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Egy sikeres műemlékfelújításnak három dolgot feltétlenül tudnia kell: 
hitelesen és szakszerűen megóvni a történeti értékeket, megtalálni az épület 
fenntartását hosszú távon biztosító funkciót és megteremteni a kortárs 
igényekhez igazodó működést. Az idő múlása azonban könyörtelen, 
a hajdan lüktető élet anyagba merevedve ellenáll a változásnak. A most épp 
Millennium Házának keresztelt hajdani Olof Palme-ház felújítása, 
az Archikon stúdió munkája a háromból két akadályt sikeresen vett
– azt a kettőt, ami az építészek munkáján múlik.
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‹  A fekete-fehér fotók alapján 
rekonstruált belső díszítés hiteles 
színminták híján monokróm árnyala-
tokban született újjá

›  A nagyvonalú formaképzés és a nemes 
anyagok használata a bejárat szintjén csak 
a korlátjával mutatkozó lépcsőt a tér 
hangsúlyos elemévé emelik

épített örökséggel ugyanolyan 
nehéz mit kezdeni, mint a nagyi komódjával. 
A probléma épület és stelázsi esetében ugyanaz: 
ami valaha jól szolgált, önmagát túlélve kegye-
lettel kerülgetett nyűggé válik. A struktúrá-
jukkal, méreteikkel a 19. század végi, 20. szá-
zad eleji életmódhoz igazodó nagyvárosok kis 
túlzással nyugodtan tekinthetők nyűgös nagy-
szülői örökségnek: szépek, de sokszor nehezen 
tudunk velük mit kezdeni. A 20. század diadal-
ra vitte a célszerűséget és a racionalitást, napja-
inkban viszont világszerte feléledni látszik az 
igény, hogy akár súlyos anyagi áldozatok árán 
is, de újra eredeti pompájában lássuk 
a múlt építészeti hagyatékát. Az azóta kihalt 
építőmesteri tudás hiánya ma már nem akadály, 
ha nem is olcsón, de rendelkezésre áll 

a technológia, amivel a tökéletes helyreállítás 
elvégezhető. Kialakult valamiféle kánon is 
a 19. század hazai örökségének vonatkozásá-
ban: az épület külseje, homlokzatai nem tűrnek 
kortárs beavatkozást, ott a korhű restaurálás 
az elvárás, akár az elpusztult, vagy időközben 
elbontott részek visszaépítése árán is. A belső-
ben viszont sokszor megengedett a szabad kéz, 
ahogy az Olof Palme-ház esetében is történt. Ez 
a hozzáállás persze számos elméleti kérdést fel-
vet, hisz voltaképp beleszól az építészet spon-
tán, organikus működésébe, amibe a pusztulás 
épp úgy belefér, mint az átépítés. Persze a múlt 
feltámasztásában testet öltő önreprezentáció is 
lehet az organikus fejlődés egyik állomása…
A Millenium Házának keresztelt egykori kiál-
lítási pavilon is megfelel a fenti kánonnak, tel-
jes egészében visszanyerte impozáns külle-
mét. Az 1885-ös Országos Általános Kiállítás, 
amelyre Pfaff Ferenc tervei szerint épült, teljes 
egészében az akkori Magyarország reprezentá-
cióját szolgálta, az ipar és a kultúra eredménye-
inek látványos bemutatásával. Az ideiglenesnek 

Az
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A bejárat szintjén 
kialakított Zsolnay 
kávézó belsőépítészeti 
koncepcióját Kiss Miklós 
a gyár híres termékeinek 
és motívumainak óriásira 
nagyított kópiái alapján 
alkotta meg
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«  A bejárati szinten visszaállítot-
ták a tervezők az eredetileg 
felülvilágítókkal ellátott kiállító-
tereket, melyek egyikét ma is 
ugyanúgy hasznosították

« Az alagsor új funkciót kapott; 
modern hangvételű tereit az 
előcsarnok szintjével kortárs 
megfogalmazású, elegáns 
körlépcső köti össze

Az 1885-ös Országos Általános Kiállítás ideiglenesnek 
szánt pavilonjai közül ma már csak ez őrzi az akkori 
idők léptékét és hangulatát

szánt pavilonok közül csak három élte túl 
a kiállítást, közülük ma már csak ez a ház áll, 
és őrzi az akkori idők léptékét és hangulatát. 
Homlokzatai eredetileg is gazdag díszítést kap-
tak, lévén, hogy a Műcsarnoknak szánt épület 
a képzőművészeti anyagot fogadta be. Egyedi-
leg készített Zsolnay épületdíszeit még 
a pirogránit alkalmazása előtti időben gyártot-
ták, így felújításuk különös szakértelmet igé-
nyelt. Az épület hamar kicsinek bizonyult az 
eredeti funkcióra, a Műcsarnok máshová költö-
zött, de a pavilon számos funkcióváltás után is 
a képzőművészet otthona maradt. A szocializ-
mus évei alatt szobrászati műhelyként szolgált, 
ekkor az egész épület átalakították, megemel-
ték a párkányt és a tetőzetet, és alápincézték 
a teljes alapterületet. A felújítás visszaállította 
az épület eredeti arányait és térszerkezetét, az 
üveg felülvilágítókkal ellátott oldalszárnyakba 
egy-egy összefüggő, nagyméretű terem került, 
a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségekkel. 

Mindkét tér ismét felülről kapja a fényt, bár 
a jelenlegi kiállítás kedvéért a felülvilágítókat 
és nagyméretű ablakokat belülről árnyékolók 
takarják. Az épület bejárata átkerült 
a Liget belseje felőli oldalra, ahonnan eredeti-
leg is nyílt. Ez most némileg furcsa téri hely-
zetet teremt, és összefügg a Liget-projekt hek-
tikus alakulásával. Az Olof Palme sugárutat 
ugyanis a pályázaton nyertes terv szerint meg 
akarták szüntetni, azzal a felkiáltással, hogy 
a Nebbien-féle Városligetben még nem volt 
jelen. A Liget mai használatához és struktúrájá-
hoz azonban már annyira hozzátartozik, hogy 
a biciklisek tiltakozására mégis a helyén 
maradt, így most az épület ennek háttal áll, 
bár az előcsarnokból errefelé is vezet kijárat, és 
ide nyílik nyáron az étterem terasza is. A bejá-
rat előtti teret – ami eddig a pavilon hátsókert-
je volt – a tájépítészeti terv azzal próbálta hely-
zetbe hozni, hogy a millenniumi hangulatot 
idéző rózsakertet álmodott ide, szimmetrikus 

vonalvezetéssel, lugassal és pihenőpadokkal. Ez 
a program egyik kritikus pontja – tény, hogy az 
angolpark struktúrájától idegen, az utcabúto-
rok pedig – a vasrácsos lugas, a kandeláberek és 
korlátelemek – csak kínosan mímelik a korabe-
li hangulatot, főleg a hátterüket adó, valóban 
nívós ererdeti architektúra díszleteként. Fel-
tűnő újítás a homlokzaton a nyílászárók osztá-
sa. A Bardon Alfréd-féle, 1958-61 között zajló 
átalakítás kicserélte a faszerkezetet fémkeretes, 
sűrű osztású nyílászárókra. Az Archikon építé-
szei visszaállították a faszerkezetet és az eredeti 
terveken látható osztásrendet.
Az épület tehát magára öltötte 19. század köze-
pi ruháját, belül az utólagos válaszfalaktól meg-
tisztított térben viszont már érvényesülhetett 
a kortárs tervezői szemlélet. Mivel a belső díszí-
tés elpusztult, és csak fekete-fehér fotók alapján 
lehetett rekonstruálni, monokróm, lágy zöld 
tónusban született újjá, ezzel már jelezve, hogy 
ami innentől következik, csupán idézet, illetve 
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A Millennium korát idéző kiállítás 
Taraczky Dániel koncepciója 
alapján valósult meg 

21. századi hozzátétel. Utóbbinak leglátványo-
sabb eleme a szintén teljesen megújult alagsorba 
vezető körlépcső és világítás. Arányai, vonalve-
zetése, anyaghasználata révén felnő a 19. század 
aprólékos díszítőművészetének színvonalához, 
miközben nagyvonalúsága összetéveszthetetle-
nül kortárs. Egyszerre méltóságteljes és lendü-
letes, így teremt átmenetet a 19. századot idéző 
földszint és a teljes egészében mai designt muta-
tó alagsor között. 
Az épületfelújítás gondja – mint annyi kor-
társa esetében – a megfelelő funkció megta-
lálása volt. Paradoxon, hogy ennek hiányában 
– minthogy előzetes koncepció nem kötötte 

a kezüket – a tervezők egyenesen jutalomjá-
téknak tekintették a feladatot. Színtiszta épí-
tészet volt az, amivel foglalkozniuk kellett: 
terek, formák és díszítmények hiteles harmóni-
ája. A túlélés záloga azonban, mint a bevezető-
ben hangsúlyoztuk, a sikeres működés. A prob-
léma voltaképp „születési rendellenesség”. Ez 
a pavilon, hasonlóan sok 19. századi társához, 
például a Várkert bazárhoz, már születése ide-
jén is inkább reprezentatív díszletnek épült, 
semmint hasznos épületnek. Nem is tudta soha 
betölteni funkcióját, sem képzőművészeti csar-
nokként, sem kiállítási térként – a háború előtt 
Budapest-kiállítást próbáltak benne elhelyezni, 

de ahhoz is kicsinek bizonyult. Hadikórháznak 
talán bevált, szobrászműteremnek már kevésbé, 
hisz bezárt. Most a Millennium emlékének pró-
bálják szentelni, de a beígért kiállítás, a nagy-
szabású Budapest-makettel és virtuális való-
sággal egyelőre sehol. Elvileg rendezvénytér 
– vajon mit takar e kaméleon-fogalom? A terve-
zett étterem helyét – amihez pedig látványkony-
hát is építettek – hosszú vajúdás után Zsolnay 
kávézó foglalja el, a maga egyedi és szellemes 
belsőépítészetével. A Zsolnay-kerámiák hatal-
masra nagyított formáival operáló design Kiss 
Miklós munkája. Maga az épület megújult, 
kompakt külsejével szép mementója a 19. század 
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     Az épület visszakapta a Liget felé 
néző bejáratát, előtte a Millennium 
korát idéző rózsakertet kapott helyet

dekoratív és igényes építészetének, és egyben 
arra is látványos példa, hogy milyen építészeti 
léptéket visel el a Liget anélkül, hogy elő-, hát-
só-, illetve oldalkertté degradálódjon. Mellet-
te viszont már ezerrel épülnek nagytestvérei, 
amelyek ezt a harmóniát jócskán átírják majd. 
Ez azonban már másik történet, a Millenni-
um Házának meséje viszont akkor zárul happy-
enddel, ha bebizonyosodik, hogy a kicsinosí-
tott matróna még képes meghódítani az ifjú 
szíveket, és ha nem is perdül táncra, de legalább 
megáll a maga lábán.

Tervező: ARCHIKON ÉPÍTÉSZIRODA
Felelős tervezők: 
NAGY CSABA, PÓLUS K ÁROLY
Építészet: NAGY CSABA, 
T. MAJOR KRISZTINA, BENEDEK BOTOND
Építész munkatársak: 
LONG YINING, SEBESTYÉN SZILVIA
(ARCHIKON), ZSIDEK GERGŐ (BIM)

Belsőépítészet: T. MAJOR KR ISZTINA, 
LONG YINING (ARCHIKON)
Éttermi terület belsőépítészete: 
KISS MIKLÓS

Kiállítási terület belsőépítészete: 
TAR ACZKY DÁNIEL 
Műemlékvédelem: DR. DÉRY ATTILA
BR EEAM - BELEZNAY ÉVA (ABUD)
Restaurátor: KELECSÉNYI GERGELY 
(ALAK ART KFT.)

Projektmenedzsment, tervezésmenedzsment, 
költségmenedzsment, műszaki ellenőrzés, 
BREEAM-minősítés, BIM-koordináció:
ÓBU DA GROU P – LIGET M ÉR NÖK 
KONZORCIUM

Építtető: VÁ ROSLIGET INGATL A NFEJ-
LESZTŐ ZRT.

‹
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A MILLENNIUM HÁZA

Az 1885-ben Pfaff Ferenc tervezte ház a Városliget legrégebbi és talán legdíszesebb 
épülete. Jellemzően mindig szűkösnek bizonyult a változó funkcióihoz. 
2017-től Millennium Háza névvel a Liget-projekt részeként kezdődött 

meg a felújítása, amelyről Sághi Attila építészt, a Liget projekt 
vezérigazgató-helyettesét kérdeztem.

Szenvedélyének mondják a régi épületek megku-
tatását és felújítását.
A z eg yetem elvég zése utá n olya n szeren-
csés hely zetbe ker ü ltem, a hol a régi épü le-
tek v i lága fe ltá r u l kozot t ,  k i ny í lt  e lőt tem . 
A mú lt emberi m i nőségeit rög zítő ,  megőr-
ző épü letek megéri ntet tek . Fehér vá rcsu r-
gón, a Ká roly i-kasté lyba n kezdtem el dol-
gozn i Ká roly i Györg g yel .  It t  a g yakorlatba n 
is meg ta nu lta m, m it je lent régi házak ka l 
fog la l kozn i ,  majd további ta nu l má nyokat 

foly tat ta m a műem lék védelem, műem lé-
k i épü letek ter ü letén. Ezek utá n a fer tőd i 
E sterház y-kastélyon és a pécel i  R áday 
kastély fe lújításá n is dol gozta m . A buda-
pest i  műem lék i mu nká i m közü l a Pest i  és a 
Buda i Vigadót ,  a Szépművészet i  Múzeu mot 
em l íteném, ezek m i nd-m i nd közelebb hoz-
tak e ter ü let hez , a mely tényleg a szenve-
délyem mé vá lt ,  m ivel megéreztem, hog y az 
építészet i  m i nőség nem korhoz kötöt t foga-
lom, ha nem örök ér téket hordoz .

Az eg ykori Országos Általános K iállításra épült 
pavilont évtizedekig különböző intézmények és 
magánszemélyek is használták. Milyen állapot-
ban találták a házat? 
Szégyenteljesen nézett ki… bár akkor még nem 
voltunk teljesen tisztában azzal, hogy mit tudott 
ez a ház valaha. Szinte felfoghatatlan volt szá-
momra, hogy itt van ez a szép „házacska”, 
amelynek a korabeli megrendelő annyira elnéz-
te a méreteit, hogy négy év alatt kicsinek bizo-
nyult az eredeti kiál l ítási funkcióra is. És ez, 

A ház, 
amely otthonra talált

i n t e r j ú
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megval lom, nem válik büszkeségére az egykori 
építtetőnek, még akkor sem, ha most ragyogó 
lett a ház. Az én olvasatomban az építészet lénye-
ge a funkció.

Rekonstukció, restaurálás, felújítás. Ezek a kifeje-
zések is jelzik, hogy a múlt, a műemlékek értelmez-
hetősége számos problémát vet fel. Itt milyen elvek 
mentén haladt a tervezés és a felújítás?
A belső átépítések, amiken keresztülment a ház, 
nem voltak látványosak és lényegesek, mert az álfa-
lak, balluszterek mögül ki-kikandikált az eredeti 
szerkezet. A belső restaurálásra nem is volt nagyon 
lehetőségünk, ott csak rekonstrukciót végeztünk, 
hiszen eleve is kiállítótérnek épült. A tagozati díszí-
tőfestések nem voltak meghatározóak, ezeket nem 
is igen akartuk visszahozni. A helyreállítás min-
dig hitelességi kérdéseket vet fel. Ha tönkretettek 
egy térsort, egy hangulatot, akkor azt igenis vissza 
lehet állítani, ahogy jelen esetben is történt a bel-
ső térben: korábban volt egy mezanin szint és egy 
tetőtér, sőt a középhajó, a mostani előcsarnok tete-
jén még egy próbaterem is. Ezeket mind visszafejtet-
tük, elég durva hasi műtétet végezve a házon, hogy 
az eredeti háromhajós, üvegtetős struktúrát hely-
reállítsuk. Bár kevesebb négyzetméter lett az alap-
terület, de hogy tényleg működjön a ház, azt a tér-
szint alatt adtuk vissza. Ide kerültek a mosdók, 
ruhatár, kis konferenciaterem, gépészet, és lift, hogy 
akadálymentes legyen. Hiteles akkor tud lenni egy 
rekonstukció, ha kellő mennyiségű információink 
vannak, ha pontosan tudjuk, milyen volt az erede-
ti állapot, s ebből tudatos döntésekkel meghatároz-
zuk, hogy milyen kort milyen mélységben állítunk 
helyre. És ezeket nem maszkoljuk el. Nem didak-
tikus a megmutatás, hanem értelmes, intelligens 
elkülönítés. E ház esetében szerencsénk volt, hiszen 
az eredeti tervei teljesen rendelkezésre álltak, 
a Fővárosi Levéltár szakemberei alaposan 

felkutatták, feldolgozták a történetét, köszönet érte.
Valamint számos analógiás megoldás ott hevert 
a környéken, az Andrássy út mente jelentős hasonló 
épületállománnyal rendelkezik. Az analógiák hasz-
nálata sokban segíthet a rekonstrukcióban, hiszen 
a szerkezetek ismétlésen, hagyományon alapulnak. 

Térjünk vissza a homlokzatra és a külső 
megjelenésére. Hogyan sikerült ezt a kis ékszerdo-
bozt újraalkotni? 
Ennyire díszes ház nincs még egy a környéken, 
ezért nagy félelmünk volt, hogy nem fogjuk tudni 
restaurálni, mert túl rossz állapotban van, vagy túl 
kevés maradt meg az eredeti kerámiákból, és túl 
műanyag hatása lesz, de szerencsére nem így tör-
tént. Ez köszönhető annak, hogy nagyon sok min-
den megvolt magán a házon a díszítésből. És ami 
az idők folyamán lepotyogott, azt a lelkiismeretes 
gondnoka összegyűjtötte és elraktározta a padlá-
son. Ezeket egyesével katalogizáltuk. A hiányokat 
a Zsolnay-mintakönyvekből tudtuk pótolni. 
A homlokzat több ezer díszítőelemét szinte egyen-
ként vettük munkába, s újítottuk fel.

Már megépítésekor is felvetett tájépítészeti problé-
mákat a ház, hiszen egy városi park első épülete volt. 
Hogyan harmonizált akkor és most a természettel?
A ház tájolása vitákat kiváltó folyamat volt a tervezés 
során. Mert mit is jelent a Városliget kora? Mikor az 
építész több mint száz évvel ezelőtt megkapta 
a feladatot, kiderült, hogy a megrendelő nemhogy 
a méretet nem találta el, de azt sem tudták, hogy 
a Városliget mint kiállítótér hogyan fog működni. 
Ezért többfunkciósra tervezték, így praktikusan az 
sem dőlt el, hogy melyik a bejárata. De ez előnyös volt 
a felújítás szempontjából, mert így markánsabban
a jelenlegi út felé tudtuk fordítani az épületet, ahol az 
eredeti bejárata is volt, úgy, hogy a másik irányba 
a kertkapcsolat határozott jelleget öltött. 

A kiállítási funkciója megmaradt. 
Ezt már eleve így tervezték?
Így kezdődött meg a tervezési program. Az építész 
fantasztikus harmóniában volt a feladattal. Remek 
arányérzékkel és alázattal kezdett hozzá a feladat-
hoz. Váratlan dolgok is vannak a házban: például 
maga a Zsolnay-kávézó, ami egy belsőépítészeti 
remekmű. A terem pozitív értelemben sokkhatást 
ér el, mintha Instagarmra optimalizálva készült vol-
na. Egyes elemeket felnagyított az építész, ami meg-
lepetést és rácsodálkozást eredményez úgy, hogy 
közben a közönség érti a házat. Értik azt a módot, 
ahogy lejutunk a kiszolgálótérbe egy sosemvolt csi-
galépcsőn. Ez a csigalépcső a ház legfotogénebb ele-
me, rézlapokkal burkolt felülete kiragyog a feke-
te-fehér alagsori burkolatból, szinte műtárgya a 
háznak: semmit nem nyom el, nem takar ki, nincs 
útban, nem konkurál a díszítéssel, hanem betöl-
ti funkcióját. Ugyanilyen korszerű és funkcioná-
lis még a teljesen új technológia, gépészet, méghoz-
zá csodásan elrejtve a két szélső tetőtéri traktusba, 
még drónfelvétellel sem látszanak! Valamint telje-
sen korszerű falfűtést és -hűtést használtunk geoter-
mikus energiával működtetve. 

Milyen volt a korabeli recepciója a háznak és 
hogyan vélekedik a felújítás eredményéről?
Saját kora is szerette a házat, csak a funkciók
jöttek-mentek benne. A neoreneszánsz nyelvet 
újszerűen használták, köszönhetően az akkori 
start up Zsolnay kerámiagyárnak, és az ott előál-
lított sajátos és markáns megjelenésű díszítőele-
meknek. Tulajdonképpen egy mini építészeti for-
radalom játszódott le a korábbi építészeti nyelv 
megújításával. Ez a munka, talán mondhatom, 
szerelemből született. Egyike azoknak az épüle-
teknek, amire büszke vagyok. Olyan társadalmi 
minőséget mutat, amelyet érdemes az élet terüle-
tén mindenhol létrehozni. 

i n t e r j ú


