelet
hatálya alá, melyek értéke megha-
ladja a 150 ezer eurót, azaz a kb.
40 millió forintot. Hasonlóképpen 
a rendeletben leírt többi, tizennégy
műtárgycsoport esetén is magas ér -
tékküszöböket határoztak meg. Így
a 2004. májusi EU csatlakozásunk
óta alig néhány tucat EU közösségi
engedélyt adtunk ki, s azokat is
csaknem kivétel nélkül múzeumi

tárgyakra, ahol a biztosítási érték 
a rendelet sok ezer eurós küszöbét
– olykor nem is kevéssel – megha-
ladta. Magyarországon mind a nem-
zeti, mind a közösségi szabályozás
szerinti kiviteli engedélyek kiadása
– országos illetékességgel – a Kul -
turális Örökségvédelmi Hivatal Mű -
tárgyfelügyeleti Iroda feladata.

Te kintettel arra, hogy maga a jelen-
tés teljes terjedelmében (mellék -
leteivel együtt) az interneten ma -
gyar fordításban is hozzáférhető
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0382:
FIN:HU:PDF), ezért abból csupán
azt emeljük ki, ami számunkra is
külön tanulsággal bír. 

Érdemes elsőként arra is rámutatni,
hogy a közösségi jogi szabályozás 
e téren (is) teljes mértékben kiszá-
mítható, azaz lényeges változás a
megszületése (1993) óta eltelt mint -
egy két évtizedben alig volt. A most
hatályos rendelet ugyan 2008-ban
kelt, de új számát és dátumát csu-
pán egy kodifikációs (jogtechnikai)
eljárás révén kapta: a korábbi ki -
sebb módosításokat öntötték ekkor
egységes szerkezetbe. Ez az állan-
dóság ugyanakkor számunkra hátrá-

Kitekintő

Műtárgykivitelről 
– brüsszeli szemmel

A KÖZELMÚLTBAN TETTE KÖZZÉ AZ EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA A MŰTÁRGYKIVITELI ENGEDÉLYEZÉSRŐL
SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLY (116/2009/EK RENDELET) 2000–2010. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
ÖSSZEFOGLALÓ ADATAIT ÉS ÉRTÉKELÉSÉT.

Buzinkay Péter

„A megadott értékkü-
szöbök nem a hazai,
hanem elsősorban a
nyugat-európai, a lon-
doni műkereskedelem
árait tükrözik.”
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nyos is, hiszen – a magas értékkü-
szöbök révén – elsősorban az erő-
sebb, nagyobb gazdasággal, műtárgy -
forgalommal bíró nyugat-európai
államok, s köztük is elsősorban 
az angolok érdekeit tükrözi. Ezen 
a 2004-ben és 2007-ben csatlako-
zott új tagállamok egységes érdeke
sem volt képes változtatni. 

Ha rátekintünk a statisztikai adatok-
ra, az egyes tagállamok által kiállí-
tott közösségi engedélyek száma 
és ezek aránya pontosan tükrözi 
az európai műtárgyforgalom sajá-
tosságait. Az eltelt időszakban az
EU tagállamaiban kiadott közösségi
kiviteli engedélyek összesített száma
14 209 és 21 557 darab között
mozgott. (1. diagram) 

Ezek megoszlását tekintve (2. diag-
ram) a nagy műtárgyállománnyal
rendelkező államok (Olaszország,
Franciaország) mellett elsősorban
az Egyesült Királyság tűnik szembe,
hiszen a londoni műkereskedelem-
ben összpontosul az európai mű -
tárgyforgalom túlnyomó része, azaz
a nemzetközi statisztikák szerint az
öreg kontinens (aukciós) műkeres-

kedelmi forgalmának több mint 50
százaléka (!) itt valósul meg. Míg
az olasz kiviteli engedélyek magas
aránya (33,93 százalék) mögött va -
lódi műtárgy-veszteségek állhatnak,
addig az angolok 41,05 százaléka,

azaz az évi 7-8 ezer közösségi kivi-
teli engedélye mögött már sokkal
inkább egy műkereskedelmi központ
„átmenő forgalma” fedezhető fel.
Feltűnő, hogy az erős gazdasággal
rendelkező Németország (4,05 szá-

zalék) és – a bécsi székhelyű Doro -
theum árverezőháza révén – euró-
pai műkereskedelmi nagyhatalommá
növekvő Ausztria (3,33 százalék)
csaknem egy szinten áll.

Az adatok alapján azt is láthatjuk,
hogy a diagramban külön nevesített
hét tagállam (UK, IT, FR, DE, AT,
PT, NL) mellett az összes többi, azaz
a 20 maradék, nagyrészt „új” tagál-
lam együttesen is csak alig 1 száza-
lékot (!) tesz ki. Ez pedig mindjárt
érthetővé is teszi, ki mennyire je -
lentős, ki hogyan, milyen esélyekkel
tudja saját érdekeit érvényesíteni.
(A Magyarország által, évente kiadott
10–20 közösségi kiviteli engedély
már csak ezrelékben fejezhető ki.)
A tagállami határainkon érvényesí-
tendő nemzeti szabályozásra tehát
továbbra is szükség van, de a 2009–
2010-ben – az EU-csatlakozás ta pasz -
talatainak figyelembevételével – meg-

újított nemzeti engedélyezési rend-
szer még további „finomhangolást”
igényel, hiszen célja elsősorban a
kulturális örökségünk védelme, s
ennek jelen formájában nem képes
teljes egészében eleget tenni. 

Kitekintő – Műtárgykivitelről – brüsszeli szemmel

1.) A 2000 – 2010 között kiadott EU közösségi kiviteli engedélyek összesített számadatai

2.) A 2000 – 2010 között kiadott EU közösségi kiviteli engedélyeket kiállító tagállamok 
szerinti megoszlása
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Nem is tudom

Mire való 

egy kiadvány?
A MAI SZŰKÜLŐS, SZORÍTÓS IDŐKBEN NAGY DOLOG, HA EGYÁLTALÁN TALPON TUDUNK MARADNI. 
AHHOZ, HOGY VALAMI TÖRTÉNJEN, MÁR A CSODA SZÜKSÉGELTETIK.

Nagy Gábor

De a csodának az a természete,
hogy akárhol fölütheti a fejét. Ilyen
csodának éreztem, hogy a MOL meg-
kereste az immár kormányhivatalok-
hoz tartozó, a műemlék-felügyeletet
gyakorló Kulturális Örökségvédelmi
Irodákat, hogy adna ötszázezer fo -
rintot mindarra, amire egyébként
nem jutott pénz. A zavarba ejtő
helyzet, a soknak látszó kis pénz
számos lehetőséget kínált, többek
közt azt is, hogy ezeket a félmillió-
kat összeadva egy nagyobb elképze-
lés is megvalósuljon. De a MOL, ha
ad, tudja, miért ad, így hát a fél-
milliókat megkapta a kilenc Iroda,
bó nuszként pedig a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal is.
És akkor már nem lehetett elbújni
a feladat elől. Mire is jusson ez a
pénz? Műemlékre, adódik a kézen-
fekvő válasz. Műemlék-helyreállításra.
Pontosabban annak egy kis részletére.
Egy üvegablakra, egy szobor meg-
tisztítására, egy kőkeret restaurálá-
sára. Mindezek nagyon fontosak,
fontos a műemlékek anyagi valósá-
gán javítani, de az ilyen kis talált
pénz ilyen módon nehezen találja
meg az igazi értelmét. A műemlék-
helyreállítás nem hagyatkozhat efféle
szépségtapaszokra, átfogó, valós
programokra van, volna szükség.
Ezért úgy gondoltam, túl kellene
lépni a marxista színezetű anyagi
valóság erőltetésén, mert azért van
más is. Például a hagyomány. Az el -

múlt évek decembereiben nemcsak
a karácsonyt vártuk, de a találko-
zást is. A műemlékesek nagy, év végi
találkozását, a Táncsics Mihály utcai

székház aulájában megrendezett
Mustra kiállítást. A szépen kiállított
tablók sora, a nívós anyag bizakodást
és biztatást jelentett. Az azt követő
beszélgetések pedig megerősítést.

Megerősítést, hogy amit csináltunk,
az nemcsak jó, de fontos is.
A szűkülő lehetőségek ma már ezt
nem engedik meg, egyesek újságot
is csak az álláshirdetések miatt
vesznek. De a hagyomány fölötte áll
a napi kínokon, az anyagi problémá-
kon. Így hát belékapaszkodtam. 
Ha Mustra nem lehet, legyen Egy kis
mustra. Egy kiadvány, amely bemu-
tatja 2011 műemlék-helyreállításait
Pest és Nógrád megyében. Legyen
egy vékony szál, amely továbbviszi 
a hagyományt. Egy vékony szál, amit
magunk tudunk fonni a magunk el -
képzeléseivel, szövegeivel, a magunk
és barátaink fotóival. A kiadvány
tizenkét helyreállításról ad képekkel
illusztrált tudósítást, de természete -
sen felsorolja az összes jelentősebb
munkát a két megyében. A beveze-
tőben pedig szó esik arról, hogy
milyen fontos a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal kutatóival, művészet-
történészeivel a közös munka (mesz-
sze fölülírva a végzésben megkért
tudományos adatszolgáltatás bürok-
ratikus lépcsőkön valahogy, valami-
kor megkapott leírat hatékonyságát),
és az is kitűnik, hogy Irodánk a Pest
Megyei Kormányhivatalnak nem meg-
tűrt, hanem megbecsült része lett.
Nem is tudom, mindezek után,
lehet-e hagyomány az Egy kis
mustra? 

„Egy vékony szál,
amely továbbviszi a
hagyományt. Egy vé -
kony szál, amit ma gunk
tudunk fonni a ma gunk
elképzeléseivel, szöve-
geivel, a magunk és
barátaink fotóival.”
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A balassagyarmati büntetés-végrehaj-
tási intézet Magyarország egyik leg-
régebbi, műemlék börtönépülete,
1842–1845 között épült. Kápolnáját
1857-ben Ferenc József királyi ren-
delete alapján szentelték fel. Fegy -
in tézeti lelkészség 1887-től egé szen
1949-ig volt Magyarországon, és
2000 óta működik újra. 
A börtön kétemeletes nyolcszögletű
épülete földszintjén az őrség lakta-
nyája, az első emeleten a kórház
kapott helyet, kápolnája a legfelső
szinten található. A körépületben
a folyosókról nyíló 168 cellán kívül

több munkaterem van és imaház. 
A kápolna berendezését és felszere-
lési tárgyait Scitovszky János érsek,
esztergomi hercegprímás és Nógrád
Vármegye adományából nyerte. 
A funkcióját vesztett kápolnát 1956
nyarán építették át, kupoláját ekkor
deszkából ácsolt álmennyezettel ta -
karták el, előbb elhelyezési körletet,
majd könyvtárat alakítottak itt ki, mi -
közben állaga folyamatosan romlott.
Helyreállításával a kápolna vissza-
nyerte korabeli formáját és funkció-
ját, mindemellett továbbra is helyt
ad az intézet könyvtárának. Vissza -

állt a kápolna eredeti kupolás tér-
szerkezete, ennek során restaurálták
a 16 méter magas kupolát, a fres-
kót, a könyvtár fa polcokat és galé-
riát kapott. A helyreállítás különle-
gessége, hogy a munkában a fogva-
tartottak is részt vehettek, szakem-
berek irányításával szerepet kaptak
a falak és az üvegablakok visszafes-
tésében.
A börtönkápolna helyreállítása a Nor -
vég Civil Támogatási Alap támogatá-
sával készült.

Közreműködők:
Építtető: Balassagyarmati Fegyház
és Börtön, Dr. Budai István intézet
parancsnok
Tervező: ARTTÉKA
Művészet Határok Nélkül Egyesület
Freskó festőművész: 
Lencsés Zsolt
Műemléki felügyelő: 
Klenóczky Sándor
(Forrás: Egy kis mustra, Műemlék
helyreállítások Pest és Nógrád
megyében, 2011) 

Kiállítás

Imaház 

a rácsok mögött

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÖRÖKSÉG GALÉRIÁJÁBAN,
JANUÁR 26-ÁTÓL LÁTHATÓ GRÁNITZ MIKLÓS IMAHÁZ A RÁCSOK
MÖGÖTT, EGY BÖRTÖNKÁPOLNA FELTÁMADÁSA CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁSA,
AMELY A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ BÖRTÖNKÁPOLNÁJÁNAK HELYREÁL-
LÍTÁSÁT MUTATJA. 



Ekkor is azért kellett  oda mennem,
mert barbár munkások gázvezetéket
véstek át a templom melletti, ősi
rotunda alapfalain, vagy száz méter
hosszan dúlva fel az itt húzódó, kö -
zépkori temetőt – de ez egy másik
történet. A „szellőztetés” címén
táré-váré nyitott ajtajú, őrizetlen
templomot végigbogarászva meg-
csodáltam annak egyedi részleteit,
és persze lenyűgözött a frappáns
műemléki helyreállítás, annak a
templomot gazdagító számos „hoz-
záadott értékével” együtt. Csak egyet
nem értettem: minek kellett az egy-
kori szentélyben, a padló alatti szint-
ben azt a három-négy újkőkori cö -
löplyukat annyira felmagasztalni,
hogy az a végleges enteriőrben is
bemutatásra kerüljön? Értem én,
hogy ott volt, feltárták, blikkfang
meg minden, de mégis!
Esztétikailag semmilyen pluszt nem
hoz, ugyanakkor a látogató se igen
fogja fel, hogy miért kellene örülnie
egy ki tudja, milyen, öt évezred
előtti földház e kamrányi méretű
darabkájának, ráadásul egy közép-
kori templom szentélye helyén?
Na, nekem épp ez a boldvai berzen-
kedés villant eszembe, amikor Enns -
ben járva beléptem a borsodi temp-
lom „nagy testvére”, a St.-Laurenz-
Kirche kapuján. Hogy honnan ez az
elsőre vadnak tűnő képzelettársítás?

Elmondom, de kezdem az elején.
Aki Ennsbe látogatva műemlékekre
kíváncsi, nyugodtan elindulhat to -
ronyiránt, nem tévedhet sokat. 
A középkori város mára legtöbb he -
lyen eltűnt városerődítésének vona-
lát délről átlépve, elhaladunk az
osztrák műemlékvédelem állatorvosi
lovának számító plébániatemplom
mellett, majd hamarosan beérünk 
a már messziről látszó, reneszánsz
várostornyáról eltéveszthetetlen
főtérre. De aki itt leragad, például
belefeledkezik a remek római kori
gyűjteményt felvonultató magánmú-
zeum böngészésébe, sokat veszít.
Engedjünk inkább az ezeregyszáz
éves város épített örökségén végig-
vezető, jelzett turistaösvény (Erleb -

nisweg) csábításának, így biztos
semmit sem hagyunk ki. Eljut ha tunk
a belváros északkeleti csücskébe,
Enns egykori várához (ma: Schloss
Ennsegg), melynek elődjét 900 körül
építették, épp az akkoriban, a Duna
mentén rendszeresen pusztító ma -
gyar kalandozók ellen. De a túraút-
vonal számomra legérdekesebb állo-
mása Enns nyugati külvárosában, 
a Duna-parti Lorchban álló, bazilika
rangú Szent Lőrinc-templom.
Enns területe ősidők óta lakott, bár
a mai város „előzménye” egyértel-
műen egy vaskori kelta település.
Ennek helyén épült fel a Krisztus
születése utáni első évtizedekben
Lauriacum római város, mint a ha -
tárait a Dunáig előretoló birodalom
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Álmaimban Ausztria visszainteget

Menjünk Enns alá. 

De minek is?
SZÉGYEN, NEM SZÉGYEN, ELŐSZÖR MÁR FELNŐTTKÉNT, KEZDŐ RÉGÉSZFELÜGYELŐ KOROMBAN JUTOTTAM EL
A SZÜLŐVÁROSOM KÖZELÉBEN ÁLLÓ, KÖZÉPKORI EREDETŰ, POMPÁS, BOLDVAI REFORMÁTUS TEMPLOMBA. 

Paszternák István

A főhajó kelet felől, előtérben a felfalazott
épületmaradványokkal



Noricum nevű provinciájának egyik
legfontosabb központja. Legnagyobb
kiterjedése idején mintegy harminc -
ezer lakos, ebből több mint hatezer
római legionárius élt a városban. 
A IV. században diadalmaskodó ke -
reszténység szempontjából kiemelt
fontosságú, hogy Kr. u. 304. május
4-én az Enns folyó hídjáról lelökve
szenvedett mártírhalált a hitét meg -
valló (később Szent) Flórián római
katonai elöljáró, a barokk kor nép-
szerű, katonaruhában ábrázolt szent-
je, a tűzoltók és egész Felső-Ausztria
patrónusa. 370-ben már őskeresztény
bazilika állt Ennsben, ami 488-ban
püspöki székhellyé lett. Ennek helyén
épült fel a mai, háromhajós, góti-
kus Szent Lőrinc-templom 1344-ben.
A remek – és persze mondanom
sem kell: jó karban lévő – tornyos,
háromhajós épület kívülről semmi
különöset nem mutat. (Hacsak 
nem vesszük annak a mellette álló,
nyolcszögletes alaprajzú, középkori
karner emeleti erkélyén látható,
életnagyságú Ecce homojelenetet,
melyben Pilátus öltözéke leginkább
egy török előkelőségére és nem
egy római parancsnokéra hasonlít.)
A templomba lépve aztán több meg-
lepetés is érhet bennünket. Ennek
okozója – már megint! – a régészet.

Történt ugyanis, hogy a Szent Lőrinc-
templom felújítása kapcsán, az
1960-as évek elejétől nagyszabású
ásatásokat végeztek az épület alatt
Dr. Lothar Eckhart, a Felső-Ausztriai
tartományi Múzeum régésze vezeté-
sével. Ennek során olyan jelentős,
római kori, ókeresztény és korai kö -
zépkori épületmaradványokat (egy ró -
mai Iupiter templomot, illetve egyéb
világi és egyházi építményeket, va -
la mint korai keresztény mártírok
csontjait tartalmazó kőszarkofágot)
találtak, hogy nem tudtak ellenállni
a bemutatás gondolatának… A gond
csak az volt, hogy ezek a falak több
méterrel a mai padlószint alatt vol-
tak. A szarkofág-ügy volt az egysze-
rűbb, mert azt belefoglalták a II.

Vatikáni Zsinat utasításának meg -
felelően alaposan előbbre hozott
nép oltárba: ma is ott látható. 
A falak dolga volt a nehezebb. Végül
– és itt tört rám a boldvai déjà vu –
azt eszelték ki, hogy magát a kö zép -
kori szentélyt áldozzák be az alatta
lévő ókori és kora középkori marad-
ványok bemutathatóságáért!!! A há -
romhajós templom diadalívétől
kezdve egy faltól falig tartó gödröt
– beton (!) és üvegkorlátok között –
szabadon hagytak. Ide letekintve,
nagy régészeti gyakorlattal, és/vagy
komoly szakirodalmi felkészültség
birtokában esetleg megsejthetjük,
mik is azok az egyformára konzer-
vált, több száz év különbséggel
épült, egymást metsző falak, ame-
lyek miatt tönkre kellett, tönkre le -
hetett tenni egy nagyszerű templo-
mi térszerkezetet…  Hála a főszen-
télyt átjárhatatlanná tevő „sliccnek”,
magába a szentélybe csak az oldal-
hajókon keresztülbujdokolva lehet
eljutni, de ez szinte felesleges is,
hisz nincs ott már semmi: az buta,
üres térré alakult. 
Elhiszem én, hogy annak a temp-
lomnak, amely a maga ősiségét,
egyedi arcát épp az őskeresztény
előzményeire alapozza, kész ajándék
egy ilyen lelet-együttes! (például 

a templom honlapjának egyik cím-
sora büszkén hirdeti: „Lauriacum 
– Lorch – Enns-St. Laurenz: 1800
Jahre bauliche Kontinuität und 1700
Jahre christliche Tradition”!) De azért
szerintem mindennek van, kell, le -
gyen határa, így a didaktikus be mu -
tatásnak is. Aki erre hajlamos, épp-
úgy elmerenghetett volna a romok
felett, mondjuk egy üveglapon át
lenézve! Esetleg a templom padló-
szintje alatt megközelíthető bemu-
tatóhelyen. Mert a templomban ilyen
is van ám! A déli főbejárat mellett,
egy apró lépcsőn mehetünk le a
pinceszintre, ahol a sokéves ásatá-
sok gazdag eredményeiből készített
régészeti, valamint a helyhez kötődő
Szent Flórián és Szent Severin életé -
ből rendezett kiállítás várja vendégeit.
Azzal a megnyugtató tudattal jöttem
el Ennsből, hogy a „mi” Bold vánk
szentélyét, ha a magyar mű em lék -
védelem lehetősége és a tu laj do no si
akarat egyszer úgy hozza, sokkal
könnyebb lesz majd „visszacsinálni”,
mint az azonos évtizedben készült,
nagy nevű, ennsi társáét. Tán még
megérjük egyszer valamelyiket! 
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A Szent Lőrinc-templom kelet felől, 
előtérben a karner
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MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI
LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL.
LETENYEI LÁSZLÓ KÖZGAZDÁSZ-SZOCIOLÓGUS NÉGYRÉSZES SOROZATA EZZEL A KÉRDÉSKÖRREL FOGLALKOZIK.
S MERT AZ ÍRÁS PROBLÉMAFELVETÉSÉBEN JELENTŐS HELYET KAPNAK AZ ÖRÖKSÉGI, MŰEMLÉKI ÉRTÉKKEL
BÍRÓ ÉPÜLETEK, FONTOS, HOGY AZ ÖRÖKSÉG (EZÚTTAL AZ ELSŐ RÉSZNEK, MAJD KÖVETKEZŐ SZÁMAINK-
BAN FOLYAMATOSAN) HELYT ADJON, AKÁR VITÁRA KÉSZTETŐN IS, A TANULMÁNYNAK.

Antiklakás
programot!

NÉGY RÉSZBŐL ÁLLÓ SOROZATUNK ELSŐ ÍRÁSÁBAN A RÉGI ÉPÜLETEK VÉDELMÉBEN ÉS EGYÚTTAL AZ ÚJ
ÉPÍTÉSEK ELLEN EMELI FEL A SZAVÁT. 

Letenyei László

Azok számára, akik nem szoktak
ilyen hosszú cikket végigolvasni, elöl-
járóban összefoglaljuk a lényeget. 
A rendszerváltás óta a magyar kor-
mányok mindegyike az új lakások
építését támogatta a régi építmé-
nyeink megtartása/felújítása helyett.
Az elmúlt húsz év alatt ezért nettó
lakástöbblet alakult ki, ami a jelen
pénzügyi-gazdasági válság egyik fon-
tos tényezője lehet. Az új építés két
szempontból gond: 
1. környezetromboló, hisz többnyire
(zöldmezős beruházásként) erdőket,
mezőket, tópartokat tesz lakóövezetté
2. elvonja a tőkét és a fiatal lakó-
kat a belvárosaink gyönyörű, épített
környezetéből, ezért lassan ellehetet-
lenül a századfordulós épített örök-
ségünk fenntartása. 
Az építőipari lobbi folyamatosan nyu-
gati példákra hivatkozik. Valójában
Nyugat-Európában nem tudunk olyan
országot, ahol ne támogatnák na -
gyobb mértékben a régi épületek
felújítását, mint az újak építését.
Ideje ingatlangazdálkodás téren is
európaivá lennünk, és első lépés-

ben megszüntetnünk a régi épülete-
ink hátrányos megkülönböztetését,
második lépésben pedig támogatást
nyújtani minden régi ingatlan felújí-
tójának. 
Mellesleg: a javaslat ugyan talán
részben ellentmond a nagy nemzet-
közi építőipari vállalkozások érdekei-
nek, ám kedvez a felújításokban
dolgozó hazai cégeknek, amelyek
zömmel hazai tőkével
működő mikro-, kis
és középvállal-
kozások. 

Ajánljuk az olvasó figyelmébe kö vet -
kező írásainkat: a továbbiakban a
szociális lakásokkal, a devizahitele-
sek megsegítésével és a társashá-
zakkal fogunk foglalkozni. 
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Magyarország kormányai a rendszer-
váltás óta jelentős mértékben tá mo -
gatják az új építésű lakásokat a régi
ingatlanok felújításával szemben.
Ennek főbb eszközei a következők
voltak: 
– illeték (kvázi-adó) kedvezmény az
új építésű lakás vásárlására, 
– SZJA-kedvezmény az új építésű
lakások vásárlásakor, 
– „Szoc. pol.” (szociálpolitikai támo-
gatás, melyet főként a gyermekes
családok vehetnek igénybe) illetve
kedvezményes, vagy 
– állami garanciavállalással könnyí-
tett bankhitel.
Valószínű, hogy a rendszerváltás kor
még valóban lakáshiány volt Ma -
gyarországon, bár ez sem abszolút
hiány volt, inkább strukturális jellegű:
nem annak és nem ott volt olyan

ingatlana, amilyet szeretett volna. 
A lakáshiány azonban már legalább
egy évtizede megszűnt, ezért ideje
lett volna megszüntetni, leépíteni 
az újlakás-építések támogatását.

Napjainkra lakástúlkínálat alakult ki,
egyebek közt (az Egyesült Államok-
hoz és sok EU-tagállamhoz ha son -
lóan) ez önmagában is vezethetett
a jelen gazdasági válság elmélyülé-
séhez. Miért maradt mégis fenn az
újlakás-támogatási rendszer? 

A válasz bizonyára összetett, de
egyik fontos tényezője a nagy épí-
tőipari cégek lobbitevékenysége. 
Az építőipari cégek nem „kispályás
játékosok”. Elegendő anyagi erőfor-
rással rendelkeznek ahhoz, hogy köz-
vetlenül a kormányt befolyásolják
olyan lobbianyagok révén, mint pél-
dául legutóbb, 2010 áprilisában az
„Otthonteremtési Program” című
dokumentum. Az előterjesztést a
Társaság a Lakásépítésért Egyesü -
let jegyzi, mely formailag nonprofit
(szakmai) szervezet, s amely mö gött
a nagy építőipari vállalkozások és
építőanyag-gyártók állnak. A „szak-
mai program” tipikus lobbianyag,
amely a kormány meggyőzését cé -
lozza. A dokumentum (röviden)
leszögezi, hogy: 
– az építőipar a magyar gazdaság
egyik legmeghatározóbb ágazata:
több mint 200 ezer emberrel és
mintegy 1600 milliárd forintnyi éves
teljesítménnyel; 
– évi 40 ezer lakás, ezen belül 

Budapest, Andrássy út 2.
Budapest, Fortuna utca

„A századfordulós
épületállomány rend-
szerváltás óta folyama-
tosan csökken, a meg-
lévő is egyre romlik.
Ez a romlás valószínű-
leg megfordítható
lehetne.”
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10 ezer új (szociális) bérlakás épí-
tését kívánják elérni, amely a GDP
0,8 százalékos emelkedését vonná
maga után, azaz 2011-ben mintegy
117 milliárd forintot;
– 50 ezer új munkahelyet teremthet,
ez 7 százalékkal kevesebb munka-
nélkülit és ipari nagyberuházásokat
jelent. 
Az világos, hogy 40 ezer új lakás
megépítése nagyon jó az építőipar-
nak, és számukra jelentős, valószínű-
leg 100 milliárd forint feletti árbe-
vételt jelentene. Természetes dolog,
hogy a válság miatt megtépázott
be vételeiket szeretnék állami forrás-
ból pótolni. A lobbiirat érvelésének
többi része azonban hamis, különö-
sen az, ami a közgazdasági irodalom-
ból átvett „multiplikátor-hatást” illeti.
A mi szerény anyagi forrásaink miatt
egy hasonló ellen-lobbianyag kimun-
kálására nincs módunk. Arra mégis

utalunk röviden, hogy nyitott gazda-
ságú kis országokban mindig is ve -
szélyes volt multiplikátor-hatással
számolni. Ha (Keynes-i recept sze-
rint) növeljük az állami keresletet,
akkor lehet, hogy valóban a helyi
termelés fog megnövekedni, de az
is lehet, hogy egyszerűen az építő-
anyag-import növekszik, ami előse-
gíti a technológia birtokos külföldi
cégek hazai térnyerését. 
Fordítsuk meg a dolgot: ha választ-
hatunk, hogy 100 milliárd (vagy akár
csak 10 milliárd) forintot új lakások
építésére vagy meglevő lakások fel-
újítására fordítsunk, melyiknek lesz
nagyobb a multiplikátor-hatása, azaz
melyik lendít többet a magyar gaz-
daság helyzetén? 
A választ (mint a legtöbb elméleti
közgazdasági modellt) alapvetően
az adja meg, hogy hány tényezőt
veszünk be a modell elemei közé.

Meglátásunk szerint a következő
szempontokat (közvetlen hatásokat
és társadalmi externáliákat) érdemes
figyelembe venni, a GDP bővülésen
és a foglalkoztatottak számán túl: 
– Magyarország turisztikai adottságai;
– mikro és KKV szektor erősítése; 
– helyi tőke erősítése; 
– zöldfelületek védelme; 
– barna mezők és beépített terüle-
tek hasznosítása és 
– örökségvédelem. 
A következőkben ezeket a szempon-
tokat gondoljuk röviden végig, majd
öt pontban javaslatokat fogalmazunk
meg. 

Ma Magyarországon ingatlantöbblet,
és közben tőkehiány van. Ha új la -
kásokat építünk, az csak úgy találhat
gazdára, ha még több pénzt vonunk
ki a gazdaságból, mindegy, hogy bér-
let, lízing vagy bankhitel formájában.
Sajnos, az Új Széchenyi Terv Otthon -
teremtési Programja átvette a La kás   -
építésért Egyesület egyik legfonto-
sabb keretszámát, miszerint évi 
40 ezer új lakás építése indokolt 
az in gatlanállomány folyamatos meg-
újítása végett. A megfogalmazás
talán elírás lehet, hiszen más pon-
tokon ugyanez a dokumentum a
meglévő lakásállomány megújítását
és annak támogatását hangsúlyozza,
elsősorban (de nem kizárólag) épü-
letgépészeti és energetikai megta-
karítási céllal. 
Könnyen belátható, hogy évi 40 ezer
új lakás építése katasztrofális hely-
zetbe hozná a meglévő lakásállo-
mányt, hiszen évente kiszívná a la -
káscélú megtakarításokat az ingat-
lanpiacról, sőt további hitelek felvé-
telével hosszú évekre előre elszívná
a pénzt a felújítások elől. Gondoljuk
végig: ha mindenki csak szerény, 
10 millió forint értékű lakást vesz

Pécs, Nagy Flórián utca 18.
Budapest, Király utca 9.

Fotók: Hack Róbert



(ami nem nagy lakás, a családpoliti-
kai célokat még messze nem kielé-
gíti ki), akkor ez évente 400 milli-
árd forint kiadást jelent a háztartá-
soknak. Ennyi megtakarított pénzük
nincs az embereknek (ma Magyar -
országon az emberek lakáscélra
ennek alig az ezredrészét teszik
félre az előtakarékossági alapokba). 
Meglátásunk szerint (az Otthon te -
remtési Programmal összhangban)
az ingatlanállomány folyamatos meg-
újítását elsősorban az ingatlanfelújí-
tások támogatásával kell biztosítani.
A Program évi 50–100 ezer közötti
megújítandó ingatlannal számol –
azt gondoljuk, hogy ez valóban reá-
lis érték, amely azonban csak az új
építések „rovására” érhető el, ha a
lakók elsősorban meglévő ingatlan-
jaik korszerűsítésére fordítják meg-
levő erőforrásaikat. 
Az évi 40 ezres darabszám nem de -
mográfiai trendek elemzéseképp ala-
kult ki. Meglátásunk szerint a felújí-
tandó, javítandó lakások aránya a
bűvös 40 ezres számnak a többszö-
röse, a valóban új lakások iránti ke -
resletről pedig nem lehet beszélni
egy alapvetően túlkínálati ingatlan-
piacon. 

Családpolitika és ingatlanpolitika.
Az újonnan épült lakásokat a beru-
házók gyorsan el akarják adni. Köz -
tudott, hogy mindig a viszonylag kis
értékű, azaz kis alapterületű la ká so -
kat lehet leggyorsabban eladni. Im -
már húsz éve annak, hogy relatíve
sok kis lakás épül, így az ingatlan-
állomány szerkezete nem kedvez a
családoknak. 

Magyarország idegenforgalmi 
vonz ereje.
A meglévő, zömmel századfordulós
épületállomány ma Magyar ország
egyik legnagyobb turisztikai vonzere-
je. Budapest, illetve vidéki városaink
ma lényegesen több külföldi turistát
vonzanak, mint hegyeink, tavaink,

nem beszélve nem lé te ző tengere-
inkről. Sajnos, ez a századfordulós
épületállomány a rendszerváltás óta
folyamatosan csökken, a meglévő
is egyre romlik. Ez a romlás való-
színűleg megfordítható lehetne,
amennyiben az állam a to vábbi ak -
 ban nem az új építést tá mo gatná,
hanem a felújítást. 

Kis- vagy nagyvállalkozásokat 
tá mo gassunk?
Míg az építőanyag-ipar döntően kül-
földi érdekeltségű nagyvállalkozás,
és az új ingatlanok építése is jelen-
tős tőkével működő ve gyes tulajdonú
cégek kezében van, addig a lakás-fel -
újításban érintett cégek jellemzően
hazai mikro-, illetve kisvállalkozások.

Ez akkor sem lenne másként, ha 
a felújítást támogatná az állam: a pe -
pe cselős, sok időt és egyedi megol-
dásokat igénylő feladatok a szakem-
ber személyes jelenlétét igénylik. 
A felújítások támogatása ezeket a
döntően önfoglalkoztató kisvállalko-
zásokat erősítené. 

Zöldterületek védelme.
A legtöbb új építés ma Magyaror szá -
gon zöldmezős beruházást je lent.
Sok beruházás az érvényes beépítési
értékhatárok betartása mellett való-
sul meg, létező telkeken, ám a ko -
rábbi kertek, zöldfelületek rovására.
Erdő és zöldfelületek nélkül élhetet -
l enné válnak a városaink, és meg-
bomlik az or szág szén-dioxidmeg-

Fórum – Antiklakás programot!
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kötő egyensúlya. A zöldmezős beru-
házások és a még meglévő városi
zöldfelületek beépítésének szigorítá-
sa még akkor is fontos, ha valaki
nem ért egyet az új lakás építés
visszafogásával. 

A beépített területek hasznosítása.
A közjó szempontjából legkedvezőbb,
ha építési célra a már meglévő tel-
keket/épületeket használják. Ha „elő-
re menekülés” módszerrel mindig
újabb és újabb területeken engedünk
ingatlanfejlesztést, akkor nincs esély
arra, hogy az új városnegyedek ösz-
szenőjenek, szerves vá rosszövetet
képezzenek, amelyben minden fon-
tos funkció megtalálható. Még a kö -
zelmúltban épült épületek, lakópar-
kok esetében is meg kell adni az
esélyt, hogy idővel szervesen illesz-
kedjenek a városszövetbe. Várjuk ki,
amíg megnőnek a fák, helyükre ke -
rülnek a szemeteskukák, beüzemel
a bolt, az iskola stb. 
Örömteli, hogy ebben a kormányzati
ciklusban már komoly lépések tör-
téntek a belterületbe vonások meg-
nehezítésére.  

Érvelésünk legfontosabb része: meg
kell őriznünk a következő generációk
számára azt az elképesztő értékű
in gatlanállományt, ami az előző ko -
rokból maradt ránk. A KÖH, mint
hivatal természetesen csak a műem -
lékké nyilvánított épületekre fókuszál-
hat, ám a műemlékek csak a jég-
hegy csúcsát jelentik: a cél belváro-
saink egységes arculatának megőrzé-
se, azaz minden régi ház védelme. 
Nemcsak az utóbbi húsz, de sajnos
az elmúlt hatvan év ingatlanpoliti-
kája közös volt abban, hogy első -
sorban az új építésű lakótelepek,
később lakóparkok építésére fordí-
tott forrásokat (támogatásokat). 
A századfordulós ingatlanállományt
az említett évtizedek csak kihasz-
nálták, ráterhelték a szociális konf-
liktusok terheit: előbb társbérletek-

kel, leválasztásokkal „teremtettek”
otthont megannyi lakásigénylőnek,
később pedig a társasházi törvény,
a szegények védelme ürügyén, a
társasházak tisztes lakóira hárítot-
ták a potyautasok és alacsony jö -
vedelműek eltartásának költségeit. 
Az új építésű lakások támogatása
ezt a diszkriminatív helyzetet tartó-
sítja: a régi lakások „másodrendűek”
az új építésűekkel szemben. A la kás -
támogatási rendszer folyamatosan
kiszivattyúzza a megtakarításokat 
a régi lakónegyedekből, sőt, nem
csak a megtakarításokat, de a fiata-
lokat is, akik gyermekvállalási céllal
az új lakásokba, és ezzel az új la kó -
negyedekbe költöznek. 

Ha a környezeti és társadalmi szem-
pontokat figyelembe vesszük, akkor
az ingatlanfelújítások multiplikátor
hatása nagyobb, mint az új lakások
építéséé. 
Meglátásunk szerint a következő öt
pontban megfogalmazottakat kellene
kormányzati ajánlásképpen kifejteni.
1. Nyelvezet
A változást a fejekben kell elkezdeni.
Javasoljuk a „használt lakás” kifeje-
zés azonnali megszüntetését minden
hivatalos kommunikációban. He lyette
pl. a semlegesebb „régi építésű” és
egy bizonyos kor (pl. 100 év) felett
„antik lakás” és „védett korú épület”
kifejezéseket kellene használni.
2. Versenykorlátozások megszünte-
tése
Javasolni kellene minden, az új épí-
tésű lakások vásárlását támogató in -
tézkedés haladéktalan visszavonását.
3. Társadalompolitika és építőipar
támogatásának szétválasztása
Amennyiben bizonyos társadalmi
csoportok lakáskörülményeit az ál -
lam a maga eszközeivel jobbítani
szeretné (pl.: fészekrakás, szoc. pol.,
nagycsaládosok, hajléktalanok stb.),
úgy ezek a támogatások feltétlenül
terjedjenek ki a régi ingatlanok meg-
szerzésére/bérlésére/felújítására is. 

4. Ingatlanpiaci mobilitás serkentése
Miközben az építőipari lobbi lakás-
hiányról ír a tanulmányában (boldog
nyolcvanas évek!), addig a valóság-
ban óriási az üresen álló lakásállo-
mány. Több „egyszerű” intézkedéssel
csökkenthető az üresen álló lakások
száma (ami azt is jelenti, hogy csök-
ken az amúgy sem létező lakás -
hiány), például:
– a földhivatali adatok legyenek épp-
úgy interneten elérhetők, mint pl. 
a cégbírósági adatok; 
– a telekérték-adó kormányzati vagy
önkormányzati szinten egyaránt be -
vezethető. (A telekérték-adó kérdé-
sét nem érintette a „szociális” nép-
szavazás, az önkormányzati törvény
pedig már ma is lehetővé teszi
ennek bevezetését.); 
– a bérleti rendszer jogszabályi mó -
dosítása úgy, hogy jobban védje a
tulajdonost és a tulajdont, egyszerű-
sítse a kilakoltatást.
– a társasházi törvény olyan módosí -
tása, hogy ne védje tovább a közös-
költséget nem fizető lakókat. 
5. Antiklakás programot!
A legfontosabb magyar turisztikai
érték, a századfordulós ingatlanállo-
mány megőrzése óriási tőkét igé-
nyelne, amely közpénzből nem fi nan -
szírozható. 
Azt kell elérni, hogy a védett korú
épületek tulajdonosai fizetőképes
kereslettel rendelkező társadalmi
csoportokból álljanak. A védett korú
épületeket vonzóvá kell tenni a fi ze -
tőképes keresletet jelentő új la kás -
vásárlók körében, ezért (legalábbis
egy ideig) a védett korú lakást vá -
sárlókat/felújítókat kell hasonló ked-
vezményekben részesíteni, mint a
korábbi kormányzati ciklusokban 
az új lakások építőit. 
A védett korú épületek pozitív disz-
kriminációja összhangban van a leg-
több európai ország gyakorlatával. 
A „védett épületmegőrző” támoga-
tási csomag pénzügyi alapját például
a „zöldmezős beépítés” fokozott
adóztatása jelenthetné. 



ÖRÖKSÉG

Nem más, mint egy tanulmánykötet,
mely kiválóan alkalmas a bepillan-
tásra a művészet nemzetközi intéz-
ményrendszerébe, látókörünk széle-
sítésére – de akár saját gondolataink,
emlékeink, tapasztalataink rendsze-
rezésére is. A mai magyar múzeumi
helyzetkép, azt gondolom, abszolút
ösztönzőleg hat arra az igényünkre,
hogy nézzünk körül a világban, hogy
mások hogyan is ga(rá)zdálkodnak
kulturális erőforrásaikkal.
A német nyelvű és a kelet-közép-
európai régió aktuális helyzetképét
előadások és publikált tanulmányok
fedik fel előttünk, olvasásuk közben
kérdések zápora indul meg bennünk.
Például, hogy mi lehet ma a biztos
múzeumi fennmaradás záloga? 
Ki legyen egy múzeum fenntartója,
legyen az a mindenkori állam, vagy
engedjünk teret a magángyűjtőknek?
Egy intézmény állandó kiállítás(ok) -
ban gondolkodjon, vagy mindig új -
donságokkal, időszaki tárlatokkal
vár ja a látogatóit? Létezik fenntart-
ható egyensúly a két műfaj között
egy intézményen belül? Van-e még
létjogosultságuk az évtizedekre kőbe
vésett állandó kiállításoknak? Mire
„vevő”, mit keres a múzeumba járó
látogató? Mi az, ami „eladható”? 
És mi az, ami befogadható? Meddig
terjed(het) a kortárs „befolyása”?
Ami biztos, hogy minden intézmény-
nek meg kell tanulnia alkalmazkodni

napjaink igényeihez; hozzá kell szok-
ni a gazdasági versenyhelyzethez, 
az újfajta múzeummenedzsmenthez
és kommunikációs stílushoz – gon-
dolok itt például a húzónevek ki -
emelése egy-egy kiállítás meghir -
detése kapcsán, majd kiderül, hogy 
a pontos cím: „… és kora”. Tényleg

igaz, hogy egy állandó kiállítás túl
szakmai, és csak az időszaki lehet
közönségbarát? Csak az utóbbi ki -
állítások azok, amelyek médiafigyel-
met és támogatókat vonzhatnak?
A könyv húsz tanulmánya ezekre és
számos további kérdésre is reflektál,
bukkanjon az fel Párizsban az Euró -
pán kívüli civilizációk bemutatása
kapcsán, a londoni múzeumok példá-
ján, kortárs délkelet-európai múzeu-
mokban, Berlin sokszínű intézmény-
rendszerében, a milánói kreatív ipar
vonatkozásában vagy akár a bécsi
Albertina általunk talán legjobban
ismert példáján.

Éppen az Albertináról szóló írásban
merül fel, hogy „Szabad-e arra szok-
tatni a közönséget, hogy ugyanazt
az izgalmat várja el egy állandó
kiállítástól, mint egy időszakitól?”
Jó kérdés. Úgy öt-hat éves lehettem,
amikor a budapesti nagyszüleim el -
kezdték múzeumi „trenírozásomat”.
Na, nem kellett nagyon erőltetni, 
jó volt kiállításra járni. A nagybetűs
MÚZEUM számunkra akkoriban egyet-
len intézményt jelentett: ez volt 
a Magyar Nemzeti Galéria. Nem em -
lékszem pontosan, hogy milyen sű -
rűn is jártunk oda, de az biztos,
hogy az utunk minden egyes látoga -
táskor ugyanazokhoz az alkotókhoz
vezetett: Munkácsy, Paál László,
Szinyei. Emlékszem, akkoriban az
volt az élmény, hogy a kiállítás ál -
landó volt: ugyanott találtuk meg
ugyanazokat a képeket, amelyek
ugyanolyan szépek voltak nekünk.

Ui.: Miközben ezen gondolataimat
írtam le, fél füllel hallgattam a Delta
című műsort. Bemutattak egy régé-
szeti kiállítást, melyet egy magyar-
országi megyeszékhelyen kimondot-
tan a helyi plázába terveztek, mert
állítólag „nem szeretünk múzeumba
járni”. 
Vajon nemsokára a plázák is beke-
rülnek majd a művészet intézmény-
rendszerébe? Új fejezet lehet ez
Ébli Gábor következő kötetében.

Könyvespolc

„Állandó kiállítás(ok) -
ban gondolkodjon,
vagy mindig újdon -
ságokkal, időszaki 
tárlatokkal várja a
látogatóit?”

Papp Tímea

Szubjektív 

könyvajánló

NEM KELL MEGIJEDNI, ÉBLI GÁBOR TAVALY MEGJELENT KÖTETE, A
HOGYAN ALAPÍTSUNK MÚZEUMOT? NEM EGY GYAKORLATI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ EGY „DO-IT-YOURSELF” KIADVÁNY MÚZEUMALAPÍTÁSHOZ. 




