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A Mérmű Stúdió Dr. Szűcs Endre és Tóth 
Péter Pro Achitectura-díjas építészek által 
tervezett és koordinált munkája, az alsóbo-
gáti Festetich-kastély felújítása Europa 
Nostra-díjat nyert az Európai Unió legran-
gosabb, műemlék-felújításokra kiírt pályá-
zatán. A felhívásra közel 200 munka érke-
zett, a négy kategóriában (helyreállítás, 
kutatás, szolgáltatások, oktatás) jelölt 30 
díjazott közé 2009-óta első ízben került be 
magyar pályázó. A díjnyertes épületekre 
bronz plakett kerül, a 12 tagú zsűri a nyertes 
pályaművek közül évente hatot nagydíjra 
jelöl. A június 16-án Athénben tartott gálán  
Placido Domingo operaénekes, az Europa 
Nostra szervezet elnöke  adta át a kitünte-
téseket. A díjazottaknak gratulálunk!

A szocializmus alatt valamennyi műemlé
künk, különösen a kastélyok, kúriák méltatlan 
hasznosítás áldozatai lettek. Gyermekott
honként, istállóként, vagy éppen baromfite
lepként működtették őket, ha nem az 
enyészet martalékává lettek. Műemlékeink 
sorsában a rendszerváltás sem hozott igazi 
fordulatot, húsz éve tanúi vagyunk annak, 
hogyan pusztulnak tovább immár gazdát
lan értékeink. Eddig több mint ötven 
kastélyfelújításban vettél részt, milyen 
tapasztalataid vannak ezen a téren?

Szűcs Endre: Valóban, kezdetben a FIMÜV 
Műemléki osz tályának munkatársaként, majd 
később magánzóként is több kastélyfelújí-
tást csináltam. A szocializmusban rengeteg 
munkánk volt, kaptunk fizetést, prémiumot, 
de terveinknek csak húsz százaléka valósult 
meg, a többi a fióknak készült. Egy fiatal, 
kezdő építész lelkesedését hamar letörte ez 
a szo morú felismerés. A rendszerváltáskor 
jelentős változásokat reméltünk ezen a té-
ren. 1990-ben tervpályázatot írtak ki a Bala-
ton vonzásterületének déli irányú kiterjesz-
tésére, Kőröshegy és Gyugy mellett a bogáti 
két kastély hasznosításával.Káldi Gyulával és 
Sebestyén Józseffel összedolgozva megosz-
tott első díjat nyertünk. Azzal biztattak, hogy 
aki nyer, az most valóban megkapja a mun-
kát. Persze, nem kaptuk meg, és az épületek 
ugyanúgy pusztultak tovább éveken keresz-
tül. Ebben az időben tért vissza sok külföld-
re vándorolt magyar, megvették pár millió 
forintért a kastélyokat, nagyképűen azt gon-
dolták, hogy majd fillérekért rendbe hozzák. 
Csakhogy változott a világ, már akkor is 
százmilliós nagyságrendű volt egy felújítás, 
így sajnos ez sem hozta meg a várt ered-
ményt. Való igaz, hogy a gyermekotthon, a 
csibenevelő vagy a méregraktár a kastélyok 
rangjához méltatlan funkciók, de a legrosz-
szabb az, ha nincs gazdája egy épületnek. 

Jó példa erre a soponyai Zichy-kastély, ahol 
gyermekotthon működött egy nagyon in-
telligens igazgatóval. Itt egy csodálatos 
barokk loggiát bontottunk ki az egyébként 
nagyon szép és elegáns, klasszicista Pollack 
szárnyon. Ezeket az intézményeket tíz éve 
kiköltöztették, azóta ugyanolyan lepusztult 
állapotba kerültek, mint amikor huszonöt 
éve elkezdtük a helyreállításukat. Eddig több 
mint ötven kastéllyal foglalkoztam, de egy 
kezemen megszámolhatom, hányat tudnék 
most is jó szívvel megmutatni. A kivételek 
közé tartozik Soponya, vagy a gyulakeszi 
Esterházy-kastély – a többi a szemem láttára 
pusztult el. A lep sényi Nádasdy-kastélyban 
az iskola napközije működött, nem bántot-
ták a füstös konyha barokk boltozatát, a 
loggiát igénytelenül beüvegezték, de meg-
maradt. Abban a percben, hogy a gyereke-
ket kiköltöztették, elbontották a konyha 
kéményét, aztán ellopták a cserepet, majd 
a lécezést, végül a szarufákat és a födémet. 

Tóth Péter: Az elmúlt rendszerben azt a 
réteget, aki képes volt ebben az országban 
értéket teremteni és értéket megőrizni, 
egyszerűen kiiktatták. A mecénás szerepét 
is betöltő arisztokrácia tagjait elüldözték 
vagy megölték, birtokaikat elvették. Az az 
érték, amit ezek a családok hosszú évszáza-

dok alatt létrehoztak, ettől kezdve üldözen-
dő volt, a továbbiakban nem is tekintette a 
rendszer értéknek, mint ahogyan az elmúlt 
ötven-hetven évben felnőtt generációnak 
is idegen mindez.

Az alsóbogáti kastélyhoz kegyes volt a sors, 
mert nem befektetésnek vásárolták meg, 
megmaradt eredeti rendeltetése.

Szűcs Endre: Ma legtöbbször befektetési 
céllal vásárolnak kastélyokat, ott minimum 
egy busznyi embert szeretne a vevő etetni 
és altatni. Ehhez be kell építeni a tetőteret, 
a szobákra pedig ablakot kell tenni. Ha ezen 
az áron megmenekülhet alatta a freskó és 
a boltozat, akkor ezt bizony el kell tűrnünk. 
A műemlékfelügyelőség azonban nem így 
gondolja, sok kastély pusztulása ennek a 
merev szemléletnek a rovására írható. Al-
sóbogáton nem kellett a tetőteret beépí-
teni, szépen megmaradt a barokk tetőszer-
kezet. Itt végre nem kellett azzal foglalkoz-
nunk, hogyan lépjük át a kötőgerendákat 
a szobákba való bejáráskor. A megrendelő 
családja nyári rezidenciáját álmodta ide, 
amely később állandó lakhelyként is szol-
gálhat. Ez a kastély több szempontból is 
szerencsés. Még kimondani is fáj, de meg-
maradását annak köszönhette, hogy a TSZ 

méregraktára volt, így folyamatosan kar-
bantartották, hiszen az áru veszélyes volt 
és drága. A hozzá tartozó barokk magtár 
csibenevelőként funkcionált, ezért nem 
hordták szét.

Milyen állapotban volt a kastély, 
amikor elindult a tervezés? 

Szűcs Endre: A rendszerváltás után egy 
Amerikába kivándorolt magyar tulajdonába 
került, majd megvette valaki, aki hagyta 
tovább pusztulni. Tetszhalott állapotban 
találtunk rá, ablakok nem voltak, a falak vi-
zesedtek és penészesek voltak.

Mennyire jellemző itthon, hogy egy kastély 
az eredeti tulajdonosaihoz kerül vissza?

Tóth Péter: Úgy látom, hogy Magyarorszá-
gon a kárpótlás ebben az új rendszerben 
is inkább megszabadította az értékeitől ezt 
a réteget. Meglepő, de Erdélyre inkább 
jellemző, hogy a magyar nemesi családok 
örököseinek tu lajdonába visszakerültek az 
őket jogosan megillető ingatlanok. Szemé-
lyesen ismerem például Bánffy Farkast, aki 
közel 200 hektáros birtokot kapott vissza, 
és tervezi, hogy tovább bővíti, majd azok 
bevételéből helyreállítja a kastélyt.

Szűcs Endre: Valóban. Én is inkább erdélyi 
példákat tudok. A Kálnokiak Kőröspatakon, 
Mikes Katalin és fiai Zabolán, Apor Csaba 
Torján, a Barabássy család Héderfáján fog-
lalta el ősei fészkét.

Magyarországon erre törvényileg nem volt 
lehetőség, vagy egyszerűen a kellő érdeklő
dés hiányzott a családok részéről? 

Szűcs Endre: Törvényileg nem volt lehetőség, 
de a visszaköltözés, újjáépítés tekintetében 
sem volt nagy tolongás. A soponyai Zichy-
kas tély felújításakor az elvadult kastélypark-
ban gombásztam, amikor rátaláltam a kút 
egyik vörösmárvány darabjára. Felvettük a 
kapcsolatot a Zichy-család egyik, Svájcban 
élő leszármazottjával, aki küldött nekünk egy 
korabeli fényképet a kútról, ez alapján tör-
tént a helyreállítás. Mindig vártam, hogy 
visszajön, de nem jött, a kastély meg ott áll. 
Vagy kihaltak, vagy olyan rossz emlék kel tá-
voztak, hogy nem tudnak már ide visszatér-
ni, számomra ez rejtély. A nádasdla dányi 
kas télyba visszajött Nádasdy gróf, a fóti és a 
szerencsi kastély egy részét is a Károlyiak lak-
ják, de tucatszámra sajnos nem lehet a 
példákat sorolni. Talán az egy Fehérvárcsur-
gó a kivétel, ahol Károlyi György és Angelika 
Európai Kulturális Centrumot hoz tak létre, és 
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időnként már itt is laknak. Érdekesség, hogy 
az angol királyi család tagja, Charles herceg 
Szászkézd, Szászfehéregyhá za, Erked mellett 
egy kis székely faluban Zalánpatakán is vásá-
rolt házakat. Egy interjúban mondta, hogy 
a táj varázsa, a természet érintetlen szépsé-
ge és az emberek közvetlensége miatt kezd 
legkedvesebb tartózkodási helye lenni.

Tóth Péter: Az AXIS Építészirodában vándor-
ként töltött idő alatt ismertem meg a külön-
leges adottságú, gazdag építészeti hagyo-
mányokkal rendelkező Tokaj-hegyalját. Itt, 
ugyan nem feltétlenül az egykori tulajdo-
nosok, de egyre többen meglátták a szép-
séget és a lehetőséget ezekben a lepusztult 
értékekben. A jó példa jó példát szül, elindult 
egy öngerjesztő folyamat, amelynek során 
ezek az épületek egymás után, egymás 
mellett újulnak meg. Az, hogy az Alsóbogá-
ti kastély most ekkora publicitást kapott, 
lehetőség arra, hogy követendő példaként 
szolgáljon a hazai tehetősebb rétegnek.

Kapzsi, a munkát siettető megrendelők, 
féktelen befektetők és merev műemlékfelü
gyelők keseríthetik meg ezek szerint 
az építész életét. Ennél a helyreállításnál 
milyen nehézségek merültek fel? 

Szűcs Endre: Mondhatom, hogy nem üt-
köztünk nehézségekbe. Megrendelőink, 
Nagyházi Csaba és kedves felesége orszá-
gos és Európa-hírű, régiségekkel foglalkozó 
galériatulajdonosok. Gondolkodásunk azo-
nos volt, nem kellett őket rábeszélni sem a 
freskó helyreállítására, sem a vörösfenyő 
hajópadló megtartására. Ez a fajta megren-
delői magatartás nagyon ritka. Még a temp-
lom-helyreállításoknál is szomorúan tapasz-
taltam, tisztelet a kivételnek, hogy szinte 
haragszanak a régészre és az építészre.

Tóth Péter: Szakmájából kifolyólag kiváló 
érzékkel talált rá az épületre Nagyházy Csa-
ba, még romos állapotban is látta benne az 
értéket. A freskó megtalálásakor a megren-
delő is minden erejével a szakszerű restau-
ráláson fáradozott, annak ellenére, hogy ez 
részéről komoly anyagi áldozatot igényelt, 
a többlet időről nem is beszélve. 

Szűcs Endre: A déli oldal egyik szobáját 
mennyezetfreskó díszítette. Nem voltunk 

annyira oda érte, afféle mázolmánynak tar-
tottuk. A restaurátorok elkezdték a munkát, 
és kiderült, hogy a legalsó réteg igényesebb 
munkát rejt. A legnagyobb szenzáció az volt, 
amikor maga a megrendelő bukkant rá az 
egyik helyiségben a jellegzetes Dorf meister-
szignóra.

A belsőépítészet a Ti munkátok, 
de a kastély berendezését is feltűnő 
gondossággal válogatták össze. 
Ezt is figyelembe vették az értékelésnél? 

Szűcs Endre: Az elbírálásnál az építészeten 
túl ezt a szempontot is értékelték. A bútorok 
nagy részét a megrendelők hozták, az álta-
luk vezetett galéria már önmagában is 
garancia volt az igényes belső biztosítására. 

Tóth Péter: Tudatosan törekedtünk az ala-
pos dokumentálásra. A pályázathoz csatol-
ni kellett az eredeti és a helyreállított állapot 
fotódokumentációját. A mi anyagunk meg-
nyerte a zsűri tetszését, hisz elmondhatatlan 
különbség volt a két állapot között. Prezen-
tációnkat utóbb nagyon megdicsérték.

Ezt a díjat az építészek, vagy a ház kapja? 

Szűcs Endre: Azt gondolom, mindketten. 
Az építész nem tud díjat kapni, ha nincs ház, 
annak nincs egy értékmentő tulajdonosa, 
aki anyagi áldozatokra is képes. Az építtető 
sem tud szakszerűen dol gozni tapasztalt, jól 
képzett építész nélkül. Sajnos a mi szakmánk 
olyan, hogy mindenki ért hozzá. Illetve azt 
gondolja. Erre szoktam mondani, hogy én 
is tudom nagyjából, hogy hol a szívem meg 
a májam, de eszembe nem jut megoperál-
ni magamat. A jó ház a tervező, a megren-
delő és a kivitelező harmonikus együttmű-
ködésének eredménye, de talán nem elfo-
gultság, ha azt mondjuk, hogy a vezéregyé-
niség és a főkoordinátor az építész.

Tóth Péter: Maga a kulturális örökséget 
kezelő Europa Nostra Alapítvány ötven éve 
lé tezik, harmincöt éve folyik pályáztatás. A 
fő sodor maga a műemlék-felújítás, ezen 
kívül a kutatás, oktatás, illetve az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások terén írnak ki 
pályázatot. Egyértelműen a legrangosabb 
kategória az építészet, ott van a legtöbb 
díjazott és ott van a legtöbb pályázó. Amel-

lett, hogy bemutattuk, hogyan állítottuk 
helyre a kastélyt, az értékelésnél azt is figye-
lembe vették, hogy itt a tulajdonos rendez-
vényeket tart a falubelieknek, és mindenki 
számára látogathatóvá kívánja tenni az 
épületet. Ez utóbbi azóta meg is valósult.

Szűcs Endre: Magyarország harmincöt éve 
pályázik. Legjobb tudomásom szerint ez-
alatt huszonegy alkalommal díjaztak ben-
nünket. Alkalmanként össze sen hat fődíjat 
osztanak ki a négy kategóriában (műemlék-
helyreállítás, kutatás, oktatásszervezés), ami 
nemcsak oklevéllel és emlékéremmel jár, 
hanem pénzjutalommal is. Magyar pályázó, 
és én ide számítom a határon túliakat is, 
három alkalommal részesült fődíjban: 2004-
ben Benczédi Sándor építész vezetésével 
a segesvári Hegyitemplomot helyreállító 
csa pat, 2009-ben Eperjesi László irányításá-
val a gyöngyösi Mátra Múzeumot tervező 
gárda, 2012-ben pedig az erdélyi Kovács 
Piroska a máréfalvi székelykapuk megmen-
téséért végzett munkájáért.

Hogyan folyt a közös tervezés, 
a munkát hogyan osztottátok meg 
Mester és tanítványa között? 

Tóth Péter: Ezt egy kicsit régebbről kezde-
ném. A Műegyetem építészkarát én is ott 
akartam hagyni, mint oly sokan, de kaptam 
egy ösztöndíjat Grazba. Itt visszakaptam a 
lelkesedésemet, lediplomáztam. Kinn ma-
radhattam volna dolgozni, de hazahúzott 
a szerelem. A Vándoriskolába azért jelent-
keztem, mert nem akartam csak a fióknak 
tervezni. A Vándoriskola három éven belül 
mi nimum egy megépült munkát garantált, 
és ahogyan a mottójuk is hirdeti, önálló 
tervezői ambícióim voltak. Szűcs Endre 
MÉRMŰ irodája volt vándorlásom negyedik 
állomása, itt is önálló feladatokat kaptam. 
Két hónap elteltével a mester kérte, marad-
jak itt hosszabban, de most már mellérendelt 
po zícióban. Első közös munkánk során egy 
fogászati rendelőt kellett tervezni, két alá-
íratlan verziót vittünk a megrendelőnek, aki 
az enyémet választotta. Rettegtem, mi lesz 
ebből, de a mester őszintén örült neki. Az-
óta is így zajlik a közös munka, vázlatainkat 
nem írjuk alá, fölvállaljuk egymás munkáját, 
és sokszor a megrendelőnek sem mondjuk 
meg, melyikünk ötlete megy tovább. Nem 

volt ez másként az alsóbogáti kastélynál 
sem. Ez volt itt a harmadik munkám, zöldfü-
lűként rögtön egy kastély tervezésében 
ve hettem részt. Szerkesztési és tervezési 
fel adataim is voltak, még a legapróbb 
részletnél sem nevesítettük, pontosan kinek 
a terve. Mindkettőnk neve szerepelt rajta. 
Teljesen önállóan tervezhettem, de mégis 
volt egy védőszárny, volt mire támaszkodni 
akár munkaszerzés szempontjából, akár 
szakmai kérdésekben. Ez nagy biztonságot 
adott. A pályázatokkal viszont én foglalkoz-
tam többet, én forszíroztam a részvételt, így 
jól ki tudtuk egészíteni egymást.

Szűcs Endre: A Kós Károly Egyesülésben 
egyszer elmeséltem, hogyan dolgozunk mi 
itt az irodában. Bizony sokan meglepődtek, 
bár nem mondanám, hogy ebben egye-
dülállóak lennénk. Legutóbb hárman készí-
tettünk vázlatot egy szigligeti ház tervezé-
sére. Az egyik vándorom tervét fogadták el, 
de később mindenkitől vettünk át eleme-
ket. Fontos, hogy aki itt dolgozik, jól érezze 
ma gát, mindez nagyobb motiváló erő, mint 
folyton a főnök firkálmányait felrajzolni. Ha 
bizonytalanok vagyunk, akkor házi zsűrit 

csinálunk, hiszen az sem jó, ha a megren-
delő elé csak a demokrácia kedvéért olyan 
verzió is kerül, amit rossznak tartunk.

Min dolgoztok mostanában, 
milyen jellegű munkáitok vannak?

Szűcs Endre: Korábban főként műemlékek-
kel foglalkoztam, a rendszerváltásig csak 
rokonoknak terveztem házat. 1989 után már 
számoltam a műemlékes feladatok csökke-
nésével, és a felügyelőség tervezőirodájá-
ban is túlsúlyba kerültek a fiókban maradt 
tervek. Mára jobbára a családi házak terve-
zése a fő profilunk. Főleg a Balaton-felvidék-
ről, az Őrségből és az alföldi tanyavilágból 
keresnek meg minket. Olyan vidékekről, 
ahol a hagyományok tiszteletét értékelik a 
megrendelők. Műemlékes munkáink is 
akadnak, ezek főleg személyes ismeretség 
útján jutnak el hozzánk. Kisebb feladatokat 
is elvállalunk, most például egy műemlék 
Hild-házban lakásátalakítást tervezünk.

A védett környezetben tervezett új házakkal 
kapcsolatban milyen problémák adódtak 
a szakmán belül? 

Szűcs Endre: Amikor Tihanyban, Badacsony-
ban, Szigligeten lévő lakóházak, présházak 
felújításával, illetve az ide épített új házak 
tervezésével kezdtem el foglalkozni, a szak-
ma értetlenül állt ezelőtt az általa anakro-
nisztikusnak titulált magatartás előtt. Főként 
műemlékes kollégáim róják fel, hogyan 
merészelek védett környezetben egy ronda 
házból szebbet csinálni, olyat, amilyen ép-
pen lehetett volna, ha annak a parasztnak 
több pénze lett volna, hiszen ez egész egy-
szerűen becsapás. Szerintem viszont nevez-
zük nemes csalásnak, melyet apró gesztu-
sokkal jelezni kell. Az általunk tervezett 
épületeink datálhatósága avatott szemek-
nek egyértelmű. A Velencei Charta tisztes-
séges, követhető iránytűként indult, de 
kor látoltan merev alkalmazása csak a magya-
rokra jellemző. Valljuk be: már régen döglött 
az a szent tehén, melynek emlőit a ma 
regnáló felügyelők nem képesek elengedni. 
Mindig is rekonstrukciópárti voltam. Egy 
ilyen kis országnak, amelyet annyi baj ért, 
véleményem szerint okoskodás helyett joga 
van visszaépíteni azt, ami elpusztult. A pilla-
natnyi, könnyen múló világdivatnak adózni 
és önmegvalósítani azokon a helyeken, ahol 
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időnként már itt is laknak. Érdekesség, hogy 
az angol királyi család tagja, Charles herceg 
Szászkézd, Szászfehéregyhá za, Erked mellett 
egy kis székely faluban Zalánpatakán is vásá-
rolt házakat. Egy interjúban mondta, hogy 
a táj varázsa, a természet érintetlen szépsé-
ge és az emberek közvetlensége miatt kezd 
legkedvesebb tartózkodási helye lenni.

Tóth Péter: Az AXIS Építészirodában vándor-
ként töltött idő alatt ismertem meg a külön-
leges adottságú, gazdag építészeti hagyo-
mányokkal rendelkező Tokaj-hegyalját. Itt, 
ugyan nem feltétlenül az egykori tulajdo-
nosok, de egyre többen meglátták a szép-
séget és a lehetőséget ezekben a lepusztult 
értékekben. A jó példa jó példát szül, elindult 
egy öngerjesztő folyamat, amelynek során 
ezek az épületek egymás után, egymás 
mellett újulnak meg. Az, hogy az Alsóbogá-
ti kastély most ekkora publicitást kapott, 
lehetőség arra, hogy követendő példaként 
szolgáljon a hazai tehetősebb rétegnek.

Kapzsi, a munkát siettető megrendelők, 
féktelen befektetők és merev műemlékfelü
gyelők keseríthetik meg ezek szerint 
az építész életét. Ennél a helyreállításnál 
milyen nehézségek merültek fel? 

Szűcs Endre: Mondhatom, hogy nem üt-
köztünk nehézségekbe. Megrendelőink, 
Nagyházi Csaba és kedves felesége orszá-
gos és Európa-hírű, régiségekkel foglalkozó 
galériatulajdonosok. Gondolkodásunk azo-
nos volt, nem kellett őket rábeszélni sem a 
freskó helyreállítására, sem a vörösfenyő 
hajópadló megtartására. Ez a fajta megren-
delői magatartás nagyon ritka. Még a temp-
lom-helyreállításoknál is szomorúan tapasz-
taltam, tisztelet a kivételnek, hogy szinte 
haragszanak a régészre és az építészre.

Tóth Péter: Szakmájából kifolyólag kiváló 
érzékkel talált rá az épületre Nagyházy Csa-
ba, még romos állapotban is látta benne az 
értéket. A freskó megtalálásakor a megren-
delő is minden erejével a szakszerű restau-
ráláson fáradozott, annak ellenére, hogy ez 
részéről komoly anyagi áldozatot igényelt, 
a többlet időről nem is beszélve. 

Szűcs Endre: A déli oldal egyik szobáját 
mennyezetfreskó díszítette. Nem voltunk 

annyira oda érte, afféle mázolmánynak tar-
tottuk. A restaurátorok elkezdték a munkát, 
és kiderült, hogy a legalsó réteg igényesebb 
munkát rejt. A legnagyobb szenzáció az volt, 
amikor maga a megrendelő bukkant rá az 
egyik helyiségben a jellegzetes Dorf meister-
szignóra.

A belsőépítészet a Ti munkátok, 
de a kastély berendezését is feltűnő 
gondossággal válogatták össze. 
Ezt is figyelembe vették az értékelésnél? 

Szűcs Endre: Az elbírálásnál az építészeten 
túl ezt a szempontot is értékelték. A bútorok 
nagy részét a megrendelők hozták, az álta-
luk vezetett galéria már önmagában is 
garancia volt az igényes belső biztosítására. 

Tóth Péter: Tudatosan törekedtünk az ala-
pos dokumentálásra. A pályázathoz csatol-
ni kellett az eredeti és a helyreállított állapot 
fotódokumentációját. A mi anyagunk meg-
nyerte a zsűri tetszését, hisz elmondhatatlan 
különbség volt a két állapot között. Prezen-
tációnkat utóbb nagyon megdicsérték.

Ezt a díjat az építészek, vagy a ház kapja? 

Szűcs Endre: Azt gondolom, mindketten. 
Az építész nem tud díjat kapni, ha nincs ház, 
annak nincs egy értékmentő tulajdonosa, 
aki anyagi áldozatokra is képes. Az építtető 
sem tud szakszerűen dol gozni tapasztalt, jól 
képzett építész nélkül. Sajnos a mi szakmánk 
olyan, hogy mindenki ért hozzá. Illetve azt 
gondolja. Erre szoktam mondani, hogy én 
is tudom nagyjából, hogy hol a szívem meg 
a májam, de eszembe nem jut megoperál-
ni magamat. A jó ház a tervező, a megren-
delő és a kivitelező harmonikus együttmű-
ködésének eredménye, de talán nem elfo-
gultság, ha azt mondjuk, hogy a vezéregyé-
niség és a főkoordinátor az építész.

Tóth Péter: Maga a kulturális örökséget 
kezelő Europa Nostra Alapítvány ötven éve 
lé tezik, harmincöt éve folyik pályáztatás. A 
fő sodor maga a műemlék-felújítás, ezen 
kívül a kutatás, oktatás, illetve az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások terén írnak ki 
pályázatot. Egyértelműen a legrangosabb 
kategória az építészet, ott van a legtöbb 
díjazott és ott van a legtöbb pályázó. Amel-

lett, hogy bemutattuk, hogyan állítottuk 
helyre a kastélyt, az értékelésnél azt is figye-
lembe vették, hogy itt a tulajdonos rendez-
vényeket tart a falubelieknek, és mindenki 
számára látogathatóvá kívánja tenni az 
épületet. Ez utóbbi azóta meg is valósult.

Szűcs Endre: Magyarország harmincöt éve 
pályázik. Legjobb tudomásom szerint ez-
alatt huszonegy alkalommal díjaztak ben-
nünket. Alkalmanként össze sen hat fődíjat 
osztanak ki a négy kategóriában (műemlék-
helyreállítás, kutatás, oktatásszervezés), ami 
nemcsak oklevéllel és emlékéremmel jár, 
hanem pénzjutalommal is. Magyar pályázó, 
és én ide számítom a határon túliakat is, 
három alkalommal részesült fődíjban: 2004-
ben Benczédi Sándor építész vezetésével 
a segesvári Hegyitemplomot helyreállító 
csa pat, 2009-ben Eperjesi László irányításá-
val a gyöngyösi Mátra Múzeumot tervező 
gárda, 2012-ben pedig az erdélyi Kovács 
Piroska a máréfalvi székelykapuk megmen-
téséért végzett munkájáért.

Hogyan folyt a közös tervezés, 
a munkát hogyan osztottátok meg 
Mester és tanítványa között? 

Tóth Péter: Ezt egy kicsit régebbről kezde-
ném. A Műegyetem építészkarát én is ott 
akartam hagyni, mint oly sokan, de kaptam 
egy ösztöndíjat Grazba. Itt visszakaptam a 
lelkesedésemet, lediplomáztam. Kinn ma-
radhattam volna dolgozni, de hazahúzott 
a szerelem. A Vándoriskolába azért jelent-
keztem, mert nem akartam csak a fióknak 
tervezni. A Vándoriskola három éven belül 
mi nimum egy megépült munkát garantált, 
és ahogyan a mottójuk is hirdeti, önálló 
tervezői ambícióim voltak. Szűcs Endre 
MÉRMŰ irodája volt vándorlásom negyedik 
állomása, itt is önálló feladatokat kaptam. 
Két hónap elteltével a mester kérte, marad-
jak itt hosszabban, de most már mellérendelt 
po zícióban. Első közös munkánk során egy 
fogászati rendelőt kellett tervezni, két alá-
íratlan verziót vittünk a megrendelőnek, aki 
az enyémet választotta. Rettegtem, mi lesz 
ebből, de a mester őszintén örült neki. Az-
óta is így zajlik a közös munka, vázlatainkat 
nem írjuk alá, fölvállaljuk egymás munkáját, 
és sokszor a megrendelőnek sem mondjuk 
meg, melyikünk ötlete megy tovább. Nem 

volt ez másként az alsóbogáti kastélynál 
sem. Ez volt itt a harmadik munkám, zöldfü-
lűként rögtön egy kastély tervezésében 
ve hettem részt. Szerkesztési és tervezési 
fel adataim is voltak, még a legapróbb 
részletnél sem nevesítettük, pontosan kinek 
a terve. Mindkettőnk neve szerepelt rajta. 
Teljesen önállóan tervezhettem, de mégis 
volt egy védőszárny, volt mire támaszkodni 
akár munkaszerzés szempontjából, akár 
szakmai kérdésekben. Ez nagy biztonságot 
adott. A pályázatokkal viszont én foglalkoz-
tam többet, én forszíroztam a részvételt, így 
jól ki tudtuk egészíteni egymást.

Szűcs Endre: A Kós Károly Egyesülésben 
egyszer elmeséltem, hogyan dolgozunk mi 
itt az irodában. Bizony sokan meglepődtek, 
bár nem mondanám, hogy ebben egye-
dülállóak lennénk. Legutóbb hárman készí-
tettünk vázlatot egy szigligeti ház tervezé-
sére. Az egyik vándorom tervét fogadták el, 
de később mindenkitől vettünk át eleme-
ket. Fontos, hogy aki itt dolgozik, jól érezze 
ma gát, mindez nagyobb motiváló erő, mint 
folyton a főnök firkálmányait felrajzolni. Ha 
bizonytalanok vagyunk, akkor házi zsűrit 

csinálunk, hiszen az sem jó, ha a megren-
delő elé csak a demokrácia kedvéért olyan 
verzió is kerül, amit rossznak tartunk.

Min dolgoztok mostanában, 
milyen jellegű munkáitok vannak?

Szűcs Endre: Korábban főként műemlékek-
kel foglalkoztam, a rendszerváltásig csak 
rokonoknak terveztem házat. 1989 után már 
számoltam a műemlékes feladatok csökke-
nésével, és a felügyelőség tervezőirodájá-
ban is túlsúlyba kerültek a fiókban maradt 
tervek. Mára jobbára a családi házak terve-
zése a fő profilunk. Főleg a Balaton-felvidék-
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fantasztikus építészeti hagyományaink 
vannak, bűn.

A műemlékes zsűrik működésében 
érezhető azért valamilyen változás? 

Tóth Péter: Az az érdekes, hogy a velem 
egykorúak is a korábbi generáció szófordu-
lataival élnek. Szerintem itt elsősorban az a 
kérdés, hogy mi tekinthető ma értéknek. 
So kan nem akarnak, vagy nem tudnak tu-
domást venni ezekről. Sokkal egyszerűbb 
azt mondani, hogy markánsan térjünk el 
valamitől, és gondolkozzunk kortárs irány-
zatokban, noha ez is utánzás, csak nem 
abból indul ki, ami mellé épít.

Szűcs Endre: A rekonstrukcióra Európaszerte 
számtalan intelligens példát látunk: gondol-
junk csak a szőnyegbombázás után vissza-
épített Lübeck belvárosára, vagy Varsóra. 
Litvániában nemrég tapasztaltam egy lo-
vagvárnál, hogy egy finom didaktikai csíkot 
ugyan megjelenítettek, de egy világosabb 
téglából teljes egészében visszaépítették az 
elpusztult épületet. Az itt látottakkal ma ki-
vágnának egy zsűriből. 

Mi kell ahhoz, 
hogy ez a szemlélet megváltozzon? 

Szűcs Endre: Ki kell mondanunk: a zsűri 
összetételén kellene változtatni, hiszen je-
lenleg csak egy szellemiség képviseltetik, a 
világ viszont nem egy rugóra jár. Tizennégy 
évig vettem részt a soproni főépítészi zsű-
riben, többek között Dobó Jánossal, Golda 
Jánossal és Roth Jánossal. A szakma külön-
böző területeiről érkezve, különböző elmé-
letek képviselőiként is közös nevezőre ju-
tottunk. A manapság a saját bőrömön ta-
pasztalt, ellenszavazat nélküli megbuktatás 
nálunk ismeretlen volt. Eszembe nem jutott 
egy lapostetős, neobauhaus házat elma-
rasztalni, ha az nem bántja a környezetét, 
és a maga nemében profi alkotás. Külön-
bözőek vagyunk, nincsenek kőbe vésett 
szabályok. Mindenki maga viseli a felelős-
séget az utókor előtt.

Tóth Péter: Elsősorban az oktatásban van 
szükség változásra. Az egyetemi oktatásra a 
doktori iskola hallgatójaként elég jó a rálá-
tásom, tapasztalatom szerint ott jó irányba 

mozdulnak a dolgok. A Középülettervezési 
Tanszéken a feladatok egyre kisebbek és lép-
tékhelyesebbek – életközelib bek. Grazban a 
mezőgazdasági épületek tervezése tárgy okta-
tása úgy zajlott, hogy két borosgazda egy 
bővítési megbízással felkereste a tanszéket. 
Megvendégelték az egész tankört, megis-
merhettük a borászat működését. Ta nári 
korrigálással megszülettek az egyes hallga-
tói tervek, melyekből kiválasztották végül 
azokat, amik megvalósultak. Ez dupla 
hasznot hajtott. A hallgatónak konkrét fel-
adatra kellett megvalósítható, reális választ 
adnia, a megrendelő pedig egy pályakez-
dőtől kapott nyomott áron olyan minőségi 
tervet, amit valószínűleg nem tudott volna 
megfizetni egy befutott építészirodának. A 
zsűrikben tapasztalt frusztráció nyilván a ha zai 
helyzetből adódik. Az építészeknek nincs 
munkájuk, az oktatásban pedig nem fektet-
nek hangsúlyt a csapatmunkára. Hallgató-
ként azt tapasztaltam, hogy az emberek 
klikkekbe rendeződtek az egyetemen, a ki-
alakult szűk csoportok között pedig nem 
volt átjárás az öt év alatt. Ez a szemlélet átül 
a szakmára is. Elfogadhatatlan az a hang-
nem és stílus, a kollégák iránti tisztelet teljes 
hiánya, ami a zsűrik működését gyakran jel-
lemzi. Legutóbb egy velem egykorú bírá ló 
mondott olyan sértéseket tervezőtársamra, 
Szűcs Endrére, amiket kétszáz évvel ezelőtt 
biztosan párbaj követett volna. Magam is 
gyak ran ültem a pad másik oldalán, de 
mindig elfogadtam, ha valaki adott keretek 
között minőséget hozott létre, mindezt 
annak tudatában, hogy több jó megoldás 
létezik egy adott problémára. Több házun-
kat is bemutatták az Építészfórum internetes 
oldalon. Bár rendkívül kulturált, igényes fe-
lületről van szó és nagyon jó, hogy létezik, 
engem elkeserít az az emberséget, tisz te-
letet és etikát nélkülöző hozzászólásözön, 
ami itt megjelenik egy publikációt követően. 
Híven tükrözi a jelenlegi közállapotokat. Dok-
tori kutatási témám a szőlőhegyek építésze-
te. Célom, hogy a hazai építészet egészét 
felölelve mutassam be az azonos minőséget 
képviselő alkotásokat, melyek nem egymás-
sal szemben állnak. Remélem, ezzel elősegít-
hetem a változást. Szerintem ez a megosz-
tottság a fő akadálya annak, hogy az építész-
szakma nem tud megfelelően kom muni-
kálni, és nem képes magát egységesen 
kép viselni az építészeten kívüli világgal.

lódó toronyról, magastetőről… Őszinte vá-
lasza megdöbbentett: ezeket nem hogy 
nem tanították, de egyenesen tiltották az 
egyetemen, ezért nem érzi magát eléggé 
felkészültnek, hogy ilyet tervezzen. Ha Lech-
ner Ödön, Kós Károly, Makovecz Imre hazá-
jában így oktatnak, akkor ott valami nagyon 
nincs rend ben. 

Szűcs Endre: A vörösiszap-áradat kapcsán 
a leendő vándorok a felvételin azt a feladatot 
kapták, hogy Devecserre egy zarándokhe-
lyet tervezzenek kis kápolnával. Ebben az 
évben is komoly túljelentkezés volt, sok te-
hetséges hallgató jött. Az egyik felvételiző 
lapostetős kápolnát hozott. Óvatosan tapo-
gatóztam, mit gondol a funkcióhoz kapcso-
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zatokban, noha ez is utánzás, csak nem 
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Szűcs Endrére, amiket kétszáz évvel ezelőtt 
biztosan párbaj követett volna. Magam is 
gyak ran ültem a pad másik oldalán, de 
mindig elfogadtam, ha valaki adott keretek 
között minőséget hozott létre, mindezt 
annak tudatában, hogy több jó megoldás 
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kat is bemutatták az Építészfórum internetes 
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lületről van szó és nagyon jó, hogy létezik, 
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letet és etikát nélkülöző hozzászólásözön, 
ami itt megjelenik egy publikációt követően. 
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tottság a fő akadálya annak, hogy az építész-
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ner Ödön, Kós Károly, Makovecz Imre hazá-
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Szűcs Endre: A vörösiszap-áradat kapcsán 
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kapták, hogy Devecserre egy zarándokhe-
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