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Romantikus 
búvóhely

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 

– KERTÉSZL AK

A lerobbant, sufniként és irodaként vegetáló, rejtett 
kincsként megbújó klasszicista kertészlak a Fiatal 
Építészek Műhelye tervei alapján, egy minden 
irányban transzparens szárnnyal kibővülve újult meg, 
és várja a jövőben a Múzeumkert látogatóit.
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kerti építményeknek mindig is volt 
egy különös romantikájuk. A reneszánsz óta 
jóformán nem épülhetett mívesen tervezett 
kert, park kisebb-nagyobb építmények nélkül, 
amelyek lehettek akár az egzotikus gyümölcsök 
teleltetésére szolgáló pompás narancsházak – 
amelyek ma kitűnően hasznosulhatnak mint 
kiállítási vagy hangversenyhelyszínek –, avagy 
a szerelmesek összebújására szolgáló kisebb, 
eldugottabb kerti lakok. Ez a romantika most 
feléledni látszik a rendbetett Múzeumkertben 
is; ugyan a zegzugos ösvények még nem fejlőd-
hettek ki, de a kert végében kávézónak szánva 
újult meg az elhagyatott kertészlak. 
Az 1847-ben megépült Magyar Nemzeti Múze-
um köré néhány évvel később kellemes kertet 
telepítettek, amely részben a korábbi zárt érsek-
ségi franciakert helyén jött létre és lett lényegé-
ben az első igazi közpark. Míg korábban itt is 
állhatott a barokk kertek által ihletett narancs-
ház, addig az új kert első meghatározó eleme az 
id. Wagner János tervei alapján 1852-ben meg-
épült, eredetileg őrháznak szánt – erre utalnak 
a Múzeum körúti oldalán megmaradt kisebb 

őrbódék is – kertészlak lett. A kert keleti olda-
lán, a kerítésre közvetlenül rátapasztott, erede-
tileg egytraktusos építmény első bővítését már 
ifj. Wagner János végezte 1894-ben, amikor 
kisebb – majd feltételezhetően idővel jócskán 
meghosszabbított – üvegház létesült. A köz-
ponti, portikusszal ellátott, szerény méretű, de 
kellemes arányú lakhoz később az északi olda-
lon épült egy klasszicista toldalék, melynek épí-
tője ismeretlen. A következő bő évszázad során 
az építmény többször átépült, megsérült, lett 
belőle kerti szerszámtároló, majd iroda, került 
mellé sufni, s felújítását már az 1980-as évek 
óta tervezték, az ezredforduló után azonban 
már méltatlanul elhanyagolt, toldozott-foldo-
zott állapotba került.
A Múzeumkert rekonstrukcióját végzó Tér-
Team ötletpályázatot írt ki a lak felélesztésére, 
noha a projekt eredetileg nem számolt ezzel az 
elemmel. Az építmény rendbetételére és megfe-
lelő kibővítésére végül Pék Elemér, Gál Róbert 
és Juhász Kristóf (Fiatal Építészek Műhe-
lye) kapott megbízást, akik a múzeum igénye-
ivel találkozva egy mindenki számára nyitott, 

az intézmény nyitva tartásától függetlenül is 
működtethető kávézót képzeltek el benne. 
A bővítést tudatosan nem a már meglévő észa-
ki szárny letükrözésével képzelték el, hanem 
visszakanyarodva a korábbi üvegház világához, 
azt szerették volna mai módon megfogalmaz-
ni. Mindez jól egybeesett a nyitott vendéglátó 
funkcióval, valamint azzal a sok helyen – főleg 
Franciaországban – jól bevált modellel, amely 
az üvegházakra, narancsházakra talál hason-
ló mai, a közönség számára nyitott megoldást. 
Ezzel pedig visszaállt a korábban igazából csak 
töredékében meglévő szimmetria, kirajzoló-
dik a teljes sziluett. A korabeli részek megfele-
lő módon újultak meg, a timpanonos portikusz 
mögé pedig egy nagyvonalú üvegfal került bejá-
rattal. A tervek szerint a belépőt egy hosszan 
elnyúló pult fogadja, majd két irányban talál-
ja a kávéházi asztalokat. A korábbi és megújult 
szárny hangulata intimebb lehet, míg azzal 
szemben, a körbeüvegezett, tervezetten belső 
növényekkel is zöldített tér teljesen transzpa-
rens marad. Ezt zárja a déli oldalra felfuttatott 
zöldfal, amely így finoman átvezeti az épületet 

A     Szép időben az 
üvegház egybenyílik az 
előtte elterülő terasszal 
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    Összeállt a korábban nem 
létezett szimmetria

»  A bővítés már 
a kerítésen belülre került
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a kertbe. Az üvegezett rész, amelynek padló-
szintje a kerttel egy síkban maradt, jó idő ese-
tében teljesen megnyílik, összefolyik az előtte 
kialakított terasszal. A pavilon szerkezetét adó, 
filigrán acélrácsos szerkezet az előtérbe ugrik, 
ezzel némi plasztikus hatást keltve, amely jól 
rímel a túloldali szárny klasszicista műpillérei-
re. A belső tér nyitottsága szinte minden irány-
ban teljes áttekintést enged, amelyet a ter-
vek szerint a növényvályúk törnek majd meg, 
a hangulat mellett ezzel is utalva az előképre, 
a növényházra. Egy üvegkorláttal ellátott lép-
cső vezet le a pinceszintre, ahol a vizesblokkot 
és az üzemi területet helyezték el. Az egyszerű-
nek ható, de apró részleteiben jól kidolgozott, 
kellemes összhatású épületnek talán most nyí-
lik először lehetősége arra, hogy megfelelően 
integrálódjon a kert életébe.
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A bővítés transzparenciája 
végigfut az egész épületen

A bővítéssel vissza kívántak kanyarodni 
a korábbi üvegház világához. 


