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MIUTÁN II. JÓZSEF 1784-BEN FELOSZLATTA 

A KAR MELITA R ENDET, A BUDAI VÁR BAN ÁLLÓ 

TEMPLOMUKAT SZÍNHÁZZÁ ALAKÍTOTTÁK. 

A LEGENDA ÚGY SZÓL, HOGY A MUNKÁKAT IR ÁNYÍ-

TÓ KEMPELEN FARKAS A TEMPLOM HOMLOKZATÁR A 

FRICSKÁNAK SZÁNT FELIR ATOT IS TERVEZETT. 

A „MISE HELYÉN MÚZSÁK, SZENTSÉGHÁZ HELYÉN 

SZÍNJÁTÉK” MOTTÓ AZONBAN TÚL R ADIKÁLISNAK 

BIZONYULT, ÉS VÉGÜL ELMAR ADT. 

Új miniszterelnökség i székhely 
az eg ykori budai karmelita kolostorban

MÚZSÁK HELYÉN 
MINISZTEREK

Az akkor csak tervezett helyén ma újra 
a karmeliták emlékét őrzi a felirat. 
A kormány 2014-ben jelentette be, hogy 

a hatalmi ágak rég esedékes szétválasztásának 
részeként a Parlamentből a budai várba költözte-
ti a Miniszterelnökséget. A kinézett célhelyszínt 
a Sándor-palota szomszédságában ugyan kolostor-
ként emlegetjük, de alig néhány évtizedig használ-
ták eredeti céljára. A színházi átépítéssel párhuza-
mosan a szomszédos tömbökbe állami és katonai 
hivatalok költöztek be – és ez többé-kevésbé így is 
maradt azóta. A Miniszterelnökség már az 1920-as 
években kinézte magának az épületegyüttest, de a 
terv megvalósítása közel egy évszázadig elhúzódott. 
A feladatot 2014-ben nemzetbiztonsági szempont-
ból minősített, meghívásos közbeszerzési eljárá-
son elnyerő Zoboki, Demeter és Társainak (ma 

már ZDA-Zoboki Építésziroda) voltaképp az eddi-
gi hivatali funkció emelt szintjéhez kellett egy erre 
a célra nem különösebben alkalmas, műemléki épü-
letet újragondolnia. A tervezési terület az utoljára 
a hetvenes években felújított és átépített Várszínhá-
zat, illetve a meglehetősen lepusztult egykori kolos-
tort fedte le a Színház utca kapcsolódó szakaszával, 
a komoly statikai problémákkal terhelt bástyasé-
tánnyal és többszáz méter hosszú várfalszakasz-
szal, illetve az északról csatlakozó Püspökkert-
tel, amely az ötvenes években elbontott, hajdan 
részint a tábori püspökség helyiségeinek ott-
hont adó kiszolgáló épület helyén jött létre.
A munka a konkrét tervezési program kialakí-
tásával, azaz az igények és lehetőségek felméré-
sével indult. Gyorsan kiderült, hogy a szüksé-
ges reprezentatív terek elhelyezésére a kolostor 

A miniszterelnöki erkély és 
a kápolna visszaépített barokk 
ablaka a dunai homlokzat 
új elemei.
(Fotó: RPT/nyitókép szintén)
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A helyszínrajzon érzékelhető, 
hogy a történeti épülethez 
kapcsolódóan formálisabb, az új 
épület környezetében oldottabb 
kertészeti megoldások születtek.

felel meg a leginkább, az irodai és közösségi funk-
ciók pedig egy új irodatömbbe férnének. Utóbbi 
a háború előtt a Püspökkert helyén állt klasz-
szicista ház léptékét és beépítési karakterét veszi 
át. Itt a legnagyobb kihívást a régészeti maradvá-
nyok (a korábbi alapfalak, valamint az előkerült 
középkori pincék) megőrzése jelentette. Ennek tel-
jesítésével is meglett a hét szint: a föld alatt ket-
tőn garázs és raktárak, a földszinten kiszolgáló 
területek és menza, az elsőn és a másodikon jel-
lemzően 2-4 fős irodák, a tetőtér két emeletén 
pedig kiszolgáló helyiségek, öltözők és gépészet. 
(A két épületben összesen 150-160 munkaállomás 
található.) Megbízói elvárásra a homlokzat udvari-
asan illeszkedő, egy kőtömbből faragott ablakkávái 
középkori előképeket idéznek. A visszafogott ele-
ganciájú belső tereket a minden részletében átgon-
dolt, intelligens világítással ellátott átrium szervezi, 
amelynek puha formáit az építésziroda visszaté-
rő motívuma: közösségi térként és esztétikai elem-
ként is értelmezhető, húzott karú csigalépcső uralja. 
Ahhoz, hogy az évszázadokon át alakítgatott, még-
is szűkös és kötött alaprajzú kolostorépületet 
a miniszterelnöki reprezentáció kereteihez igazít-
sák, jó szolgálatot tett a párizsi Élysée-palotához 

hasonlóan előudvarként átértelmezett belső kert. 
A kiemelt útvonalon a vendégek a kolostor klasz-
szicista, oszlopos főbejáratán jutnak be az udvar-
ra, ahonnan balra fordulva egy új erkéllyel hang-
súlyozott kapun léphetnek be. Innen egy eredeti 
lépcsőházon keresztül érkeznek az első emelet-
re, a három szerzetesi cellából kialakított foga-
dótérbe és az abból nyíló miniszterelnöki tér-
sorba. Az ezek elé, a dunai homlokzatra húzott 
erkély bevallottan reprezentatív funkciókat szol-
gál. Mindkét új erkély tömbkőből készült, hagyo-
mányos, csapolt módszerrel; visszafogott kikép-
zésük egyértelműen elárulja korukat. 
A belsőépítészeti koncepciót a kolostori terek 
helyreállításának szándéka vezette: fehér falak 
és mennyezetek, csiszolt matt süttői mészkőbur-
kolat a közlekedőkön, tölgyfapadló a szobák-
ban. E törekvéssel magyarázható az épület legfőbb 
művészettörténeti érdekessége, a kaszinó-funk-
cióhoz készült szekkódísz szakszerű elfedése 
a hajdani refektóriumban, amely ma a kormány-
ülések hófehérre vakolt helyszíne. A folytonos-
ság illúziójának megteremtése köszön vissza 
a bútorokban, amelyek jellemzően magyar alap-
anyagokból és gyártóktól való nemes másolatai 

boldogabb korok valódijainak. A beépített ele-
mek többnyire dió furnérral készültek, antikolt 
réz kiegészítőkkel. A Szépművészeti Múzeum-
ból, a Nemzeti Galériából, valamint az Iparmű-
vészeti Múzeumból kölcsönzött műtárgyak erő-
sítik tovább az enteriőrök muzeális ízét.
A helyszínből adódóan a komolyabb építésze-
ti kihívások közé tartozott a gépészet kezelé-
se. Az új épület esetében a felépítményeket a tető 
tömegében rejtették el, felülről és belülről is lát-
hatatlan módon. A műemléki klastromba vako-
latba épített, intelligens felületi hűtő-fűtőrend-
szer került, a szekkódíszes refektóriumba pedig 
padlófűtés, a belépők számára teljesen láthatatla-
nul. Magyarországon példa nélküliek a lépcsők-
be süllyesztett emelőliftek, amelyek szintén fel-
tűnés nélkül biztosítják az akadálymentességet.
Részben a komplex funkcióval, az átlagosnál maga-
sabb biztonsági és gépészeti elvárásokkal, részben 
pedig az egységes megjelenés igényével magyaráz-
ható, hogy a hely gazdagon rétegzett históriájá-
ból viszonylag kevés válik olvashatóvá. Az Ellyps 
sétány alatt viszont, ahol statikai problémák miatt 
többszáz tonnányi földet kellett eltávolítani 
az újkori bástyafal és a most fel lelt középkori 

A színház üzemlépcsője 
helyén kialakított új 
lépcsőház a karzati terek 
akadálymentes megközelí-
tését is lehetővé teszi.
(Fotó: RPT)
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As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am

A légtechnika és a hűtés-fűtés 
láthatatlanná tétele a legkomo-
lyabb tervezői kihívások közé 
számított.
(Fotó: RPT)

‹  A régi épületbe 
visszafogottan klasszici-
záló bútorok és múzeumi 
raktárakból kölcsönzött 
műtárgyak kerültek.
(Fotó: RPT)

    Az Ellyps sétány alatt 
kialakított, időszakosan 
használható rendezvényteret 
egyik oldalról a középkori, 
a másikról az újkori várfal 
határolja.
(Fotó: RPT)

erődfal között, tapinthatóvá vált a törté-
nelem: érdekes, időszakosan használható 
földalatti rendezvénytér jött létre, 
amely egy kiásott korabeli sikátoron
keresztül közvetlenül is elérhető. Az egy-
kori templomtér kritikus pontja a mosta-
ni munkáknak. Itt eddig a KÖZTI-féle átala-
kítás Várszínháza működött, az első emelet 
magasságába beépült, lábakon ál ló, a falak-
tól elhúzott vasbeton kagylóban ülő nézőtér-
rel, az alatt levő foyer-val és a szentély helyére 
épült színpaddal és raktárakkal. Most visz-
szakerült a járószint az eredeti magasság-
ba; a minimálisan kiemelt színpad és a tech-
nika rendezvényteremként való működtetést 
tesz lehetővé. A hosszúkás szentély Duna felő-
l i részén eredeti leg egy kis kápolna készült 
a szerzetesek számára, ide két szint belma-
gasságú, faburkolatos könyvtárat terveztek, 

a Duna felőli falon újraépített barokk ablak-
kal. A maga nemében ritkaságnak számító 
modernista színháztér elbontása funkcionáli-
san magyarázható ugyan, de kihagyott ziccer 
egy lehetséges, szakmailag előremutató adap-
tációra. A visszaál l ított belmagasságú hajóban 
feszített arányú, nehezen belakható tér alakul 
ki a falsíkkal leválasztott szentély és a pro-
testáns templombelsőket idéző új oldalkar-
zatok következményeként. A raktározás-
hoz lemélyített pinceszint viszont lehetővé 
tette a soha nem kutatott templomtér régé-
szeti feltárását (III. András sírja azonban, 
akit a hagyomány szerint a korábban itt ál ló 
ferences templomban helyeztek örök nyuga-
lomra, nem lett meg). Kibontották a temp-
lomhajónak még a színházzá alakítás elején 
elfalazott oldalablakait, valamint a homlok-
zat Kempelen-kori vakablakaiba is valódi 

ablakszerkezetek kerültek. Emiatt viszont 
mennie kel lett a bejárattól bal- és jobb-
ra található, keskeny, egyes részleteiben még 
a 18. század végi ál lapotot őrző lépcsők-
nek. A palotaszerű főhomlokzat mögött most 
nagyobb méretű helyiségek találhatóak 
a kiemelt vendégek, i l letve a sajtó számára. 
Ezek a kolostor csatlakozó szárnyában elhe-
lyezett, spirális lépcsőtérből érhetőek el. 
A tervek szerint az új Karmelita-termet időn-
ként a széles nyilvánosság számára is megnyit-
ják majd – az alaprajzi elrendezés legalábbis 
lehetővé teszi a szeparációt a védett funkci-
óktól. A homlokzat egyes elemei, mint a spa-
letták, a visszaépített kémények vagy a szo-
l id színválasztás, részben vál laltan esztétikai 
alapú, tervezői döntések; más részletek, mint 
az új névfelirat vagy Szent Mihály bronzszob-
ra, a megbízó szándéka nyomán kerültek fel.

›
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A BUDAVÁR I HELYSZÍN GAZDAG ÉPÍTÉS- 
ÉS KULTÚRTÖRTÉNETE IV. BÉLÁTÓL 

ÍVEL NAPJAINKIG

HILLEBR ANDT, 
MÓZER, ZOBOKI

A most megúju lt épü leteg y üttes története 
eg yben a budai Vár nyolcszáz éves históriá-
ja . I V. Béla ferences kolostort a lapított it t , 
a Várheg y dél i fokán; templomában temet-
ték el utolsó Á rpád-házi k irá ly u nkat , I II . 
A nd rást . A kolostor helyén a hód ítók a budai 
pasa pa lotáját építették k i; ennek romjai az 
eg ykori pasai magánf ürdővel , a hamamma l 
ma is a kolostor földszint i pad lója a latt rej-
tőznek. 1686 után a romokat a karmel iták 
kapták meg, ak ik 1763 -ra szép barokk temp-
lomot emeltek it t . Húsz év vel később azon-
ban II . József felosz latta a rendet és elko-
bozta tu lajdonait . A k iürített templomot, 
amelynek főoltára ka landos úton a sáros-
patak i vártemplomba kerü lt , 1786 -ban épí-
tették át színházzá . A z újabb kutatások sze-
rint ebben Franz A nton Hi l lebrandt kamarai 
építésznek jutott meghatározó szerep, 
a korábban tervezőnek vélt k irá ly i tanácsos , 
a sakkozógépéről híres Kempelen Farkas 
ped ig inkább a mu nkákat i rányíthatta . 
Ekkor bontották el a szentély mel lett á l ló 
tornyot , és a lak ították pa lotaszer űvé 
a templom hom lokzatát . A hajóba fado-
bozként i l lesztették be a háromszin-
tes , pá holyos , 120 0 főt befogadó barokk 

színháztermet. A színházat 1787. október 
16 -án nyitották meg, és 1790 -ben it t tar-
tott először mag yar nyelv ű előadást Kele-
men László legendás társu lata . A z it t fel-
lépő, neves színészek névsorát hosszan 
lehetne sorol ni , az épü let leghíresebb elő-
adója azonban más mű fajból érkezett: 180 0 -
ban it t koncertezett Ludwig van Beethoven. 
A barokk színház egészen az 194 0 -es éve-
k ig fennmaradt – igaz , az utolsó évtizedek-
ben már használaton kívül . Időközben a mel-
lette á l ló kolostort többször is átépítették, 
jelenlegi főhomlokzata a 19. század közepén 
készült. A második vi lágháborúban az épü-
letegyüttes sú lyosan megsérült: a födémek 
csaknem mindenütt elpusztultak, de a temp-
lom Duna felől i oldala is leomlott. A tel-
jes rekonstrukció a hetvenes évekig vára-
tott magára. A kolostorba irodák kerültek, 
a színházat pedig a KÖZTI építészei: Vaj-
da Ferenc, Mózer Pál, Kékesi László újí-
tották fel , részben visszaál l ítva az erede-
ti barokk templomteret. A 350 férőhelyes 
új színház 2001 óta szolgált a Nemze-
ti Táncszínház otthonaként, amely most 
a Mil lenárisra, egy szintén a ZDA tervei sze-
rint megújult csarnokba költözött tovább.

Szerző: KOVÁCS DÁ NIEL

Az új épület kváderezése 
valódi kőtömbökből, hagyo-
mányos falazással készült, 
az ablakbélleteket egy-egy 
tömbből faragták ki.
(Fotó: RPT)
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‹  Az árnyékfugába, 
valamint a felülvilágító 
lamellákba rejtett 
világításnak köszönhető-
en a lehető legkevesebb 
technológia érezhető 
a belsőkben.
(Fotó: RPT)

‹  Az átrium és az 
irodahelyiségek között 
közösségi zóna alakult ki 
várókkal és teakonyhákkal.
(Fotó: DD)

AZ ÁTRIUM PUHA FORMÁIT AZ IRODA VISSZATÉRŐ 
MOTÍVUMA: KÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT ÉS ESZTÉTIKAI 
ELEMKÉNT IS ÉRTELMEZHETŐ LÉPCSŐ URALJA

A húzott karú csigalépcső 
világítását a korlátba rejtett 
lámpatestek biztosítják.
(Fotó: DD)
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Alapterület: 

Új épület: 5000 m 2(bruttó)

Régi épületeg yüttes: 12 600 m 2 (bruttó)

Tervezés: 2014-2016

Kivitelezés: 2016-2018

Generál tervező: ZDA-ZOBOKI ÉPÍTÉSZIRODA

Felelős tervező: ZOBOK I GÁ BOR

Projektvezető építész: SILV ESTER CSA BA

Vezető tervezők: CSISZÉR A NDR ÁS

(Ú J IRODA ÉPÜLET), R EPPERT BÉL A 

(MŰEMLÉK I ÉPÜLETEGY ÜTTES)

Építészek: FINTA ENDR E , 

L ASZTÓCZI PÉTER , SOMOGY I A NDR ÁS, 

FEK ETE ATTIL A, 

SZTA NKÓ GER DA, RUTK A I PÁ L , 

KOVÁCS ESZTER , SCHEIBL LILL A, 

V ISION ÉPÍTÉSZIRODA, 

TR IPARTITUM ÉPÍTÉSZ MŰHELY

Belsőépítészet (új irodaépület):

ZDA-ZOBOK I ÉPÍTÉSZIRODA, 

SZL A BEY BA L Á ZS; 

M Á DIL Á NCOS STÚ DIÓ, 

SÁROSDI-M Á DI KR ISZTINA, 

PA LL A I PATR IK

A műemléki épületeg yüttes belsőépítészete 

a Miniszterelnökség megbízásából:

Felelős tervező: DR AGONITS MÁRTA

Tervezők: KRUPPA GÁBOR, BUTOR A TAMÁS, 

CZINA R ÉKA, 

FUR MANN-NÉ HORVÁTH JÚLIA, 

KLENK BLANK A

Művészettörténész: 

BUGÁR-MÉSZÁROS K ÁROLY, 

K ER NÁCS GA BR IELL A

« A központi lépcső íveire 
a tetőablakban elhelyezett 
lamellákon át érkezik 
természetes, szórt fény.
(Fotó: DD)

    A földszinten elhelyezett 
menza jó időben kültéri 
étkezőhelyekkel is bővíthető.
(Fotó: RPT)

›
    Az új irodaépület csak 
a kolostor bejáratán keresztül, 
a belső kerten át közelíthető 
meg. (Fotó: DD)

›




