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Rejtett átváltozás
Szerző: GÖTZ ESZTER | Építészet: ZOMBOR GÁBOR DLA – MONOSTUDIO

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

A LIGETI MŰTEREMVILL A REKONSTRUKCIÓJA

A Stefánia úton megújult egy 2006 óta műemléki védelmet élvező, már megépültekor is 
gyönyörű villa, ami két jelentős szobrászművész műterme is volt: a városligeti Anonymus 

szobor alkotója, Ligeti Miklós építtette, később Kisfaludi Stróbl Zsigmond dolgozott a falai 
között. Most egy politikatudományi alapítvány székhelye lett, így a funkcióváltás a hiteles 

rekonstrukció mellett a bővítés igényét is fölvetette.
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As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am

közös irodában dolgozó Bálint 
Zoltán és Jámbor Lajos legjelentősebb szecesz-
sziós épületei Nagyváradon, Fiumében, Debre-
cenben állnak; Budapest arculatára az általuk 
átalakított Fészek Klub mellett elsősorban bér-
házaik, villaépületeik tettek maradandó hatást. 
A késő historizmustól indultak, de kifejezetten 
újító szellemiségű alkotók voltak. A szecesszió 

számukra a 20. század elején már belátható vál-
tozások előfutára volt, korszerű anyagok, 
a homlokzatra kivetülő térszerkezet, tágas bel-
ső terek, egyedi tömegformálás sugárzik épü-
leteikről, egyfajta nyugodt, kiegyensúlyozott 
racionalitás, ami nem mond ellent a díszí-
tettségnek, de azt józanul és derűs életöröm-
mel rendelik alá a korszerűségnek. Több 

villaépületük is áll a Városliget környékén, eze-
ken jól megfigyelhető az az út, amelyen Lech-
ner magyaros szecessziójától a századfordulón 
egyre határozottabban indultak el a letisztult 
formaalakítás felé. A Ligeti-műteremvilla ter-
ve Zala György szobrász Ajtósi Dürer soron 
álló (Lechnerrel közösen tervezett) műterem-
háza után, 1904-ben készült. Építészei ekkor 

A
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›  A földszint leglátványo-
sabb eleme a míves, 
szecessziós falépcső

«  Az utca felől elrejtett 
emeletráépítés csak 
a hátsó kertből látható

A tervezés érzékeny téralakító gesztusainak 
köszönhetően a Ligeti-villa kívül-belül 

visszakapta egykori szépségét

«  A műteremvilla eredeti 
állapotában: itt még látható 
a most elbontott toldalék
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Természetes fény 
járja át a földszinti 
nagytermet

már maguk mögött hagyták az 1900-as pári-
zsi világkiállításra tervezett magyar pavilonjuk 
tobzódó historizmusát. Ott mozgalmas, roman-
tikus egyvelegre volt szükség, amely felsorakoz-
tatta a magyarországi régiók és történelmi kor-
szakok jellemző építészetét, míg a Stefánián 
egy kompakt kis villa született, merész részlet-
megoldásokkal, kifinomult arányérzékkel és 
a lakáskultúra kifejezetten modern felfogásá-
val. Már a telepítés is formabontó volt, mivel 
a villát – a környéken szokatlan megoldással 
– nem az utcára tolták, hanem a kert mélyé-
re. A két, egymáshoz képest homlokzati síkban 
is, magasságban is eltérő tömegből komponált, 
kecses, kétszintes épületet széles, rusztikus 
kőlábazat vette körbe, fölötte jobboldalon 
egy hatalmas, osztott üvegtábla, még följebb 

egy tetőterasz körívekkel lágyított, klinker-
téglákból kirakott vonala zárta a kompozíci-
ót. A baloldal markánsan előreugrott, az oldal-
ra helyezett bejárat pozícióját szintén faragott 
kőmellvéd emelte ki, az ívesen beforduló eme-
leti ablaksort hullámvonalú vakolatkeret fog-
ta közre, legfelül karcsú kéménytornyok vették 
körbe a sátortetőt. Ahogyan Bálint és Jámbor 
más lakóházai, ez is tökéletes összművészeti 
produktum lett: az enteriőrök, a bútorzat, 
a faragott lépcsőkorlát, a falakat borító textilek 
tervei is az ő kezükből kerültek ki. 
A most befejeződött rekonstrukció visszahe-
lyezte a villát Budapest építészeti büszkeség-
listájára, felragyogtatva, sőt továbbgondolva 
eredeti értékeit, és az utca felől ügyesen elrejt-
ve mindazt, amit a jelen hozzátett. Mert hozzá 

kellett tenni, ez nem volt kérdés, hiszen az új 
tulajdonosnak a nagyobb, egybefüggő tér mel-
lett kisebb, reprezentatív egységekre, ezen 
túl pedig irodákra, tárgyalókra, szemináriu-
mi termekre, raktárakra volt szüksége. Zom-
bor Gábor és a Monostudio tervezőcsapata 
kötöttség helyett inkább erőteljes inspiráció-
nak fogta fel a műemléki követelményeket. Bát-
ran hagyatkoztak az eredeti tervezők rugalmas 
tömegalakítására, annyira bátran, hogy miu-
tán a szűkös kertsáv miatt sem oldalra, sem hát-
rafelé nem volt hely a bővítésre, az épület adott 
kontúrjain belül tágították a teret. Az alsó 
zárófödém mélyítésével az egykori pincéből 
alagsort alakítottak ki, itt helyezték el 
a raktárat, irattárat, gépészetet és a ház műkö-
dését kiszolgáló egyéb egységeket. A földszint 
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Az újonnan kialakított 
emeleten  világos tónusok 
uralkodnak

A beépített bútorként megfogalmazott teakonyha
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Átlátható terek, légies 
transzparencia az 
emeleten

    A tetőterasz egy 
részéből függőkert lett

‹
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›  A főhomlokzat az 
osztott ablakfelületek és 
a zárt falsíkok játékos, 
mégis kiegyensúlyozott 
arányú kompozíciója

óriási belmagasságát részben megosztva egy 
újabb szint ékelődött be, ami azonban nem 
a teljes területet foglalja el, hanem a műte-
remablaktól kissé hátrahúzódik, ezáltal hagy-
ja szépen érvényesülni a két szint magas üveg-
táblát. Cserébe az újonnan kialakított emelet 
a mellvéd mögött – az egykori tetőterasz-
ból megmaradt területen – saját kis függőker-
tet kapott. Legfelülre, a sátortető alá egyterű 
vendégapartman került. Mindez az átrende-
zés kívülről nem érzékelhető. Csupán azt lát-
juk, hogy a földszint baloldalán az elbontott 
toldalék helyét egy kőmellvéddel körülvett, íve-
sen forduló terasz foglalta el, amelyik vizuáli-
san összekapcsolja a két épületrészt, de hierar-
chiát is teremt közöttük. A tetőterasz beépítése 
sem látható az utca felől, ráadásul a mögé épült, 

lapostetős új szint cinklemez borítást kapott, ez 
optikailag szinte eltűnik az épület világos vako-
latú homlokzati síkjaihoz képest. A belső terek 
atmoszférája szintenként különbözik egymástól; 
a földszint a megmaradt eredeti enteriőr-részle-
tekkel a szecesszió tónusait és hangulatát őrző, 
elegáns közeg – fő dísze a gyönyörűen helyreállí-
tott, faragott korláttal kísért falépcső –, a mun-
ka tereit befogadó emeleten világosabb színek 
és a modernbe hajló formák uralkodnak, a tető-
térben az eredeti fedélszék látványos megjelené-
se mellett csak fehérre vakolt falakra és egyszerű 
berendezésre volt szükség. Érzékeny téralakító 
gesztusoknak köszönhetően a Ligeti-villa kívül 
visszakapta egykori szépségét, belül pedig, régi 
fényét meg-megcsillogtatva, az utókor számára is 
jól használható házzá vált.

Volumen: 750 m2

Tervezés-megvalósítás éve: 2018–2019
Tervező: ZOMBOR GÁBOR DLA
CSÍK ZSOLT, LALITY ÁRON, 
JUHÁSZ BALÁZS,
ZSUPOS ZOLTÁN
Tájépítész tervező: 
GYÜR E BOR BÁLA, LÁD GERGELY
Generálkivitelező: 
MAR KET ÉPÍTŐ ZRT.
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Milyen elveket tart, tartanak szem előtt, amikor 
egy régi ház felújításához hozzáfognak?
Már több műemléki felújítást végeztem a Market 
Építő Zrt. kötelékében, gyakorlatilag erre speci-
alizálódtam az évek során. A műemléki védett-
ségtől függetlenül is igyekszünk a tervezőkkel 
együttműködve az adott korhoz köthető értékek 
megőrzésére, a ház karakterének, épített értéke-
inek, térrendszerének és jellegzetes elemeinek 
megóvására. Emellett törekednünk kell 
a beruházók funkcionális elvárásainak maxi-
mális kiszolgálására Megpróbáljuk megérte-
ni a műemlékek lelkivilágát, hogyan tudjuk úgy 
átalakítani, felújítani, hogy az új tulajdonos 

igényeivel, a szakma szabályaival és az érték-
megőrzéssel is találkozzon. Bevallom, szép, de 
nagyon nehéz szakma ez, mivel egyre kevesebb 
szakembert lehet fellelni ebben a szektorban, aki 
igényesen, jó minőségben tudja alkalmazni 
a régi technikákat. Valamint hangsúlyozom, 
hogy nagyon fontos megtalálni a határvonalat 
a megőrzés, megújítás és a korszerűsítés között. 

Milyen állapotban találták az épületet? 
Milyen átalakításokat végeztek?
A ház nem volt túl jó állapotban, az idők folya-
mán számos függeléket építettek hozzá és évti-
zedek óta nem volt megfelelően karban tartva. 

A felújítás komoly szerkezetépítési munka volt, 
nevezhetjük bravúrnak is. A tervezés és kivi-
telezés során kiemelten fontos és megőrzendő, 
és a lehetőségekhez mérten az eredeti állapotá-
ban rekonstruálandók voltak az épület kubusa és 
homlokzatai és annak jellegzetes építészeti ele-
mei: a főtömeg hangsúlyos tetőformájának intakt 
egysége, az egykori műteremablak nagyvona-
lú jelenléte, az oldalirányú bejárat mint a meg-
közelítés, a feltárulkozó épület dramaturgiailag 
fontos eleme, a belső térrendszer és térarányok, 
tetőterasz megtartása átalakítása, ill. a szétap-
rózott terek összefogása és az egységes közleke-
dés megoldása. Az építészek kiválóan nyúltak az 

A régi és 
a modern

harmóniája

Szerző: UHL GABRIELLA
Portéfotó: DUDÁS SZABOLCS

LIGETI MIKLÓS MŰTEREMVILL A 

FELÚJÍTÁSA

Ligeti Miklós szobrász (1871–1944) művészi pályájának felívelő szakaszában cserélte fel 
a Várbazárban levő műtermét önálló műteremlakásra a Stefánián. A kor kedvelt portré szobrásza 

– az Anonymus szobor, a szegedi Erzsébet királyné szobor és Déryné alakjának maradandó 
megformálója – méltó és kényelmes körülmények között alkothatott a Bálint–Jámbor-páros 

által megálmodott és Bloch és Holitschter építőmesterek által kivitelezett épületben. A Stefánia 
út 20. alatti száz év elteltével rossz állapotba került műteremvilla felújítására, átalakítására 

a 2018-19-ben kerülhetett sor a Monostudio (Zombor Gábor és Juhász Balázs) és a Market Építő 
Zrt. együttműködésében. A felújítás részleteiről Metka Márton projektvezetőt kérdeztem.
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épülethez. Rengeteg teret nyertek ebben a házban 
úgy, hogy kívülről egyáltalán nem látszik
a beavatkozás, csak annyi, hogy szebb és ren-
dezettebb lett. Teljesen kiszabadítottuk a házat 
az elé és mellé épített függelékből, fészersze-
rű építményekből. Gyakorlatilag szintről szint-
re megerősítettük, újjáépítettük a szerkezetet. 
Új szintek elhelyezésére is sor került, mivel erre 
a műterem-tér rendkívüli belmagassága lehe-
tőséget kínált. Az új szinteket úgy alakítottuk 
ki, hogy kapcsolódjanak a jelenlegi földszinti és 
emeleti terek magasságaihoz, padlószintjeihez. 
A tetőteraszra még ráhúztunk egy irodaszintet, 
de az a homlokzati parapetfalaktól alig látszik. 
A megrendelő majd 100%-nyi területet nyert az 
egykori műteremház épületben, ehhez azonban 
nagyon bonyolult szerkezeti megoldásokat kel-
lett alkalmazni. 

Említene egyet ezek közül?
A pincét süllyeszteni kellett. Részben már volt 
pincéje, de az egészet alápincéztük a felújí-
tás során. De nemcsak megnöveltük, elsősor-
ban a korszerű technológiák (gépészet) telepíté-
se miatt, hanem a pincét újra kellett szigetelni, 
mivel a régi építésűek általában nem alkalmasak 
a mai kor és funkció elvárásainak. Ennek meg-
van a technológiája, ami, most már mondhatom, 
bevált. Fal injektálós módszert alkalmazunk szá-
rító vakolatrendszerrel kombinálva, ami gyakor-
latilag elvágja a víz útját, és szárítja a falat. Ez egy 
4-5 éves folyamat a teljes kiszáradásig, de kontro-
láltan folyamatosan megy végbe a falfelület kon-
centrált nedvesedése nélkül.

Mi az, amit feltétlenül új, korszerű megoldá-
sokkal kell helyettesíteni a műemléki felújítá-
sok során?
A fűtés-hűtés rendszert minden esetben 
korszírűsíteni kell. Fan coil rendszert használunk 
legtöbbször. Ez a technológia viszont a korabeli 
faszerkezetek nagy ellensége, mert szárítja 
a belső kezelt levegőt. Télen gyakorlatilag 2-3 
hét alatt tönkre lehet tenni százéves faburko-
latokat a modern fűtő-hűtő berendezésekkel. 
Ezért mindenképpen párásítókat is el kell helyez-
ni, amelyek 50%-on tudják tartani a páratar-
talmat. Ma már vannak olyan innovációk, ame-
lyeket közvetlenül fan coil rendszerre rá lehet 
szerelni. A fűtés-hűtési rendszerek korszerűsíté-
se nemcsak új gépészetet jelent, hanem a nyílás-
zárók cseréjét is. Tapasztalatom szerint nem sza-
bad abba a hibába esni, hogy egy a maga korában 
teljesen átalános asztalosipari terméket csak a 
régisége miatt próbáljunk megtartani. Én min-
dig azt támogatom, még ha az egy nagyon míves 
termék, akkor is legalább a szárnyat ki kell cse-
rélni, s úgy hőszigetelővé tenni, de garanciális 
és hőtechnikai szempontból korrekt eredményt 
akkor lehet elérni, hogy az eredetivel megegyező, 
teljes cserét hajtunk végre. Ez környezetvédelmi, 

környezetterhelési okokból is elvárás. Így történt 
ez a Stefánia úti épület esetében is. Illetve a itt 
volt egy speciális esetünk is: az eredeti hőhidas 
acél műterem ablakokkal nem sok mindent 
lehetett tenni. Nehéz megjelenésében hasonló 
modern hőszigetelő héjat kreálni hozzájuk. 
A Jansen egy speciális acélszerkezetű függönyfa-
lát alkalmaztuk, amely megjelenésében jól pasz-
szol a régi acélos nyílászárókhoz. Elegánsak, 
vékonyak ezek a profilok, csak nehéz velük dol-
gozni, de úgy látom, megérte a fáradozást. Ilyen 
egyedi ötletekre, innovációra gyakorta szükség 
van a régi műemléki felújítások során.

A Ligeti műteremház korabeli leírásai kieme-
lik gazdag fa díszítését. Hogyan sikerült ezeket 
megőrizni, helyreállítani?
A földszinti falépcsőt teljes egészében restaurál-
tuk és megerősítettük. A lépcsőhöz tartozó előtér 
gyakorlatilag az eredeti megjelenésében került 
konzerválásra. A parkettát cseréltük, új, nemes 
faanyagot használtunk, amely kényes és sok keze-
lést igényel, de igen szépen mutat.

Milyen egyéb korszerű anyagokat használtak 
a felújítás során? 
A tetőhéjalásnál újdonság volt, hogy az eredeti-
hez hasonló, tarajos kúpcserepeket készíttettünk 
egy keramikus művésszel. Érdekességként említ-
hetném a homlokzat hőszigetelését, amely nem 
annyira általános a műemléki épületek esetében. 
A villa alap architektúrája egy sima, vakolt hom-
lokzat, és csak vakolat díszek voltak az ablakok 
mellett-körül. Ezt az Ytong Multipor anyagának 
segítségével reprodukáltuk. Ez a kőzetgyapothoz 
hasonló hőszigetelő és tűzvédelmi tulajdonság-
gal bír, ezzel lett az egész ház „körbecsomagolva”. 
Ebbe marták bele a szobrászok az eredeti dísze-
ket, amelyek újra felkerültek az épületre. 

Az extra hőszigetés pedig láthatatlan maradt. Ez 
a korábban említett acél függönyfalhoz hason-
lóan eredeti, mondhatni helyspecifikus ötletből 
kiinduló megoldás, amelyet a továbbiakban is 
alkalmazni tudunk majd. 
A homlokzaton az új hozzáépítést egyedi kerá-
mia homlokzatburkolat és speciális műkő elemek 
jelölik. Az utcai kerítésen lekerekített idomtéglá-
ból bonyolult csipkemotívumot falaztunk. A füg-
gőleges közlekedéshez a falépcsőt egy hasonlóan 
kecses, mindössze 8cm lemezvastagságú, gipsz-
beton lépcsővel folytattuk a pince és a tetőtér irá-
nyába. Ilyen kísérletek során bővülnek a saját 
ismereteink is a felújítások során.

Ligeti Miklós az első világháború után kerá-
miagyárat működtetett Angyalföldön (Művészi 
Kerámiagyár), amelynek termékei számos nem-
zetközi díjat nyertek a maguk idejében. Talál-
tak-e a felújítás során erre utaló nyomokat?
Találtunk néhány szobrot a felújítás során, be 
voltak falazva a fészer épületébe, ki is szabadítot-
tuk őket és elhelyeztük a főhomlokzaton, 
a kertben pedig Ligetihez köthető műkő tárgyak 
kerültek helyreállításra.

Hogyan értékeli régi és új viszonyát a műterem-
ház felújításában?
Szerintem akkor jó igazán egy felújítás, ha a kon-
zervált részek mellett megjelennek a meglepő és 
nagyon friss, nagyon modern megoldások is és 
a kettő közötti kapcsolat finoman van kezelve 
a tervezők által. Ez eddig minden hasonló mun-
kámra jellemző volt. A Monostudio építészei is 
így álltak hozzá, és a kivitelezés is ebben a szel-
lemben történt. A zökkenőmentes együttmű-
ködés során páratlan épület jött létre, 
ami a tervezők és a kivitelező szakemberek 
munkáját dicséri.


