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BEVEZETÉS 

Kutatási területem a mára funkciójukat vesztett, üresen álló vagy elöregedett, de magas 
építészeti értéket képviselő épületek, épített örökségünk revitalizációja. Azt vizsgálom, 
hogy milyen építészeti eszközökkel érhető el a fenti területek - szűkebb értelemben a 
közvetlen környezetét is vagy akár az adott településrészt meghatározó épített elemek - 
újbóli bekapcsolása a település vérkeringésébe. A cél a mai igényeknek való kézenfekvő 
megfeleltetés mellett a helyi identitás és karakter továbbörökítése, megerősítése kell 
legyen. Ehhez mindig egy komplex, átfogó fejlesztési tervre és érzékeny, tudatos építészeti 
tervezői hozzáállásra van szükség, melyben kiemelt szerepet kap a magas építészeti 
értéket képviselő, de rossz állapotban lévő, rosszul funkcionáló vagy üresen álló épületek 
megújítása.

A probléma számos síkon jelen van, mind városi mind kisebb léptékben érzékelhető. 
Rengeteg a kihasználatlan, de magas potenciállal rendelkező épület, amely tudatos 
tervezéssel, átalakítással, felújítással újra bekapcsolható lenne a város életébe. Ezeknek 
a helyi identitásképző elemeknek a felkutatása és újra pozicionálása - fizikai és mentális 
értelemben is - kiemelt fontosságú. De nemcsak az épületek, hanem az azokat körülvevő 
környezet is jelentős megújításra szorul. Az utcák, terek, parkok, de még az azt alkotó 
mikroelemek állapota is döntően befolyásolja egy terület identitását, karakterét. Az emberi 
kapcsolatok, közösségek vagy azok hiánya még jobban tükrözi az épített környezet silány 
állapotát. Fontos a megújulás, hiszen így nemcsak a fizikai közeg, a városi szövet, hanem 
az azt használó emberek is új életre kelnek.

Épített örökségünk megőrzésének, továbbörökítésének témája újra és újra előkerült az 
idők folyamán, de mindig más kontextusban és értelmezésben, és ezáltal a levont elméleti 
konklúzió és gyakorlati megvalósulás is eltérő nézeteket tükrözött. Gondoljunk csak a régi 
nagy építészeti korok, stílusok egymásra épülésére vagy a I. és főként a II. világháború 
okozta rombolásra és minél gyorsabb ütemben való, szükségszerű újjáépítésre, és 
ezzel párhuzamosan a műemlékvédelmi szempontok megerősödésére, a charták 
kinyilatkoztatására, eredményeire. A közelmúltban a gazdasági világválság nyomta rá 
erősen a bélyegét az építőiparra, mivel az akkori gazdasági körülmények többnyire nem 
voltak alkalmasak teljesen új építésű beruházások finanszírozására. Szemléletváltásra 
volt szükség, ahol a fenntartható, környezetére érzékeny, gazdaságos modellek működtek 
és ennek fontos részét képezte a meglévő értékek tudatos felhasználása, átalakítása.  
Hiszem, hogy ez a toleráns szemlélet ma is aktuális és követendő hozzáállás egyre 
gyorsuló és értékeit egyre kevésbé tisztelő társadalmunkban.
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Értekezésemben a fenti problémakört a MÚLT vizsgálatával kezdem, azoknak a látható és 
láthatatlan rétegeknek a feltérképezésével, melyek egymásra rétegződésével kialakult a 
ma ismert állapot. Ezeket két csoportra különítem, az épület KARAKTERÉT meghatározó 
építészeti rétegekre, melyek fizikai megnyilvánulásuk okán szembetűnőbbek és a 
HELYI IDENTITÁST meghatározó mentális rétegekre, melyek sokkal inkább az idővel, a 
használattal alakulnak ki. Mindegyik csoport rétegei között akad könnyebben felismerhető 
és rejtőzködőbb, így alapos kutatás szükséges ahhoz (nemcsak építészeti értelemben), 
hogy megtaláljuk és értelmezhessük ezeket.

Az épület kutatását, a múlt megértését a JELEN körültekintő vizsgálata követi.
Egyrészt az épület fizikai állapotának, korszerűségének felmérése. Az eltelt idő és a nem 
megfelelő használat okozta sebek feltárása és az abból eredő értékcsökkenés vizsgálata. 
Mi volt az érték régen és mi az érték ma?
Másrészt az épület városi szövetben betöltött szerepének vizsgálata, a funkció, a helyi 
identitás, a mögöttes tartalom aktualitásának kérdésköre. A funkció betölti-e szerepét az 
azóta megváltozott társadalmi, gazdasági környezetben?  Kik használták és kik használják 
most? Mik a funkcionális hiányok, mire van szükség?

Mindezekre a kérdésekre keresem a válaszokat a JÖVŐ témakörében, ahol a lehetséges 
és eddig kipróbált építészeti megoldások vizsgálatával - kortárs gyakorlati példákkal 
is prezentálva - egyfajta kritikus analízissel próbálom megtalálni a helyes tervezési 
módszertant, mely iránymutatásul szolgálhat épített örökségünk megmentésénél, 
újraértelmezésénél.

Célom egy olyan tervezési módszertan alappilléreinek lefektetése, mellyel szakmai és 
emberi értelemben is teljes mértékben azonosulni tudok és a mestermunkákon keresztül 
ezt a hozzáállást alkalmazhatom, törekedve arra, hogy általa valóban minőségi és 
értékálló építészeti megoldás szülessen erre az összetett kérdéskörre.
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ELŐZMÉNYEK
A TÉMA IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG

Az egyetemi évek alatt már több olyan tervezési munkában vehettem részt, amely 
megalapozta a kutatási téma iránti elkötelezettségemet. 2009-ben csapatunkkal 1. 
helyezést értünk el a pécsi Széchenyi István Akna rehabilitációjára megrendezett 
workshopon. 2010-ben Erasmus ösztöndíjjal bő félévet kint töltöttem Németországban és 
bejártam a Ruhr vidék felélesztett, rehabilitált bányaterületeit, amelyek nagyban hatottak 
szakmai szemléletemre. 2011-ben számos hallgatói pályázaton vettem részt, melyek a 
rehabilitáció/hasznosítás témakörét ölelték fel. Elsőként egy Baranya megyei falu, Garé 
fel nem használt betonhengereinek hasznosítására egy borkóstoló hálózat felépítését 
javasoltam (1. helyezés). Foglalkoztam a budapesti Vágóhíd lehetséges hasznosításával 
is, majd Nagykovácsi főutcájának rendezésével (megvétel). A cél itt a falu főutcájának 
újragondolása, felélesztése volt. Ezután a Pécsi Tudományegyetem ingatlankataszterének 
felmérési munkáiban vettem részt, számos régebbi, pécsi épület helyszíni bejárásával 
és alapos dokumentálásával. A hallgatói tervek és személyes tapasztalatok során egy 
komplex, átfogó fejlesztésre alapozott diplomamunka képe rajzolódott ki bennem. 
Diplomamunkámban Pécs Uránváros emblematikus „hétemeletes” lakóépületeinek és 
közvetlen környezetüknek revitalizációjával foglalkoztam. Ezért 2012-ben MÉK-MÉSZ 
Diplomadíjban részesítettek.

2012 őszétől a Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolájában folytathattam 
a diplomamunka és az azt megelőző munkák során egyre jobban kikristályosodó kutatási 
témámat. Mindebben nagy segítségemre volt témavezetőm dr. Kondor Tamás, akivel 
a C.S.Ő. Építésziroda Kft. tervező munkatársaként több fejlesztési terven és konkrét 
magvalósult munkán dolgozhattam együtt. Elsőként egy a kutatási témámba vágó 
komplex, hosszú távú városépítészeti – építészeti projektben vehettem részt, a Pécs kreatív 
ipari fejlesztésére irányuló „Creative Cities” programban. Ennek a többlépcsős, hosszú 
távú fejlesztésnek első lépése, az a Menedzsment Központ és Szálloda kialakításának 
terve volt, mely tervünk szerint az érintett területen fekvő volt Felsővámház Utcai Általános 
Iskola revitalizációjával alakult volna ki, viszonylag kis infrastrukturális ráfordítással, az 
értékes, építészeti örökség megőrzésével. A legtöbb szakmai tapasztalatot kétségkívül 
– az azóta megvalósult - Kalocsa teljes turisztikai megújítását célzó „Kalocsa Szíve 
Program” építészeti és városépítészeti terveinek elkészítése jelentette, mely közel 3 évet 
ölelt fel. A városi közterek felújítása mellett a projekt egyik legfontosabb eleme - mely a 
komplex mestermunkám részét is képezi - a város főutcáján található Nicolas Schöffer 
Múzeum volt, melyet a világhírű művész jelentős építészeti értékkel bíró volt lakóházából 
alakítottunk át modern múzeummá.

Gyergyák Ákos:

Hétemeletes lakóépületek revitalizációja 

diplomamunka

dr. Kondor Tamás, Gyergyák Ákos:

„Creative Cities” program

Menedzsment Központ és Szálloda terve
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2015-ben régész és 3D történelmi rekonstrukciókkal, történelmi animációs filmekkel 
foglalkozó informatikai cég útmutatásával elkészítettem a Pécsi ókeresztény sírkápolnák 
rekonstrukciós makettjeit, melyek a Cella Septichora Látogatóközpont állandó kiállításának 
részét képezik. Ez a munka alaposabb betekintést engedett a régészeti kutatások által 
felállított hipotézisek és és abból következtetett rekonstrukciós folyamatok szövevényes 
világába.

A Doktori Iskolában eltöltött évek alatt számos – a kutatási témámhoz kapcsolódó 
- építészeti pályázaton vettem részt, mint például a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
a Ludovika környezetére és Orczy park rendezésére kiírt ötletpályázaton (megvétel). 
Foglalkoztam Pécs kulturálisan leszakadó félben lévő területével, Pécs-Györgytelep 
városrész revitalizációjával, fenntartható lakások tervezésével (2. helyezés), valamint 
egy nemzetközi ötletpályázat keretében Portugália óceánpartján található történeti 
erődrendszer romjai közé művészeti központ tervezésével. Részt vettem a 2014. július 
21-31. között Énlakán megrendezett Felmérő- és építőtáborban, melynek célja az 
erdélyi, Hargita megye szívében lévő Énlaka település építészeti örökségének felmérése, 
műemléki dokumentációja. Mindezek mellett a tábor ideje alatt egy közösségépítő közös 
építés keretében megvalósult Énlaka határában, a római kori maradványok mellett egy 
kilátópont felépítése is. A Mihály pihenő - Castellum kilátó „láthatóvá” teszi az Énlaka 
fölötti domboldalban, a Castellum geometriai kontúrját megidéző kaszáló alatt rejtőzködő 
római legionárius tábort. 1

A DLA hallgatói évek és dr. Kondor Tamásnál eltöltött szakmai gyakorlat után a kutatási 
és gyakorlati tapasztalataimat saját önálló tervezési munkákon keresztül kívántam 
érvényesíteni. 2015-ben Kozák Barnabással közös építészirodát alapítottam Pécsen, a 
Studiobazaar Építész és Design Műhelyt. Stúdiónk filozófiáját a hagyományos értékek 
tisztelete és az újító, kreatív szellemiség együttese határozza meg. A helyi identitások, 
tradíciók továbbörökítése, a meglévő adottságok tudatos felhasználása, a természetes 
anyagok használata és a kézművesség jelenléte munkáinkban ugyanolyan fontos, mint az 
innovatív, nyitott gondolkodásmód, a kortárs design, valamint az új anyagokkal, technikai 
megoldásokkal való kísérletezés. Hiszek abban, hogy ez a komplex szemléletmód a mai 
kor igényeinek megfelelő magas minőséget és értéket képvisel. Komplex mestermunkám 
három további eleme, Kozák Barnabással közösen jegyzett alkotásom, amely tervek a 
közeljövőben megvalósulnak.

1 dr. Kondor Tamás:  Kilátó - Közösségépítő közös építés
 Építészfórum. 2014. szeptember 16.

Gyergyák Ákos, Greg András,

Engert Andrea:

Site Art Cresmina, Cascais

nemzetközi ötletpályázat terve

Castellum kilátó, Énlaka, Erdély

Gyergyák Ákos:

Korsós sírkamra rekonstrukciós makett
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MÚLT - JELEN - JÖVŐ
RÉTEGEK ÉRTELMEZÉSE

„Az épített emlékek nem puszta formák. Az építészeti forma jelkép és sajátos műalkotás, 
de valamely épített emlék lényege anyagi-műszaki mivolta együtt! Egy épület formáival 
emléket állíthat építtetője presztízsének, de fizikai létével kora építési gyakorlatának, 
műszaki színvonalának emléke is – és elődeink életkörülményeinek tükre. Így 
összefoglalva társadalmi emlék. Egy épület akkor válik emlékké, ha általa ellátunk a múltba 
– vagy legalábbis azzal áltatjuk magunkat. A lényeg mindig az ember, a közösség, akiért 
az építmény létezett. És ha eddig fennmaradt, most az a lényeg, hogy értünk létezik.”1

A rétegek alatt épületek esetében azokat a fizikai és mentális tartalmakat értem, amik 
folyamatosan rakódnak egymásra az idők folyamán, kezdve az első téglától az utolsó 
használójáig. Hogy ezek közül melyik értékes és melyik nem, melyik közvetít a ma 
emberének is értékes információt vagy nyújt akár csak egy pillanatra is élményt, az sokszor 
egymással szembekerülő nehéz döntések során rajzolódik ki. Néha le kell mondani egy 
számunkra kedves részletről, hogy egy még fontosabbat felszínre hozhassunk!

Egy általunk értékesnek tartott és akár csak részleteiben is megőrizni kívánt épületet 
alaposan ki kell ismerni, meg kell élni, úgy ahogy az előző generációk tették. Alapos 
építészeti, örökségvédelmi, helytörténeti kutatást kell végezni, feltárni az anyagot és a kort, 
amelyben létrejött. Meg kell érteni az összefüggéseket, anyag és szerkezet kapcsolatát, 
a finom részleteket és az épületet összetartó struktúrát. De önmagában ez nem elég, 
legalább annyira fontos beszélni a valaha ott élőkkel, az épületet üzemeltetőivel vagy 
használóival, már ha lehetőségünk adódik rá. Meg kell érteni a személyes történeteket 
vagy azokat az emberi döntéseket, amik a látható vagy éppen szemünk elöl eltakart 
építészeti vagy funkcionális változásokat generálták.

Ha megértjük a rétegek felépítését és az azt alakító folyamatot, akkor nagyobb 
eséllyel találjuk meg mi is a megfelelő építészeti választ és helyünket a történetben. 
Az értékmentés, a meglévő rétegek megtartása vagy éppen eltüntetése során, az 
átalakított és újragondolt épülethez mi is új rétegeket illesztünk, és ebben rejlik az 
építész igazi felelőssége. Abban a tervezői hozzáállásban, ahogy az új létrehozása 
során a meglévő elemekhez viszonyul.

1 Déry Attila: Néhány pont épített örökségünkről.
 Építészfórum. 2016. január 29.
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MÚLT - ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK RÉTEGEI

 „ ….A város azonban helyhez kötődik, a földrajzi környezethez, ahol létrejött, ahol 
történelme során formálódott. Lokális. És maradandó értékei lokalitásából adódnak.”1

A múltat úgy értjük meg legjobban, ha visszamegyünk a kezdetekhez, amikor az épület 
született. Az építés idejének megfejtése több célt szolgál. Egyrészt segít értelmezni az 
épületet összetartó anyagok, szerkezetek, formák pontos kialakítását, kapcsolatrendszerét, 
melyekre a kor építési hagyományaiból, eszközkészletéből, technológiai fejlettségéből 
következtethetünk. Másrészt elárulja a meglévő épület és az azt alkotó elemek korát és 
ezáltal sejthetjük a szabad szemmel nem látható elemek minőségromlását.

Ugyanilyen fontos a hely korabeli megismerése, a helytörténet vizsgálata. A kor akkori 
igényei, a létrejövetel körülménye, az éppen uralkodó stílusirányzat vagy társadalmi 
felépítés sokat elárulhatnak arról, hogyan nézett ki az épület, hogyan használták, mi hívta 
életre. Olyan rejtett értékekre enged következtetni, melyek felett elsiklanánk. Az épületet 
mindig meghatározza a hely, ahol létrejött és a környezete, ami folyamatosan változik. 
Egy épület mindig az adott kontextusában értékes.

Ami egy helyen értéket jelent – akár esztétikai, akár mentális értelemben -, máshol lehet 
középszerű, hiszen más a történeti és építészeti örökség összetétele is, amit megvédeni 
kívánunk. A legnehezebb sokszor azt megfejteni, hogy melyik réteg, építészeti elem 
az eredeti és melyik az idővel rárakódott hordalék. Egy épületet sokszor felújíthatnak, 
átalakíthatnak, mely során komoly értékek veszhetnek oda. Előfordulhat az is, hogy a 
későbbi korok átalakításai minőségi javulást okoznak, de legalábbis jól karbantartják az 
épületet és megvédik a legalsó eredeti rétegeket.

Az értekezés következő fejezeteiben megpróbálom a teljesség igénye nélkül számba 
venni és értelmezni az épületeket leginkább meghatározó külső és belső jegyeket, azokat 
az építészeti és mentális értékeket, melyeket megóvni kívánunk. Ha értelmezni tudjuk 
ezek valódi mélységét, azt is láthatjuk, melyiktől válhatunk meg, melyiket és mennyiben 
formálhatjuk át a mai kor igényei és művészeti ambíciónk, koncepciónk szerint.

1 Benkő Melinda, Fonyódi Mariann: Glocal city, Kortárs európai városépítészet.
 TERC kiadó, Budapest, 2009, 10. oldal
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KARAKTER – ÉPÍTÉSZETI RÉTEGEK

Az építészet számos eszközzel bír, hogy alakot adjon a funkciónak és általuk az épület 
megkülönböztethető, egyedi entitássá váljon. Ezek az építészeti rétegek határozzák 
meg az épület KARAKTERÉT, egy olyan objektív, a külső szemlélő számára is könnyen 
értelmezhető rendszert, melyen könnyen észrevehető a változás, de annál nehezebben 
követhető vissza az eredeti állapot.

ANYAG: 
Az épület különböző tulajdonságú és eltérő jelentéstartalmú anyagokból épül fel. Az 
anyag határozza meg az épület dimenzióit, a szerkezetet és a formát. Anyagot látunk az 
épület homlokzatán és anyagot sejtünk a homlokzat mögött. Éppen emiatt legkifejezőbb 
és legárulkodóbb jele az épület történetének, hovatartozásának. A hagyományos 
építőanyagok (pl. kő, tégla, fa) természetességet sugároznak és az építés kézműves, 
tradicionális jellegét tükrözik, míg a modernebb anyagok (pl. beton, üveg, fém) éppen 
technikai vívmányaink kézenfekvő jelei, a modern élettér reprezentálói. Az anyag 
kézenfekvő fizikai megjelenése mellett főleg jelentéstartalma miatt válik fontossá és az 
építészet kimeríthetetlen eszköztárává. Mikor megóvni kívánjuk, ne csak a külső miatt 
tegyük, gondoljunk arra az értékre is, amit belül hordoz.

SZERKEZET:
A szerkezet, mely az épületet összetartja, lehet hivalkodó, de legtöbbször finoman megbújik 
a felszín alatt. A szerkezet struktúrája, összetétele, finom részletmegoldásai sokszor 
részletes képet festenek az építés minőségéről, a kor technológiai hagyományairól. Egy 
parasztház gerendás fafödéme önmagában is szép látvány, de egyúttal a felette rejtőző 
tetőszerkezetet is sejteti. Ugyanannyira ipari építészetünk vasbeton szerkezetei is komoly 
értéket hordoznak, statikai modelljük sokszor saját korukat meghazudtoló technológiai 
vívmányok eredményei.

balra:

„ANYAG” 

Wang Shu: Ningbo Történeti Múzeum

fotó: archdaily.com
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jobbra:

„SZERKEZET”

Birósági épület, Marseille

fotó: Gyergyák Ákos
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„SZERKEZET ÉS STRUKTÚRA”

Le Corbusier:

Unite d’Habitation, Marseille

fotó: Gyergyák Ákos
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TÉRSTRUKTÚRA:
A struktúra kifejezést sokszor az összetett szerkezetekre alkalmazzák, én még is 
az összetett szóra helyezném a hangsúlyt. Egy épület alaprajzi rendszerének, tér 
kapcsolatainak hálózata legalább olyan fontos az építészeti tervezésben, mint a külső 
jegyek dominanciája. Ez a belső térstruktúra sokszor a homlokzatra is kivetül, de olykor, 
csak az épület használójának privilégiuma. Ez a struktúra, ha szépen szerkesztett és 
összhangban áll a funkcióval, nagy erény, mely mindenképpen megtartásra érdemes. 

RITMUS:
A ritmus magától értetődő, könnyen felismerhető kifejezőeszköze építészetünknek. A 
sokszorosítás elve, az építészeti elemek egymás mellé sorolása elsősorban építési és 
gazdasági szempont, de ugyanakkor legalább annyira szerkezeti, esztétikai és funkcionális 
is. Ez a ritmus lehet monoton vagy dinamikus, gyors vagy lassú, pátoszi vagy nyugodt. 
Ugyanannyira tetten érhető régi épületeink homlokzati díszein, mint ipari vagy modern 
épített örökségünk lyukarchitektúráján, szerkezeti tisztaságán. Ezt a ritmust, amennyiben 
kánonba fulladó és túlzottan merev, valamelyest oldani szükséges, máskülönben pedig 
engedni továbbra is lüktetni.
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LÉPTÉK:
A lépték alapvetően viszonyulást jelent, egy szubjektív álláspontot, ahol valaminek a 
méretét, kiterjedését önmagunkhoz vagy egy számunkra ismert, fix ponthoz köthetjük. 
Minden épület az emberért jött létre, de legalábbis az ember által, így mi képezzük 
annak alapvető mértékegységét. Egy falusi porta lakóháza, egyszerűsége mellett emberi 
léptékével fejezi ki együttérzésünket, és alakítja ki a számunkra természetes léptéket 
ember és lakhelye, lakhely és természet között. A léptéket az épület és közvetlen környezete 
között kell vizsgálni, és lehetőleg továbbra is törekedni a meglévő viszonyrendszer 
érzékeny egyensúlyának fenntartására.

ARÁNY:
Míg a lépték az épület környezetéhez fűződő viszonyát jellemzi, az arány az épület 
belső alkotóelemeinek egymással való kapcsolatát írja le. A falak és nyílások, a díszített 
és csupasz felületek, a különböző anyagok egymáshoz viszonyított aránya mind 
elárulnak valamit az épületről, annak stílusbeli hovatartozásáról. Az alkotóelemeket akár 
tetszőlegesen is variálhatjuk, megnövelhetjük a nyílások méretét, megváltoztathatjuk 
a homlokzati anyagok arányát, a hangsúly az arányosságon van, hogy az átalakítást, 
újjáépítést követően is harmonizáljon a rész és az egész.

„LÉPTÉK és ARÁNY”

porta és lakóház, Énlaka, Erdély

fotó: Sinkovics Brigitta
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FORMA:
Egy épület formájának értéke lehet egyszerűségének tisztasága vagy éppen bonyolultsága 
és összetettsége. A forma mindig az anyagból építkezik, ezért mindig annak őszinte 
kifejezője. A régebbi korok épületei a hagyományos építési technológiák révén kevesebb 
formálási lehetőséggel rendelkeztek, ugyanakkor érett formákká csiszolódtak, melyek 
ma is mintaként szolgálnak. Gondoljunk csak középkori templomaink vagy falusi 
tornácos házaink egyszerű és értékálló formáira. A mi korunkban a formálás lehetőségei 
tágra nyíltak, a kérdés csak az, hogy ezeket a formákat hogyan tudjuk a múlt világával 
összeegyeztetni, szinkronba hozni.

KOMPOZÍCIÓ:
Ahogy a művészet minden területének, így az építőművészetnek is igen meghatározó 
eleme a kompozíció, melynek egy épületre vetítve számos megjelenési formája ismert. 
Az épület telepítésénél, a telken való elhelyezkedésénél, a meglévő épület és új épület 
kapcsolatánál is a tömegek kompozíciójáról beszélhetünk. A homlokzatok elemeinek 
egymáshoz való viszonya, mérete, elhelyezkedése is egy ugyanilyen finom egyensúlyi 
rendszer, melyet mindig az adott kontextusban kell vizsgálni. Hogy mit adunk hozzá és 
mit veszünk el a rendszerből, azt mindig a teljes egészre kell vonatkoztatni és legalább az 
eredetivel egyenértékű új kompozíció létrehozására kell törekedni.

TRANSZPARENCIA:
A kint és bent viszonyrendszere, a falazott és üvegezett szerkezetek aránya, a különféle 
átlátásokkal és fényekkel való játék az egyik legizgalmasabb és legszebb eszköze az 
építésznek, de nehézsége pont folyamatosan változó igényeinkből fakad. Másra vágyunk 
nappal és éjszaka, melegben és hidegben, máshogy kel fel a nap télen és nyáron, míg az 
egyik funkció fényt kíván, a másik elzárkózna. Ezek az igények az idővel folyamatosan 
változnak és épületeink hozzáidomulnak. Ennek a folyamatnak a természetes határait 
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balra:

„FORMA és KOMPOZICIÓ”

Jakováli Hasszán pasa dzsámi, Pécs 

fotó: mapio.net

jobbra:

„TRANSZPARENCIA”

Christine Remensperger: Haus B

fotó: divisiare.com
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ORNAMENTIKA:
Az ornamentika meghatározó és vitatott szerepet tölt be mai napig az építészetben. 
Eszközrendszerén és használatán keresztül többnyire jól lekövethető és definiálható egy 
adott építészeti stílus. A nagy történeti stílusok korában az ornamentika főszerephez 
jutott és az építészet egyik legfontosabb kifejező eszközévé vált. A különböző 
homlokzati díszek, stukkók, épületszobrok ritkán viselkedtek épületszerkezetként vagy 
az épület funkcionalitását segítő elemként. Így amikor megjelentek és szélesebb körben 
használhatóvá váltak az új épületszerkezetek és anyagok, mint a vasbeton vagy az üveg, 
ezzel párhuzamosan az ornamentika is háttérbe szorult. Ezt a látszólagos ellentmondást 
ma már számos kortárs új és átalakított épület cáfolta.

SZÍNEK:
A világról alkotott képünket, és így épített környezetünket is színekre bontjuk fel, így 
magától értetődő igényünk a színek használata az építőművészetben is. A színek 
segítenek kifejezni, értelmezni az anyagot, a kompozíciót vagy akár az ornamentikát. 
Hiteles jegyei különböző építészeti stílusoknak, irányzatoknak, tudatos használatuk 
vagy nem használatuk művészeti véleménynyilvánítás is lehet. Éppen ezért és a könnyű 
értelmezhetősége miatt fontos szerepet kaphat egy átalakítás során is, akár az eredeti 
stílus vagy anyag visszaállítása vagy éppen ellenkezőleg, annak feloldása, újraértelmezése 
miatt.
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jobbra:

„ORNAMENTIKA”

OODA: DM2 lakóház

fotó: divisiare.com

balra lent:

„SZÍNEK”

Diego Rivera és Frida Kahlo háza, Mexikó

fotó: tripsavvy.com

balra fent:

„ORNAMENTIKA”

Valerio Olgiati: Atelier Bardill

fotó: dezeen.com
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IDENTITÁSTUDAT – MENTÁLIS RÉTEGEK

„Az identitástudat jellegzetesen a mentális térképnek egy olyan dimenziója, amelyben a 
környezet és a benne élők kölcsönhatása fejeződik ki. Komplex életérzés, ami a helyben 
való tartós lakozás tapasztalatának eredménye, egyfajta lokális közérzet”1

A mentális rétegek, melyek épített környezetünket alakítják szűkebb és tágabb csoportokra 
bonthatók. A szűkebb csoport alatt azokat az emberi hatásokat értem, amik közvetlenül 
alakítják, ugyanakkor fenntartják az épületet, tágabb csoport alatt pedig azokat a 
gazdasági, kulturális, társadalmi és történelmi folyamatokat, illetve tendenciákat, melyek 
tőlünk függetlenek, de közvetett úton jelentősen befolyásolják környezetünket.

Egy épület eredendően a funkcióért jön létre, hogy kiszolgálja az ember igényeit. Az 
ember igényeinek folyamatos változása miatt, az épület kénytelen idomulni a különböző 
funkcionális elvárásokhoz, amennyiben sikerül lépést tartania vele.

Az idő múlásával az építészeti változások, rétegződések mellett megjelennek az épületet 
használó emberekhez, a szűkebb helyi közösséghez vagy akár tágabb értelemben a 
teljes társadalomhoz köthető mentális rétegek. Azok a személyes történetek, élmények, 
közösségi tevékenységek, melyek később tradícióvá, de legalábbis kötödéssé válnak és 
ezáltal közvetett úton is, de nagyban hozzájárulnak az adott épület megmaradásához.

1 Meggyesi Tamás: Városépítészeti Alaktan.
 TERC kiadó, Budapest, 2009, 51-52. oldal
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Pécs, Mohácsi úti Türr-féle

gőzmalom és dolgozói

forrás: Régi Pécs fotógyűjtemény
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„Az épített örökség védelme nem öncél. Házak önmagukban csak szakembernek 
érdekesek. Emlékezetünk viszont épületekhez kötődik. Megnézzük a diósgyőri várat 
Nagy Lajos miatt, Sárospatakot a Rákócziakért, Visegrádot Mátyás királyra emlékezve, 
stb. Úgy megyünk el Veronában a sok gótikus és reneszánsz ház mellett, mintha üvegből 
lennének, hogy megnézzünk az egy valóban közérdekűt, a Rómeó és Júlia házát… Az 
épített múlt egy közösség számára annyiban érdekes, amennyiben kapcsolható hozzá 
valami; személy, esemény, emlék. Az marad meg, aminek „anekdotája” van, írta valaha 
Huizinga. Ez úgy is igaz, hogy megmarad az, ami valamihez köthető. Ezt a védelem során 
mindig figyelembe kell venni.”1

Egy épület sorsát azonban meghatározzák azok a külső tendenciák, irányzatok is, 
melyek az adott kor világnézetét tükrözik. Ezek a jegyek tetten érhetők a külső jegyekben 
is, de a funkcionális kialakításban, használatban is. A tágabb környezetben lejátszódó 
folyamatok és változások szintúgy jelentősen alakítják egy épület történetét, az éppen 
aktuális gazdasági, kulturális vagy társadalmi folyamatoknak korhű lenyomatát képviseli 
épített örökségünk.

A történelmi folyamatok épített környezetünk megítélését befolyásolják, azt hogyan 
viszonyulunk meglévő értékeinkhez. A magyar történelem váltakozó viszontagságai, a 
diktatórikus elnyomás rendszerei erősen rányomták a bélyegét az építészetre és annak 
társadalmi megítélésére is. A klasszicizmus és historizmus épületeit nemcsak esztétikai 
értékeik miatt szereti az utca embere, hanem egy valaha volt békés és gazdag múlt 
reprezentánsai is látja benne.

1 Déry Attila: Néhány pont épített örökségünkről.
 Építészfórum. 2016. január 29.
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Pécs, Király utca a villamosokkal

1930 körül

forrás: Régi Pécs fotógyűjtemény
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Ezzel szemben a XX. század második felében a szocializmus erőszakos gazdasági 
nyomása, a szigorúan ütemezett építések hiába hoztak nagy eredményeket mind a 
lakásépítésben, mind az ipari építészetben, hiába javultak számottevően a lakhatási 
körülmények és született rengeteg szakmailag értékes és innovatív megoldás az 
építészetben, az emberek többnyire mégis az elnyomó rendszer okozta fájdalmakat látják 
benne, és emiatt annak értékeit is elutasítják.

Ezek a pozitív vagy negatív mentális rétegek határozzák meg az emberekben élő helyi 
IDENTITÁSTUDATOT, egy olyan szubjektív, alapvetően érzelmi alapokon nyugvó rendszert, 
melyben az ember környezetéről gondolt álláspontja a meghatározó. Mivel az ember 
alapvetően ösztönösen cselekvő lény - még ha szeretjük is az ellenkezőjét hinni - ezek a 
rétegek sokszor sokkal jobban hatnak az épület lakóira, használóira, mint az előbb említett 
építészeti eszközök. Az építészet komplex eszközrendszerénél fogva alkalmas bizonyos 
érzelmek vagy élmények elősegítésére, de statikus mivolta miatt inkább állandóságot 
fejez ki. Ugyanakkor jó alkalmazkodóképessége révén az ember maga képére alakíthatja, 
és a korhoz igazíthatja.

Az épületek létének és ezáltal épített örökségünk megőrzésének alapfeltétele a 
folytonos és tudatos használat, a funkciók különböző korokhoz való alkalmazkodása 
és az épületet használó emberek közösséggé formálódása. A jó szomszédsági viszony, 
a helyi közösség aktív részvétele, a személyes élmények és történetek megosztása 
alakítja ki azt a társadalmi, szociális és kulturális légkört, mely épített örökségünk 
értékes elemeit fenntartani képes. 
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Pécs, „margarétás” óvoda

(építész: Gettó József) háttérben a 

„tévépanelekkel” (építész: Tillai Ernő)

forrás: Tillai Ernő fotógyűjtemény
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pécsi műemlék lakóház ablaka befalazva

fotó: Gyergyák Ákos

JELEN - TÖRÉSVONAL

„Nem sokáig él a jelen jövőkép nélkül.”1

Törésvonal alatt a rétegek közötti kohézió felbomlását értem, azoknak az összetartó 
erőknek a hiányát, melyek nélkül az építészeti rétegek szép lassan elsorvadnak és az 
épület és története is lassan a homályba vész. Ha még időben észleljük, megfordíthatjuk 
a folyamatot.

1 Háy János
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ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVESZTÉS

Az építészeti rétegek lebomlása vagy átalakulása legalább olyan káros lehet egy hajdan 
értékes épületre nézve, mintha üresen állna. Ez a kár főleg esztétikai és kulturális jellegű, 
de megtartani kívánt épületeink értékei pont ezekben a művészeti jegyekben rejlenek, ezek 
által tűnnek ki környezetükből is. Ha ezek az értékek elvesznek, vagy túl mélyre kerülnek, 
már lehet, hogy nem tudjuk vagy nem is érdemes a felszínre hozni őket. Az előbbiekben 
kifejtett építészeti rétegek elhalványulása végső soron a védendő épület karakterének 
elvesztéséhez és különbözőségének megszűnéséhez vezethet. 

A legszembetűnőbb negatív változás az épület állagának jelentős leromlása, amortizációja 
lehet, mely következhet az épület korából, esetleg az építőanyagok, kivitelezés rossz 
minőségéből vagy akár a rendszeres karbantartás és ápolás hiányából. Egy épületet 
ugyanúgy ápolni és szeretni kell, az anyag törődést igényel, és ezt hosszú kitartó 
szolgálattal hálálja meg. JE
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„AMORTIZÁCIÓ”

Bóbita Bábszínház egykori épülete, Pécs

fotó: Gyergyák Ákos

„AMORTIZÁCIÓ” 

belvárosi épület kapuja, Pécs

fotó: Gyergyák Ákos
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„AMORTIZÁCIÓ”

belvárosi lakóépület, Pécs

fotó: Gyergyák Ákos
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Az épületre nézve az amortizáció mellett legalább olyan káros a különböző építészetileg 
átgondolatlan bontások, cserék és toldalékok sokasága, melyek az épület meghatározó 
karakterét torzítják és végső soron át is írhatják annak összefüggéseit. 

Egy épületrész vagy részlet elbontása által megszakadhat a térstruktúra, felborulhat az 
eddig működő arányrendszer és kompozíció, elveszhetnek azok az apró finomságok vagy 
akár történeti értékek, melyek a védelem szükségességét előhívták. A bontások sokszor a 
funkció hiányának következményei is, amikor az épület és környezete elszlömösödik, és 
az értékes még menthető építészeti elemeket kibontják és elviszik.
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„BONTÁS”

Balokány fürdő egykori épülete, Pécs,

a régi Zsolnay csempével díszített kaput 

már elbontották

fotó: építészfórum, Gyergyák Ákos
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Az utólagos toldások legtöbbször anyagukban és szerkezetükben sem hordozzák azt 
a minőséget, mellyel méltó módon kiegészíthetnék az épületet. Formai és léptékbeli 
tévedéseik miatt nem lesznek soha az épület szerves részei, csak furcsa kinövésekként 
hatnak. Az elbaltázott funkcionális bővítések és korszerűsítések által megváltozhatnak az 
eddig jól működő arányok és formák, a falak és nyílások ritmusa, a külső és belső terek 
kialakítása. Az ilyen átalakulásokat okozhatja a kényszerűség, a nemtörődömség vagy a 
stílusjegyek tudatos átírásának, eltörlésének vágya is.
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„TOLDÁS”

XX. század eleji villaépület, Balatonlelle 

utólagosan hozzátoldott épületrészekkel 

fotó: Gyergyák Ákos

„TOLDÁS”

Pécs, iskolaépület tetőcseréje

fotó: Gyergyák Ákos
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MENTÁLIS ÉRTÉKVESZTÉS

Az építészeti jegyek feltűnő és látható romlása mögött sokszor azoknak a mentális 
értékeknek az elvesztése áll, amelyek életre hívták vagy legalábbis fenntartották az 
épületet.

Az épületeket a funkcionális igények szerint mindig az embernek tervezzük, és amíg 
bizonyos épülettípusok könnyebben alkalmazkodnak a változáshoz (lásd ipari épületek 
rehabilitációja), addig más épülettípusok adottságai szűkebbek, más funkciót befogadni 
nem igazán vagy csak nagy kompromisszumok árán képesek. Ez jelentősen befolyásolja, 
hogy az adott épület átalakítása minőségi javulást eredményezhet vagy sem.

A megváltozott társadalmi, kulturális vagy gazdasági körülmények az emberi 
közösségek mindennapi életét nagyban befolyásolják. Egy adott környéken élők rossz 
munkalehetőségei, a régió gazdasági visszaesése, hosszútávon a környék, településrész 
szlömösödéséhez, a közbiztonság romlásához és a lakóépületek és középületek 
romlásához vezet. A helyi közösségek megszűnnek, a nekik és általuk fenntartott 
funkciók szükségtelenné válnak. Ennek legjobb példái üresen álló ipari és mezőgazdasági 
épületeink, üzemi épületeink, katonai létesítményeink, melyek egy másik kor lenyomatát 
őrzik. Nagyobb részükre valószínűleg a pusztulás vár, pedig éppen egyedi funkciójukból 
kifolyólag építészeti kialakításuk és formaviláguk is szokatlan és egyedülálló.
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Vegyipari üzem, Pécs

meglehetősen leromlott állapotban

fotó: Gyergyák Ákos

Széchenyi István Akna

elhagyatott épületegyüttese, Pécs
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Hogy miért áll üresen egy épület, annak nagyon sok oka lehet. A nyilvánvaló pénzhiány 
mellett sokszor nincs meg az akarat vagy a megfelelő ötlet, a hosszú távú komplex 
hasznosításra, amit csak tovább fokoz az épület folyamatos állagromlása. Egy meglévő 
épületet felújítani, átalakítani nem is olyan nehéz feladat, ha az új funkció passzol az 
épület adottságaihoz, azonban ez alaposabb előkészületeket és megértést, több munkát 
kíván a résztvevőktől, ami sokakat eltántorít.

Ha túl sokáig hagyunk valamit az enyészetnek, idővel sokkal nehezebb lesz megmenteni 
és újra bekapcsolni a város vérkeringésébe. A városokban számos olyan értékes 
épületegyüttes, lakóház áll üresen, mely területi elhelyezkedésénél fogva, városi pozícióját 
tekintve rendkívüli lehetőségekkel bír, mégis a karbantartások hiánya, a tulajdonosok 
pénzhiánya vagy nemtörődömsége a megüresedéshez vezet. 
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Nádor szálló üresen, Pécs

fotó: Gyergyák Ákos
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Egy épületnek azonban nem kell feltétlenül üresen állnia ahhoz, hogy észrevegyük, kell 
kezdeni vele valamit. Az épületbe nem illeszkedő téves funkció, a rossz használat hosszú 
távon úgyis ahhoz vezet, hogy az épület átalakul. Csak az a kérdés, hogy ez az átalakulás 
az épület javára vagy kárára válik-e?

A pécsi Uránváros példaszerű városépítészeti együttesének két kiemelkedő középülete 
is ennek esett áldozatul. Az egykori Olimpia étterem épülete (tervező: Gádoros Lajos) 
régen a városrész pezsgő központja volt, ma azonban sivár és kietlen, köszönhetően 
a folyamatosan oda nem illő rossz funkcióknak (bútorüzlet, fitneszterem, kocsma). 
Ugyanez a helyzet a Mecsek Áruházzal is, ahol tovább tetézi a bajt, hogy az új, oda nem 
illő funkciók miatt az épület térre néző transzparens üveghomlokzatát még a 2000-es 
években átalakították.
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Olimpia étterem anno és

Olimpia üzletház ma

archív fotó: Régi Pécs fotógyűjtemény

fotó: Gyergyák Ákos

Mecsek Áruház anno és ma

archív fotó: Régi Pécs fotógyűjtemény

fotó: Laufer László
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JÖVŐ 
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK ÉPÍTÉSZETI ESZKÖZÖKKEL

„Minden válsághelyzet magában hordozza az újjászületés esélyét.”1

A helyi identitásképző elemek, értékes épített örökségünk felkutatása és újrapozícionálása 
személyes és szakmai felelősségünk is egyben. Személyes, mert mi is a közösséghez 
tartozunk, és annak életerejéből táplálkozunk. Szakmai, mert hisszük, hogy az építészeti 
értéket fenn lehet tartani, tovább lehet adni, még ha folyamatosan átalakuló formában is.

Az építész feladata kihámozni az értékes rétegeket, amiket továbbörökíteni kíván. A hely, 
a kontextus és a kontinuitás függvényében kell vizsgálni a lehetséges megoldásokat, 
a cél a helyi identitás és az épület karakterének megerősítése, újbóli bekapcsolása a 
település vérkeringésébe. A helyhez kötődünk, ez adja az épület történetét, egyediségét, 
a kontextus az épített és humán környezethez való hozzáállásunkat, a kontinuitás a 
múlttal való viszonyunkat tükrözi.

A megoldási lehetőségeket kizárólag építészeti oldalról vizsgálom és azokat a lehetséges 
tervezési módszereket, eszközöket veszem sorba, melyek egy meglévő értékes épület 
megtartásánál, átalakításánál, felújításánál vagy bővítésénél szóba jöhetnek. Ehhez 
ugyanannyira kell ismerni az elmúlt évszázadok műemlékvédelmi törekvéseit, kidolgozott 
módszereit, mint napjaink tendenciáit.

Ezek az eszközök, tervezői válaszok véleményem szerint az alábbiak:
- Műemlékvédelem- és Örökségvédelem
- Konzerválás
- Rekonstrukció és helyreállítás
- Újjáépítés
- Korszerűsítés
- Lecserélés
- Revitalizáció

A megoldási lehetőségeket konkrét, jellemzően kortárs példák bemutatásával kívánom 
érzékeltetni a teljesség igénye nélkül, melyek jól szemléltetik az adott építészeti megoldás 
előnyeit és hátrányait, lehetséges buktatóit. Pozitív iránymutatásul vagy negatív példaként 
szolgálhatnak és ezáltal szakmai és társadalmi vitát is gerjeszthetnek.

1 Nena O ’Neill



30

MŰEMLÉK- ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM

Kezdetben a régi történeti korok egymásra építkeztek, a műemlékvédelem csak a XIX. 
század második felére erősödött meg a francia forradalom eseményeit követően. A 
II. világháború okozta rombolások újjáépítése számos kérdést vetett fel épített vagy 
lerombolt örökségünk megmentésének lehetőségeiről, a szakmai álláspontok is eltérő 
véleménnyel voltak. Szükség volt egy egyesített szempontrendszerre, mely nemzeteken 
átível. Így születtet meg elsőként a Velencei Charta (1964), majd ezt további Charták 
követték. 

A Velencei Charta fontosabb állításai:
- a műemlékek megőrzése állandó ápolásukat kívánja meg,
- a műemlékek megőrzésének mindig javára van egy társadalmilag hasznos funkció,
- a műemlék eredeti környezetét – amennyiben még megvan - meg kell őrizni,
- a műemlék elválaszthatatlanul egybe van kötve azzal a történelemmel, amiről tanúskodik 
és azzal a környezettel, amelyhez tartozik,
- a restaurálásnak a műemlék esztétikai és történelmi értékeit kell megőrizze és feltárja, a 
megmaradt állag tiszteletben tartására és autentikus dokumentumokra alapszik, határa 
ott van, ahol a hipotézis kezdődik,
- ha a helyreállításról nem lehet pontosan tudni, hogy nézett ki, akkor a kiegészítésnek el 
kell ütni a meglévő kompozíciótól
- egy műemlékben valamennyi kor adalékát be kell mutatni, ha több egymásra rétegződő 
állapot fellelhető, a betakart állapotot bemutatása csak akkor lehetséges, ha kiemelkedő 
történelmi, tudományos és esztétikai értéke van, és az eltávolított résznek ehhez képest 
nincs nagy jelentősége
- a hiányzó részeket pótló utólagosan behelyezett elemek különbözzenek az eredeti 
állagtól, anyagtól, hogy a restaurálás ne hamisítsa meg a műemlék művészeti és 
történelmi tanúbizonyságát
- toldások vagy bővítések csak akkor lehetségesek, ha a műemlék valamely érdekes 
részletét, kompozícióját, környezethez való viszonyát mutatják be

Általánosságban elmondható, hogy a fenti állítások ugyan beépültek a szakmai 
köztudatba, de máig vitatottak és országonként is máshogy értelmezik őket. Nincs egy 
egységes nemzetközileg elfogadott szempontrendszer, de ez a különböző országok eltérő 
kultúrájából, fennmaradt műemlékeinek eltérő számából és az országok eltérő politikai, 
társadalmi, intézményi struktúrájából is fakad.

Ahhoz hogy műemlékeinket valóban megőrizhessük, szervezett és intézményesített 
védelemre van szükség, ahol a valóban megtartásra érdemes műemlékek és az azokat 
valóban megvédeni és értékeiket továbbörökíteni képes jogszabályok szerepelnek. 
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Hazánkban kb. 11.000 műemlék van, de közülük nagyon sok borzasztó állapotban 
és a közeljövőben nincs is sok remény az állapotuk javulására vagy hasznosításukra. 
Reprezentatív felújítási példák mindig akadnak, ahol az állam látványos változást ígér 
és iszonyú közpénzek árán érvényesíti is azt. Ezek létjogosultsága a szakmában állandó 
vita tárgya. Ellenben rengeteg műemlék magánkézben van, kiknek nincs anyagi kerete 
a műemlékek ápolására, karbantartására vagy méltó bemutatására. Eseti pályázatok, 
felújítási lehetőségek adódnak ugyan, de a kötöttségek miatt még így is nagyobb költség 
egy műemlék épület korhű, eredeti állapotban történő felújítása. Az ezzel kapcsolatosan 
felmerülő plusz anyagi terheket, amennyiben átvállalná az állam – ami a műemléki 
státuszról is dönt – talán több műemlék épületet menthetnénk meg.

A műemlékek mellett legalább olyan fontos a helyi építészeti értékek számbavétele és 
védelme. A helyi értékvédelem kevésbé szigorú jogszabályi rendszere több teret enged 
az építtetőnek és tervezőnek egyaránt, de a számonkérés komolysága és gyakorlata 
településenként nagyon eltérő képet mutat. Sokszor nagyobb értékek rejtőznek egy 
kisváros helyi értékvédett homlokzata mögött, mint azt elsőre gondolnánk, ezért is 
nagyon fontos településenként is átfogó, a finom részletekre is kiterjedő értékkataszter 
létrehozása, mely tényleges segítséget nyújthat tervezőnek és tulajdonosnak egyaránt.
Ezek a kataszterek ma még nagyon hiányosak vagy nem is léteznek, létük a helyi 
szakmai és hivatali közösség hozzáállásától, tenni akarásától és mozgásterének 
szabadságfaktorától függ.

A települések épített környezetének legújabb védelmi eszköze a településképi rendeletek 
és arculati kézikönyvek megjelenése, mely ugyan jó kezdeményezés, azonban a 
megvalósítás minősége – tisztelet a kivételnek - már hagy kivetni valót maga után. 
Közhelyek, általánosítások, a települések sajátosságaira kicsit sem reagáló telepítési 
elvek, ábrák próbálják egyszerűen elmagyarázni a jó építészet alapjait, de valós segítséget 
nem nyújtanak. Véleményem szerint a helyi örökségvédelem csak alapos és részletes 
értékkataszter és szakmailag kompetens bizottság, tervtanács segítségével tud 
eredményes és értékmentő munkát felmutatni.
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Csorba Győző Megyei Könyvtár egykori 

épülete, Pécs, copf stílusú műemlék

fotó: Gyergyák Ákos
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KONZERVÁLÁS

A konzerválás a mű eredeti állapotban történő megőrzését, állagának megtartását jelenti. 
Ez az építészetben azt jelenti, hogy egy feltárt építményt, függetlenül attól, hogy mekkora 
része maradt ránk, és az milyen állapotban van, hozzáépítés, kiegészítés nélkül tartósítjuk, 
egyszóval konzerváljuk. A konzerválás szó, a latin conservare igéből származik, aminek a 
jelentése „megőrizni”.

Fontos, hogy a konzerválás során, az eredeti anyagokat és összetételüket nem 
bánthatjuk, semmiféle erősítő adalékanyag, látható vagy láthatatlan javítások használata 
sem megengedett. Szerkezeti beavatkozás, megerősítés szintén nem lehetséges. Tehát 
az üres, hiányzó vagy károsodott részeket nem tölthetjük ki se mai, se az eredetivel 
teljesen megegyező anyaggal sem. Ennek a hozzáállásnak egyik legfőbb oka az, hogy 
sok esetben nem áll rendelkezésre olyan hiteles anyag, tervrajz, vagy leírás, ami alapján 
visszaállíthatnánk az eredeti állapotot. Másrészt az utólagos kiegészítések, helyreállító 
anyagok, adalékok az eredeti rétegeket megsérthetik, és a későbbi kutatások, feltárások 
eredményeit torzíthatják, tévútra vezethetik.

Ennek a metódusnak kétségtelen előnye, hogy a történeti emléket, a maga teljes 
eredetiségében őrzi meg, és ezáltal nem állít olyan hipotézist, ami nem is létezett. Viszont 
a passzív, még védelemre se hajlandó hozzáállás idővel az épített örökség elvesztéséhez, 
eltűnéséhez vezet. Ezt jól szemléltetik azok a hazai várromok is, ahol nem történt semmiféle 
megerősítés, beavatkozás és így falaik folyamatosan omladoznak. Ilyen volt többek között 
a Keszthelyi hegységben meghúzódó Rezi vára, vagy a Zempléni hegységben lévő Regéci 
vár, de a 2000-es években mindegyiknél megkezdődtek a komolyabb feltárások, régészeti 
munkák és végül mégis a helyreállítás, kiegészítés mellett döntöttek.

A konzerváláson belül a védelemnek van egy másik, mára elterjedt módszere is a 
műemlékvédelemben, mely a meglévő romhoz, építményhez konkrétan nem nyúl hozzá, 
csak tisztes távolságból megvédi azt. Ezek a különböző védőtetők, melyek elsődlegesen 
a természeti károktól, esőtől, napfénytől, ha zártak, akkor a széltől és fagytól is megóvják 
a műemlékeket, így élettartamukat, ha nem is örökre, de jelentősen meghosszabbítják. 
Ilyen például a Kővágószőlősi mauzóleum védelme is, melyre Hajnóczi Gyula tervezett 
védőépületet, de sajnos ennek állapota is egyre romlik.
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Ebből jól látszik, ha egy történeti emléket úgy védünk, hogy közben nem társítunk hozzá 
új funkciót, vagy egyszerűen nem építjük ki azt a környezetet, mely képes ténylegesen 
bemutatni azt, akkor csak egy szűk szakmai réteg számára védjük meg, ami végül is 
kudarcként fogható fel, hiszen hordozott értékei, üzenete – amit éppen megóvni akarunk 
- nem jut el az emberekhez.

„Korunkban a tipikus magyar „rom” a maga bokáig érő formájában kínos, zavaró látvány; 
ott sugall ideiglenességet, ahol az állandóságot kellene megjelenítenie”1

Szerencsére bőven akad olyan példa is egy régészeti lelet, épületegyüttes konzerválására, 
mely a védőépület fogalmát kitágítja, de legalábbis szabadabban értelmezi. Ezekben a 
kortárs példákban közös, hogy a védőépület attraktív, figyelemfelkeltő építészeti megoldás 
és egyben új funkciót is rejt magában, ezáltal folyamatosan a figyelem középpontjában 
tud maradni.

1 Déry Attila: Néhány pont épített örökségünkről.
 Építészfórum. 2016. január 29.
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Hajnóczi Gyula:

Kővágószőlősi mauzóleum és romok

fotó: Zsiga Zoltán
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A pécsi ókeresztény sírkamrák legjelentősebb épületét, a Cella Septichora maradványait 
először 1927-ben tárták fel, majd Gosztonyi Gyula mérte és tárta fel 1938-40-ben. Akkor 
jobb védelem híján a visszatemetés mellett döntöttek és a végleges, teljes régészeti 
kutatásra és feltárásra 2005-2006-ban került sor.1 Az új múzeum épületét, mely a 
sírkamrákat és Cella Septichorát bemutatja, Bachman Zoltán tervezte. Ennek kétségkívül 
legattraktívabb eleme a járható üvegtető, mely a romok felett húzódik.

Egy másik nagyon szép megoldás Peter Zumthor Kolumba Múzeuma Köln belvárosában. A 
régi romok által kialakult kontúrra új finoman rétegezett, a meglévő romok építőanyagához 
méltó és hasonlóan nemes, lyuggatott falazat került, mely a belső romoktól független 
oszlopokkal egy nagy védőtetőt tart. A romok így védetté válnak, szabadon bejárhatóak, 
az áttört falazat izgalmas fényjátékot okoz a térben. Ez már túlmutat egy független 
védőépület fogalmán, de korszerű kiegészítéssel mégis konzervál.

1 Tóth Zsolt: A Cella Septichora.
 www.septichora.hu, 2016. február 8
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balra:

Cella Septichora ásatás, Pécs, 2006

fotó: Tóth Zsolt

jobbra:

Cella Septichora, Pécs, Bachman Zoltán

fotó: Török András

Peter Zumthor:

Kolumba Múzeum, Köln

fotó: archdaily.com
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REKONSTRUKCIÓ ÉS HELYREÁLLÍTÁS

A rekonstrukció a konzerváláshoz képest jóval szabadelvűbb eljárás, itt már az eredeti 
állapotban történő helyreállítás a cél, mindezt szerkezeti megerősítések, kiegészítések, 
új hozzáépítések által. A rekonstrukció mértéke és hitelessége teljes mértékben a 
rendelkezésre álló korabeli archív anyagokon, dokumentumokon múlik. Amennyiben 
sok és hiteles anyag áll rendelkezésre, akár eltérő korokból, ki kell hámozni a valóban 
értékeseket és eldönteni, hogy melyik érdemes a bemutatásra. Amikor túl kevés vagy 
hiányos az információ, akkor elkezdődik a hipotézisek gyártása.

A rekonstrukciónak különböző szintjei vannak, aszerint, mennyire nyúlunk bele és alakítjuk 
újra a meglévő építészeti emléket. Amikor a meglévő épület átfogó helyreállításáról van 
szó, szerkezeti megerősítések, összefüggések újraépítése által, akkor restaurálásról 
(latinul restaurare) beszélhetünk. A renoválás (a latin renovara, felújítani szóból) a 
restauráláson túlmenően a meglévő állag felfrissítését, megerősítését és tartósítását is 
jelenti és az intézkedések ismétlését, rendszerességét is magában foglalja.

Európában a francia forradalmat követően indultak el azok a nacionalista eszmék, 
melynek köszönhetően a nemzeti öntudat védelme érdekében a műemlékeket számba 
vették és kataszterbe kezdték rendezni. A nagy francia építész, Viollet-Le-Duc középkori 
francia műemlékekről készült 19 kötetes munkája és hatkötetes belsőépítészeti lexikona 
egyedülálló volt a korában és még ma is szakmai hivatkozási alap. Ő állította helyre 
az ismertebb francia székesegyházakat a stílus szigorú betartásának elvével. Ebből 
fejlődött ki később a purizmus, mely stilisztikai tisztogatásaival – utólag nézve - nagy 
károkat okozott az akkori műemlék épületeknek. Olyan rétegek, későbbi vagy akár korábbi 
értékek tűntek el, melyek kulcsfontosságúak lehettek volna az épület építéstörténetének 
megértése szempontjából, illetve olyan új elemek adódtak hozzá, melyek valószínűleg 
nem is voltak soha az épülethez tartozó részek, még csak terv szinten se. Emiatt a szakma 
a XX. század elejére egyre jobban eltávolodott a rekonstrukció bizonytalan hitelességű 
megoldásaitól.

A rekonstrukció kérdésköre többszörösen összetett:
- Megtudjuk-e állapítani mi volt az eredeti és mi az utólag hozzátett elem?
- Az idővel rárakodó rétegek értékesek, értékesebbek-e mint elődeik, és ez esetben 
mit állítsunk vissza? Az eredeti állapotot vagy a történeti korok rétegződését, esetleg a 
legkifejezőbb állomást?
- Korunk felfogása, stíluseszménye és technológiája képes-e hitelesen visszaállítani egy 
adott kor stílusjegyeit? Mi képesek vagyunk egyáltalán befogadni?
- Ha kiegészítünk, az új elemet egybeolvasszuk a régivel vagy didaktikusan elválasszuk?
Előbbi megtévesztő és hiteltelen, utóbbi a befejezetlen mű érzetét kelti, mely a laikus 
szemlélőnek nehezen értelmezhető. 
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Fenti kérdések állandóan felmerülnek épített örökségünk rekonstrukciós törekvéseinél. 
A teljesen korhű rekonstrukcióktól a figyelemfelkeltő, újszerű megoldásokig mindenre 
láthatunk példát.

Klasszikusnak számító, iránymutató példa Magyarországon a Zsámbéki kolostor 
és templomrom  helyreállítása. Minimális beavatkozással, csak a szükséges 
megerősítésekkel, hitelesen őrizte meg a magyarországi középkori építészet egyik 
legértékesebb emlékét.
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Möller István:

Zsámbéki kolostor és templomrom 

rekonstrukciója

forrás: wikipedia
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A korhű, teljes rekonstrukcióra példa a Szekszárdi Vármegyeháza épülete, melyet Pollack 
Mihály eredeti tervei alapján állítottak helyre vagy a Szászvári Várkastély rekonstrukciója, 
mely a tervezéskor és régészeti feltáráskor előkerült különböző korok értékeinek 
bemutatására is vállalkozott.

A pécsi tettyei Szathmáry-Palotarom esetében már nem állt elég információ 
rendelkezésre a palota egykori kinézetét illetően, ugyanakkor a 2000-es évekre már 
eléggé elhanyagolódott és benőtte a környezet, így értelmezhetetlenné vált az együttes. 
A kortárs kiegészítés az eredeti alaprajzi rendszert és hangsúlyokat kívánta visszaállítani, 
az együttes azóta kialakult köztéri jellegét továbberősítve.
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balra fent:

Albert János, Mersits Ildikó, dr. Szabó Éva:

Szászvári várkastély rekonstrukció

fotó: epíteszforum.hu

jobbra fent:

Lajtai Zoltán, Práger Mária:

Szekszárd vármegyeháza rekonstrukció

fotó: visitszekszard.hu

Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál: 

Pécs, tettyei Szathmáry-Palotarom 

rekonstrukció

fotó: Török Tamás
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ÚJJÁÉPÍTÉS

A rekonstrukció szélsőséges esete az újjáépítés lehet, amikor a fennmaradt töredék 
információk és épületrészletek már nem alkalmasak a korhű rekonstrukcióra, illetve 
a funkcionális és társadalmi igények is egy korszerű új ház építését kívánják. Ennek 
különböző szintjei lehetnek aszerint, hogy az új rész milyen kapcsolatot ápol a történeti 
értékkel, de mindegyik esetben igaz, hogy a régi külső egy teljesen új belsőt takar.

A régi korok háborúi és rombolásai során többnyire nem tartották fontosnak megtartani 
vagy visszaállítani az elveszett értéket, természetesnek vették, hogy a régi stílus helyébe 
az új lép. Azonban a műemlékvédelem szemléletének XX. századi térhódításával, a II. 
világháború pusztításait követően már a helyreállítás gondolata is felmerült. Számos 
európai város (Köln, Varsó, Gdansk) történeti városrészeit állították teljesen helyre a 
korabeli fotók és megmaradt homlokzatok alapján, de a régi homlokzat mögött, már 
korszerű szerkezeteket és belső tereket alakítottak ki.1

Ennek kétségtelen előnye az eredeti homlokzat és ezáltal a történeti utcakép megóvása, 
azonban a belső értékek, részletek és struktúrák elvesztésével már csak díszletként hat. Míg 
egy történeti városrész újjáépítésénél ez megbocsátható, hiszen az emlékezés, tisztelet 
és nemzeti identitástudat védelme hívja életre, addig számos esetben indokolatlan és 
inkább ingatlanfejlesztői érdekeknek tudható be egy régi ház homlokzatának megtartása. 
Erre legjobb példa Budapesten a 2000-es években divatos faszádizmus volt, mely sorra 
tartotta meg és újította fel a műemlék vagy helyi értékvédett belvárosi homlokzatokat, de 
mögé a régivel semmiféle kontextust nem tartó új egységeket emelt.

1 Meggyesi Tamás: Városépítészeti Alaktan.
 TERC kiadó, Budapest, 2009, 257. oldal
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A faszádizmus tipikus példája 

Budapesten, 2008

fotó: Rozsnyai József
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Magyarországon a II. világháború utáni újjáépítés korabeli tendenciáit legjobban a 
Budai Várnegyed foghíjbeépítésein lehet nyomon követni. A megváltozott igények itt is 
új modern lakótereket kívántak meg a régi homlokzatok mögött, a kérdés csak az volt, 
hogy a régiből mennyit építsünk vissza és az új hogyan viszonyuljon a régihez. Ennek 
legvisszafogottabb példái az Országház utca 18. és Úri utca 17. szám alatti lakóházak, 
ahol a középkori részletek finoman olvadnak bele az új semleges archaizáló homlokzatba 
és a csak az erkélyek kialakítása mutatja meg, hogy újjáépített házról van szó.1

Ezt követően kezdett egyre jobban elterjedni az a gondolat, hogy az eredeti épületet hiteles 
adatok nélkül rekonstruálni nem szabad és az eredeti épületrészlet megtartása mellett 
szépen megférhet a modern homlokzat és forma is. Ezen szemlélet úttörője Farkasdy 
Zoltán volt, aki Úri utca 32. szám alatti lakóházával mintát teremtett a budai várnegyed 
foghíjainak beépítésére. Ennek egy érettebb és finomabb verziója Reimholz Péter Hapimag 
apartmanháza, melynek új részletei már a középkori épületek anyaghasználatából és 
arányrendszeréből merít.

1 A Várnegyed újjáépítése, 2013
 www.fovarosi.blog.hu
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balra fent:

Országház utca 18, Budai Várnegyed

fotó: fovarosiblog.hu

balra lent:

Úri utca 17, Budai Várnegyed

fotó: fovarosiblog.hu

balra lent:

Reimholz Péter:

Fortuna utca 18, Budai Várnegyed

fotó: www.hazai.kozep.bme.hu

jobbra lent:

Farkasdy Zoltán:

Úri utca 32, Budai Várnegyed

fotó: fovarosiblog.hu
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Farkasdy Zoltán Fortuna utca 15. számú társasháza arra mutatott példát, hogy a régi 
történeti utcaképbe a teljesen új és modern épület is képes illeszkedni, ha az eredeti 
és szomszédos épületek arányrendszeréből építkezik és illeszkedik azokhoz. Ezt a 
szemléletet már nagyobb vita övezte és társadalmi megítélése mai napig vita tárgya, 
hiszen az utca embere nem ismeri a létrejövetel körülményeit és azt a tényt, hogy az 
eredeti épületből nem maradt ránk hiteles emlék.

Gerő László tette fel a kérdést 1965-ben a Magyar Építőművészetben:
„Valóban minden kor a maga építészetével fejlesztette ezt az együttest, melynek lényege 
éppen a történelmi folyamat kifejeződésében van, az egymás mellé sorakozó középkori, 
barokk, klasszicista házakban, amelyek sorából csak éppen a mai kor házát zárjuk ki?”
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Farkasdy Zoltán:

Fortuna utca 15, Budai Várnegyed

fotó: urbface.com
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balra:

energetikai korszerűsítés rossz példája 

egy pécsi lakóháznál

fotó: Gyergyák Ákos

jobbra:

Székelyudvarhelyi ferences templom 

bejáratának akadálymentesítése a 

műemlék megrongálásával

fotó: szekelyhon.ro

KORSZERŰSÍTÉS

Ahhoz hogy régi épületeinket megmenthessük, de legalábbis aktívan használhassuk, 
a magunk igényeire kell szabnunk őket. Mint ahogy technológiánk, úgy az épületekkel 
szemben támasztott követelményeink is folyamatosan fejlődnek, így a régi technológiai 
megoldások elavulnak és helyükre jön egy újabb. A nagy kihívás abban rejlik, hogy 
ezeket az igényeket és megoldásokat, hogyan tudjuk összeegyeztetni az épület meglévő 
értékeivel, karakterével, anélkül hogy azok sérülnének.

A korszerűsítés igénye kézenfekvő és evidens, ugyanakkor gyakorlati megvalósulásai 
sokszor igénytelenek, de legalábbis átgondolatlanok. Napjaink egyik leggyakoribb 
jelensége a történeti homlokzatokon megjelenő klímák, műanyag nyílászárók, redőnyök 
kusza képe, melyek ha csak ideiglenesen is, de tönkreteszik egy értékes homlokzat 
összképét. A helyi értékvédett területeken a településképi védelem próbálja elejét venni az 
efféle próbálkozásoknak, de az általános kapacitáshiány miatt elég kevés sikerrel.

Ugyanide tartoznak az utólagos szerkezeti megerősítések, tetőcserék, vízszigetelési 
problémák elhárítása is, melyek sokszor az idő és pénzhiány kényszere miatt készülnek el 
silány minőségben, mind kivitelezési, mind művészeti értelemben. 

Az akadálymentesített épületek szigorú számonkérése alapvetően jó dolog, de szigorú 
követelményeinek megfelelni egy meglévő épületnél sokkal nehezebb, mint egy új 
építésűnél. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyünk szolidárisak adott helyzetben, de találjuk 
meg a megfelelő – akár egyedi alternatív - módját, mellyel a régi értéket is megmentjük.
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A korszerűsítés drasztikusabb megnyilvánulásai a komplett energetikai felújítások, 
amikor a teljes épületet lehőszigetelik, kicserélik a nyílászárókat, gépészeti korszerűsítést 
végeznek és jó esetben még alternatív megújuló energiaforrásokat is alkalmaznak, 
például napelem, napkollektor formájában. Ezek a fejlesztések azonban legtöbbször 
kizárólag a technológiai korszerűsítés irányából közelítenek, egysíkú gondolkodásuk 
révén az építészetileg értékes, védendő épület karakterét teljesen átírhatják, finom 
részleteit eltüntethetik. Ezen a ponton jön elő az építész felelőssége, hogy amennyiben 
egy értékes épület korszerűsítése kerül szóba, megvizsgálja az összes olyan alternatívát, 
mely kielégítő választ nyújt a korszerű igényekre is, ugyanakkor az épületet meglévő 
értékeit is tiszteletben tartja.

A technológiai újítás önmagában rövidtávú válasz, ha nincs mögötte átgondolt program, 
akár funkcionális, akár üzemeltetési értelemben. A technokrata szemlélet csak igényeket 
elégít ki, de pont azt nem tiszteli, melynek fejlesztését megcélozza.
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Korszerűsítés jó példája

Flachner Szilvia:

vasútállomás, Keszthely

fotó: iho.hu



43

JÖ
VŐ

 –
 le

cs
er

él
és

LECSERÉLÉS

A legradikálisabb lépés a teljes bontás és új építés, mely során szándékosan nem alakul 
ki semmiféle kapcsolat a régi értékkel.  Ez a szemlélet jól tükrözi korunk mohóságát, a 
felgyorsult világunk, gazdasági érdekeink térnyerését.

Egy új épület lehet gazdaságosabb, korszerűbb és a funkcióhoz jobban igazodó, ezáltal 
fejlesztői oldalról okosabb döntés, de mindez akkor elfogadható, ha általa többet nyerünk, 
mint veszítünk. De legtöbbször egy értékes, üresen álló, még megmenthető épület 
elbontásához nem ez vezet, hanem a fejlesztői érdekek dominanciája, mely nem értékeli 
a régit, csak problémát lát benne. Ingatlanfejlesztői, politikai, gazdasági érdekek alapján 
döntenek, ilyenkor a művészeti és történeti szempontok gyakran háttérbe szorulnak.

Ezeket az épületeket tudatos, intézményesített védelemmel, műemlékvédelmi és helyi 
örökségvédelmi szabályozással meg lehet menteni, de csak abban az esetben, ha ez 
kellő támogatást élvez a helyi és országos döntéshozók részéről is. Egy épületegyüttes 
vagy épület sorsát sokszor a hosszú távú városi fejlesztések iránya szabja meg, mely 
szükségszerű áldozatokkal is jár. Már a városi fejlesztések tervezésénél figyelni kell 
arra, melyek a városrész helyi identitását vagy karakterét meghatározó épületei, melyek 
tudatos átalakítással, akár funkcióváltással továbbra is ebben a szerepben maradhatnak. 
Ezek védelme a helyi szakemberek, döntéshozók együttes felelőssége.

budapesti bérház bontása

fotó: Végh László
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A drasztikusabb fejlesztéseknek sok régi, értékes épület esik áldozatul, erre jó példa a 
józsefvárosi Corvin Szigony projekt, mely ugyan új jobb életminőséget és rendezettebb 
épített környezetet teremt, ugyanakkor a dzsentrifikáció erőszakos növekedésével eltűnnek 
a régi arculatot meghatározó patinás épületek, részletek és velük együtt a történetük is. 
Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy a régi helyére történő új építés eredendően rossz, csak 
fontos ismerni és az értékkel egyenes arányban bemutatni, megmenteni a gyökereket is.
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budapesti bérház bontása

fotó: Végh László

épül a Corvin negyed a Gólya mellett 

fotó: medium.com
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REVITALIZÁCIÓ

A revitalizáció fogalmát először városrészek újraélesztésére használta a szakirodalom, 
de úgy gondolom, hogy az általam keresett és kutatott - meglévő épített örökségünk 
továbbörökítésére irányuló - tervezési módszertant is ez a szó írja le a legkifejezőbben.

A revitalizáció mindig egy komplex építészeti beavatkozás és program kell legyen, 
melyet előzetes kutatások előznek meg, akár a társszakmák (művészeti és mérnöki 
egyaránt) bevonásával. Az építészeti és mentális rétegek feltárása és valós megismerése 
elengedhetetlen ahhoz, hogy egy értékmentő, ugyanakkor kritikus és innovatív megoldás 
szülessen. Egyfajta kritikus konzerválás, ha úgy tetszik, ahol az objektív és szubjektív 
szempontok is érvényesülnek.

A revitalizáció alkalmazása során vizsgálnunk kell, miért tartjuk meg az épített emléket:
- lehet műemlék vagy helyi érték, az utóbbi sokszor mentálisan értendő, mivel a 
helyi identitástudat része, egy közösség vagy az ott lakók számára érték. Általa 
továbbörökíthetjük a tradíciót vagy akár egy történetet.
- Lehet pusztán építészeti érték, mely művészetet konzervál.
- Értéke lehet eredeti funkciója, vagy amit általa közvetít az adott korról.
- Lehet gazdasági indok az épületállomány megtartása, mert jó építészeti adottságokkal 
rendelkezik vagy területileg jó az elhelyezkedése és könnyen adaptálható más igényekhez. 

megoldási lehetőségek

előnyei-hátrányai

ábra: Gyergyák Ákos
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Az alázatos és innovatív használat a lényeg. A megőrzés és műemlékvédelem, a 
konzerválás vagy rekonstrukció önmagában nem elég, túl passzív megoldás, habár értéket 
ment, de nem teremt újat és nem elégíti ki a mai modern igényeket. Ezzel szemben a 
korszerűsítések és új építések nem óvják, inkább rombolják a történeti értéket, ezért olyan 
átalakításra, bővítésre van szükség, mely megfelel a mai kor igényeinek és elvárásainak, 
de megőrzi a múlt emlékét.

Ez az ideológia, tervezési módszertan meglévő épített örökségünkre vetítve analóg 
Kenneth Frampton kritikai regionalizmusával, melyről Meggyesi Tamás a következőket 
írja: 
„Kenneth Frampton „kritikai regionalizmusa” kifejezésében a „kritikai” jelző arra utal, 
hogy az építészetnek és a városépítészetnek egyaránt távol kell tartania magát a divatos 
és gyökértelen avantgárdtól és a tradicionalitás múltba révedő passzivitásától, vagyis 
egyfajta egyensúlyra kell törekednie. A „regionalizmus” szó pedig arra utal, hogy az épített 
környezet fejlesztésében megnyilvánuló szellemiségnek mindig az adott térség földrajzi, 
történelmi és kulturális adottságaiban és hagyományaiban kell gyökerezni, mindez 
egyébként következik a jelenvalóság elvéből is.”1 

Fentiek alapján hat alappontot határoztam meg az épített örökség revitalizációjának 
módszertanához:

- meglévő épület hasznosítása, átalakítása, bővítése 

- korszerűsítés a mai kor igényei szerint

- értékmentés

- új érték hozzáadása

- kontinuitás megteremtése, kapcsolat a régivel

- új életre keltés, változás generálása
 

1 Meggyesi Tamás: Városépítészeti Alaktan.
 TERC kiadó, Budapest, 2009, 242. oldal
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Az átalakítás mértéke, az új épített elem és meglévő épített örökség viszonya épületenként 
más és más lehet, a semlegességtől a teljes kontrasztig mindenre találunk példát, de 
számos kortárs projekt a bizonyíték arra, hogy a fent említett pontok alkalmazhatóak a 
gyakorlatban és képesek úgy értéket menteni, hogy közben alaposan befolyásolják és 
alakítják környezetüket.

Herzog & de Meuron emblematikus projektje, a madridi Caixa Forum épülete egy 1899-ben 
épült erőmű átalakításával született meg. Az ipari műemlék klasszikus téglahomlokzata 
fontos emlék Madrid korai építészetéről, így azt megtartották a tervezők, de a meglévő 
épület lábazatát eltüntetve elemelték a térszinttől, így teljesen új kontextusba helyezték 
azt és az egyébként szűk utcák miatt nehezen megoldható tágas bejáratot is elegánsan 
megoldották. Az épületet belülről teljesen átalakították az új funkciók igényei szerint, 
valamint felfelé új szintekkel bővítették. A kortárs ráépítés didaktikusan elválasztott kortárs 
tömege a környező épületek tetőkontúrjaira válaszol.1 Ez az átalakítás meglehetősen 
erős, figyelemfelkeltő gesztusokkal hoz szituációba egy meglévő épített értéket, úgy hogy 
közben a saját igényeihez szabja.

Ennél sokkal érzékenyebb átalakítás, Rainer Koeberl Kufstein-i városháza projektje, ahol 
a tetőn kialakított hártyaszerű harmonikafal árulkodik egyedül az épület megújításáról. A 
külső szemlélőnek szinte észre sem vehető az átalakítás, ugyanakkor mégis nagyszerűen 
egészíti ki a régi épületegyüttest. A belsőben már nagyobb átalakításoknak lehetünk 
szemtanúi, de itt is mértéktartó módon, a régi falak monolitikus szépségét állítja 
kontrasztba az új beton-fa-üveg anyagú kortárs részletekkel.

 

1 Caixa Forum, Madrid (H&dM), 2012. február 23.
 www.tarsas2010.blog.hu
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balra:

Herzog & de Meuron:

Caixa Forum, Madrid

fotó: www.shift.jp.org

jobbra:

Rainer Koeberl:

Kufstein Városháza

fotó: divisiare.com
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Egy csoportos tanulmányúton Észtország fővárosában, Tallinnban jutottam el a főváros 
kikötőjébe, ahol egy régóta nem használt hangárépület belsejében alakították ki az Észt 
Tengerészeti Múzeum egyik részét, a Lennusadam-ot. A három darab hatalmas, köríves 
betonboltozattal rendelkező hangárt archív fotók alapján felújították és belsejében, egy 
igazán látványos és merész kiállítást hoztak létre. A múzeum az észt tengeri hajózás 
történetét meséli el, de a kiállítás részét képezik a háborúban bevetett repülőgépek, tankok 
és egyéb fegyverek is. A kiállítás az emeleten kezdődik, egy összetett hídrendszeren 
keresztül járhatjuk be a hatalmas hangárt, a hídon sétálgatva rejtett hangszórókból a 
tenger morajlása szűrődik ki, mintha ténylegesen ott lennénk, az alsó szintre lenézve 
tengerkékre festett padló és szintvonalak keltik a végtelen víz illúzióját. A hangárt 
meghagyták teljesen eredeti állapotában, de a tengerkék padló és installációs elemek 
ugyanakkor új meglátásba helyezik az ipari emléket és igazi értékálló funkcióval ruházzák 
fel azt.
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Lennusadam

Észt Tengerészeti Múzeum

Tallin

fotó: lennusadam.eu
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Az ipari emlékek megújításának egyik legizgalmasabb példája a Heatherwick Studio Zeitz 
MOCAA projektje. A Fokvárosban található, 1990 óta nem üzemelő történelmi jelentőségű 
Grain Silo monumentális épületegyüttesét (mely egykor Dél Afrika legmagasabb épülete 
volt) alakították át múzeummá és szállodává. A silók belsejének megerősítésével 
párhuzamosan organikus formát vájtak ki belőlük, az így kialakult tér a sci-fik szürreális 
és látványos világát idézi, míg a szálloda szobái a meglévő tartószerkezet közé feszülnek 
be méhkaptárra hasonlító kiegészítésekként. A látványos kiegészítések és redukciók 
során egy teljesen új kortárs elem jön létre, miközben egyértelműen értelmezhető a régi 
ipari épületegyüttes is.JÖ
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Heatherwick Studio:

Zeitz MOCAA, Dél Afrika

fotó: inhabitat.com
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MESTERMUNKÁK 
REVITALIZÁCIÓS PROJEKTEK

A revitalizáció tervezési módszertanát három terven és egy megvalósult épületen 
keresztül mutatom be, melyek együtt alkotják komplex mestermunkámat. Ezek közül 
mindegyikben megvalósul az általam felállított szempontrendszer, a revitalizáció fentebb 
említett feltételei. 

A három terv Pécshez és a régióhoz kötődik. Az első terv egy volt villamos trafóház 
átalakítása cukrászüzemmé, a második terv egy belvárosi, műemléki környezetben lévő 
társasház átalakítása és bővítése apartmanházzá, a harmadik terv egy Baranya megyei 
falu, Palkonya egyik műemlék présházának és pincéjének átalakítása gasztronómiai 
bemutatótérré. A tervek mind a Studiobazaar Építész és Design Műhely Kft. keretében 
készültek (az iroda társalapítója és a tervek szerzőtársa: Kozák Barnabás). Mindhárom 
tervre igaz, hogy a megvalósulás küszöbén állnak, az épületek építése még az idén 
elkezdődik. 

A komplex mestermunka negyedik eleme a kalocsai Nicolas Schöffer Múzeum 
megújítása, melynek tervezésén témavezetőm, dr. Kondor Tamás irányítása alatt, a 
C.S.Ő. Építésziroda Kft. építész tervező munkatársaként dolgozhattam (szerzőtárs: Fogas 
Renáta). A múzeum épülete 2016 szeptemberre óta várja a látogatókat.

A projektek bemutatása a kutatási részben taglalt MÚLT – JELEN – JÖVŐ 
szempontrendszer szerint történik, a rétegek felépítésének, megértésének és 
továbbörökítésének sorrendjében. A projektekben közös nevező a finom illeszkedés és 
érzékeny tervezői magatartás akarata, melynek célja megtalálni az arany középutat a 
semleges archaizálás és a túlzottan vad, avantgárd egocentricizmus között.
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1 _ ÚJRAHASZNOSÍTÁS 
PÉCS, EGYKORI TRAFÓHÁZ ÁTALAKÍTÁSA
CUKRÁSZÜZEMMÉ

„A jó karbantartás minden épület fennmaradásának feltétele, a városkép szépségének 
elengedhetetlen velejárója. A rossz állapotú épületet – legyen az műemlék vagy nem 
– szanálni kell. E szanálás alatt azonban nem az épület lebontását értjük, ahogyan 
nálunk a szanálást tévesen értelmezik. Mi a szó eredeti latin értelmének megfelelően 
(sano=egészséges) az épület egészségessé tételét, rendbehozását, karbahelyezését 
értjük szanálás alatt.”1

Pécsen sok megmentésre érdemes elhagyatott ipari épület található. A város ipari 
gazdasága egykoron virágzott, ami jó táptalaj volt a modern építészetnek. Külföldön 
számos jó példát láthatunk arra, hogyan lehet az ipari épületek nagyméretű tereiből, a 
tiszta szerkezetből, az erős és karakteres formákból valami újat gyúrni. Amikor a Ruhr 
vidéken jártam, Essen vagy Duisburg elhagyatott bányaterületein, kultúrát és pezsgést 
tapasztaltam, aminek központi eleme az ipari atmoszféra volt. Pécsen ugyanezek az 
építészeti adottságok jelen vannak, csak kisebb léptékben és a kulturális igény is meg van 
rá, hogy használjuk őket.

Pécs egyetemi városrészén, családi házak és egy bevásárlóközpont közé ékelődve egy 
igazi ipari építészeti kincs hever. Aki járt már arra és nyitott a modern építészetre, már 
biztosan kiszúrta magának. Eredetileg villamos trafóházként üzemelt, belső kialakítása, 
tömegalakítása abszolút idomult ehhez a funkcióhoz, méghozzá rendkívül kreatívan. 

Egy pécsi cukrászüzem tulajdonosa vette meg az ingatlant és eltökélte, hogy itt alakítja ki 
új és nagyobb üzemét, amihez egy látványos, az üzemet reprezentáló cukrászdát képzelt 
el. Eredetileg az épület elbontásában, de legalábbis radikális átépítésében gondolkozott. 
Sikerült meggyőzni őt, hogy az épület ipari karaktere és funkcionális elrendezése 
drasztikusabb átalakítások nélkül is alkalmassá teszi egy mai modern és egyedülálló 
cukrászüzem létesítésére.

1 Az épülő Pécs városrendezési kérdései, Gerő László: Műemlék- és városképvédelem Pécsett.
 Pécs Megyei Jogú Városi Tanács Vb. kiadása, Pécs, 1961, 85. oldal
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1951-ben a nagy vidéki területekre is kiterjedt a központosított áramszolgáltató vállalatok 
létrejötte. Ekkor alapították a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalatot is, későbbi nevén 
a DÉDÁSZ-t. A központi irányításnak köszönhetően 1963-ig valamennyi községbe 
bevezették a villamos energia szolgáltatást.1

Pécs I. számú állomása 1952-ben épült a Diófa utca 2. szám alatt, ma történeti kiállítás 
működik benne. A folyamatos építési beruházások és Pécs nyugati irányú terjeszkedése 
nemsokára újabb állomás meglétét követelte, így a DÉDÁSZ kérelmére a város a Tüzér utca 
és az akkori Lotz Károly utca sarkán elhelyezkedő telket jelölte ki az új II. számú állomás 
helyének. A levéltári kutatásokból kiderült, hogy a II. számú állomás területe 3 ütemben 
épült be. Az első épület a Tüzér utca sarkán elhelyezkedő „L” alakú transzformátor állomás 
volt, melynek építési engedélyét 1952. augusztusában adták be és 1953-ban már átadták 
az épületet. Az épület terveit a Pécsi Tervező Iroda készítette, tervező Rékai Lajos. Később 
az épületet nyugati irányban kibővítették, így a telek Erkel Ferenc utcai sarka is beépült.

1957 áprilisában az Erkel Ferenc utca másik oldalán lévő, Lotz Károly utcával határos két 
családi házas övezetű telket is összevonták és felajánlották a DÉDÁSZ-nak a II. számú 
állomás kibővítésére.  Az új trafóházra az építési engedélyt 1958-ban adták be, viszont 
a levéltári anyagok megsemmisültek, de valószínűsíthető, hogy ezt az épületet is a Pécsi 
Tervező iroda tervezte. Egy 1959. októberében készült archív légi fotón már szerepel az 
említett trafóház, így biztosan 1958-59 között épült fel.

1 Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat, Pécs
 Pécsi Szikra Nyomda, Pécs, 1970, 7. oldal

az érintett terület légi fotója

1959. október 13.

forrás: fentrol.hu
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1975-ös légi felvételen már jól látszik, hogy a trafóház közvetlen környezete is beépül, 
a tőle északra fekvő területen családi házak, míg délre üzemi épületek helyezkednek el.

A DÉDÁSZ megszűnésével és a technológia korszerűsítésével, átcsoportosításával 
a trafóházakra már nem volt szükség. A Tüzér utcai épületszárnyat később jelentősen 
átalakították, üzletek kaptak helyet benne, a régi épületre már ráismerni sem lehet. 
Szerencsére az Erkel Ferenc utca két oldalán elhelyezkedő épületek túlélték az idő 
vasfogát és egy méltóbb hasznosításra várnak.

Bonta János szavaival: „A munka épületei a korabeli technika, a konkrét technológia, a 
gazdasági-műszaki szemlélet, a koordinált anyagi, technológiai folyamatok, a mérnöki-
építészeti lehetőségek szintézisét fordítják át az építés-építészet nyelvére. Kevésbé 
kötődnek a kor stílusképéhez, így sikeresen vészelik át a változásokat. Szorosabban 
kapcsolódnak a technikai, technológiai feltételekhez.  Így lett a magyar ipari építészet más 
ágazataiban dúló válságokat elkerülő sikerágazattá.”1

1 Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével 1945-1960.
 TERC Kft., 2008, 99. oldal

az érintett terület légi fotója

1975. augusztus 14.

forrás: fentrol.hu
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A volt trafóház jelenleg kihasználatlanul áll, egyes részeit raktárként, tárolóként használják, 
az udvarban szanaszét hevernek a különböző építőanyagok és hulladékok. Mindeközben 
az elhagyatott épület Pécs egyik leggyorsabban fejlődő városrészének közepén 
helyezkedik el, tőle északra az egyetemi fejlesztéseknek köszönhetően sorra épülnek az 
új társasházak, míg délre forgalmas bevásárlóközpontok találhatóak.

Az épület legerősebb karakterjegye a 6 db egyenletes és feszes ritmusban sorakozó, 
impozáns méretű kapu, illetve az épület keresztmetszeti kialakítása. Ezek a jegyek őszinte 
tükörképei és elegáns megfogalmazásai a régi funkciónak.

Az épület hosszirányban szimmetrikus szerkesztésű, mindkét oldalán megközelíthető. 
Míg a keleti oldalon közvetlenül a telekhatárra épült, nyugati oldala felől több tér áll 
rendelkezésre, innen lehet gépkocsival is behajtani a telekre. A déli oldalon lévő konzolos 
plató végig fut a homlokzat mentén. Az udvar az épület és homlokzat méretéhez képest 
kissé szűkös, de elfogadható méretű. Érdekes helyzet, hogy északról családi házak, míg 
délről egy bevásárlóközpont oldalsó ablaktalan homlokzata határolja.
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Az épület kisméretű téglából épült, lábazata látszó kivitelben, kívül egységes dörzsölt 
homokszínű vakolat fedi, födémszerkezete beton béléstestes, déli oldalon illetve a 
személyi bejáratok felett kiugró konzolos vasbeton előtetővel. A hatalmas kapunyílások 
zöldre festett fém kapuzatok, aszimmetrikus felső nyitással. Az udvar felőli földszinti 
ablakok osztott egyrétegű műhelyablakok, az emeleti galériaszint ablakait fix lamellás 
zsaluziák árnyékolják, melyeknek célja a megfelelő szellőzés, kürtőhatás kialakítása 
lehetett. Ugyanilyen lamellák találhatóak a padlószint alatti udvari nyílásoknál, melyek 
alsó szellőzőként viselkedtek.

egykori villamos trafóház ma

utcai homlokzatok

fotó: Gyergyák Ákos
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szükséges. Mivel az épület majdnem 1 m-rel ki van emelve a járdaszinttől, így vizesedési 
problémák sem tapasztalhatóak. A nyílászárók fellett már eljárt az idő, illetve a homlokzat 
és lapostető is felújításra, energetikai korszerűsítésre szorul. Az elhanyagolásból és 
ide nem illő funkcióból következő nyilvánvaló amortizáción kívül az épület rendkívüli 
potenciállal bír egy későbbi fejlesztés számára, mint területi elhelyezkedése mind 
építészeti kvalitásai, adottságai miatt.

trafóház udvari homlokzata és bejárata

fotó: Gyergyák Ákos
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TRAFÓHÁZBÓL CUKRÁSZÜZEM ÉS CUKRÁSZDA

Már a tervezés korai fázisában tisztáztuk, hogy az épület eredeti karakterét mindenképp 
tiszteletben tartjuk, és ügyelünk arra, hogy azok az építészeti jegyek ne szenvedjenek 
csorbát az átalakítás során, melyek ezt az épületet kiemelik az átlagos ipari létesítmények 
sorából:
- az épület keresztmetszeti kialakítása, mely teljes hosszában végigfut a tömegen
- a monumentális méretű ipari kapuk feszes ritmusa
- az épület haránt irányú szerkezeti felosztása, traktusok érzékelhetősége
- a hátsó homlokzat szabályos lyukképlete
- a homlokzati anyaghasználat egyszerűsége, monolitikussága

tervezett és meglévő földszinti alaprajz

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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A cukrászüzem a földszint négy traktusában és egy nyugati kisebb bővített épületrészben 
kapott helyet, míg a kiszolgáló és adminisztratív funkciók, irodák az emeletre kerültek. 
Az épület délkeleti sarkára került a cukrászda bejárata, hiszen ez a legkönnyebben 
megközelíthető és legelőször feltáruló része az épületnek. A cukrászda két traktust foglal 
el az épületből, a szerkezetek kiváltásával egy transzparens, könnyen átlátható, nagy 
belmagasságú tér kialakítása volt a célunk. A pult középen minden irányba kiszolgál 
és kapcsolatban van a cukrászüzemmel is, ahova a vendégtérből is be lehet látni egy 
betekintő nyíláson keresztül. A vendégtér galériájára egy csigalépcsőn lehet felmenni, 
ahol a vendég mosdók, wc-k is találhatóak. A cukrászda az udvar felől is megközelíthető, 
a kültéri intenzív zölddel és lenge ponyva árnyékolókkal övezett terasz direkt egy kis 
távolságot tart az épülettől, inkább az udvar része, nem akar rátapadni az épületre.

Az épület kötött, az eredeti funkcióból eredő, harántfalas szerkezeti rendszere nem volt 
alkalmas az üzem meglehetősen szigorú funkcionális rendjének, a beszállítás, raktározás, 
előkészítés, sütés, díszítés és expediálás sorrendjének folytonos kialakítására. Ezen 
valamelyest lazítani kellett, de úgy hogy a traktusok még érzékelhetőek legyenek. Ezen 
kívül az 5 m-es eredeti belmagasság pont nem volt elegendő két teljes értékű üzemi 
és irodai szint létrehozására. Ezért a zárófödémet elbontottuk, így a haránt irányú 
tartófalakat középen nagyobb nyílásokkal könnyedén kiválthattuk és az új 1 m-rel 
magasabbra kerülő előregyártott födémpanelek már a haránt irányú tartófalakon fekvő új 
gerendarendszerre fekszenek. Ennek a szerkezeti megoldásnak köszönhetően az épület 
közepén hosszirányban végigfutó tartófal is feleslegessé vált, így elbontásával több hely 
szabadult fel és szabadabb alaprajzi elrendezés vált kialakíthatóvá. Az utólag behelyezett 
közbenső filigrán vasbeton födém pedig két egyenlő belmagasságú szintre osztotta a 
teret.

JÖ
VŐ

 –
 tr

af
óh

áz
 á

ta
la

kí
tá

sa
 c

uk
rá

sz
üz

em
m

é

szerkezeti átalakítás

tervezett és meglévő keresztmetszet

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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A szerkezeti átalakításnak köszönhetően az épület déli oldalán megvalósulhatott egy 
folyamatos, egybefüggő üzemi dolgozói tér, ahol a sütés, töltés és díszítés folyik. Az 
üzemi bejárat az északi oldalra került, az árubeszállítás az udvar felőli emelt platón 
történik és ugyanitt szállítják el a kész termékeket is. Az üzemhez szorosan kapcsolódó, 
de természetes fényt nem igénylő funkciók - tárolók, hűtők, előkészítők, mosogatók – 
főként a középső zónába kerültek. Az üzemi rész nyugati irányba egy további földszintes 
traktussal bővült, ahol egy speciális, nagy helyet igénylő gépen készítik a süteményeket. 
Itt az udvar irányába szintén egy expediáló téren keresztül valósul meg a kész termékek 
elszállítása.

A hatodik traktus tengelyében helyeztük el a személyzeti bejáratot, mely közel található a 
parkolókhoz és így a gazdasági feltöltést, elszállítást sem akadályozza. A két szint magas, 
emelt belmagasságú lépcsőházon keresztül az emeleti közösségi térre jutunk. Az emelet 
alaprajzi struktúrája a földszinti kialakítással analóg. Az irodák és teakonyha a déli oldalra 
került, nagyméretű megnyitással az utca felé. Középre külön egységekbe kerültek az 
üzemi dolgozók szociális blokkjai. Az udvari oldal nagy belmagasságú terei és magas 
parapetű ablakai ideálisnak bizonyultak az irattár és öltöző elhelyezésére. A földszinti új 
épülettraktus felett kialakított tetőterasz a dolgozók számára nyújt kikapcsolódást és 
ellensúlyozza az udvar gazdasági parkolóját.

A funkcionális kialakítás során fontosnak tartottuk, hogy az épület utca felé való - 
nagyméretű kapukból eredő - nyitottsága megmaradjon, így a funkció testét és lelkét, 
az üzemet és irodákat az utca felé, a régi kapuk helyén kialakított függönyfalak mögé 
helyeztük. Ezt a jó tájolás okozta természetes fény is indokolta, valamint tudatos döntés 
is volt egyfajta kirakat kialakítása az utca felé, hogy felhívjuk a figyelmet a bent folyó 
munkára, az épület új hasznosítására.
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tervezett homlokzatok és metszet

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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A régi kapukat – bármennyire is szerettük volna – nem sikerült megtartani, helyette új 
függönyfal rendszert és látszó tokos árnyékoló zsaluziákat alkalmaztunk, melynek mérete, 
osztóbordái, arányrendszere a régi kapukat idézi. A függönyfalak kialakítása viszont 
a mögötte lévő funkciótól függően részleteiben más és más, az üzem előtt az alsó sor 
tömör az üzemi gépek takarására, a cukrászdánál már teljesen áttetsző és a bejáratnál 
erőteljesen behúzódik az épületbe, így még hangsúlyosabbá téve a bejáratot. A nyugati 
bővítés karaktere a kapu mementója, mérete pontosan megegyezik a függönyfalak 
méretével, azok negatív tömegének pozitív tükörképe. Fém homlokzatburkolatának 
színezése a függönyfalak tokszerkezetének színével egyezik, az osztóbordákat idéző 
külső bordái az emeleten sűrű növényzetet tartó korláttá alakulnak. Az épület déli oldalán 
lévő eredeti plató megtartását az új funkció már nem indokolta, helyére növényzettel 
rendezett előtér került. A régi zárófödém elbontott konzoljának passzív árnyékolását a 
zsaluzia felváltotta, de filigrán karakterét visszaidéztük az épület keleti és déli oldalán, 
ahol védőtetőként funkcionál.

A homlokzat tervezésénél fontos szempont volt, hogy egybefüggő, az épület monolitikus 
tömegét kihangsúlyozó, ugyanakkor gazdaságos anyagot használjunk a homlokzaton. 
Így esett a választás a strukturált vakolatra, mely az eredeti - a rákerülő hőszigetelés 
következtében eltűnő - vakolat egyszerűségét, puritánságát viszi tovább. Viszont 
a funkció megkívánta, hogy a komor ipari hangulat helyett inkább egy játékosabb, 
szabadabb értelmezésben gondoljuk tovább a strukturált vakolat kínálta lehetőségeket. 
Mintás, monokróm homlokzatban gondolkodtunk, amikor egy szín különböző telítettségű 
variációi jelennek meg a minta szerint: az alapfelület dörzsölt vakolat, a minták simítottak 
és világosabb üveggyöngyöt vagy sötétebb kvarchomokot szórunk a vakolatba, így érjük 
el a különböző árnyalatú színeket, textúrákat, tükröződéseket.

A régi kapuk és kerítés világos zöldeskék színét választottuk, mely kellően figyelemfelhívó, 
ugyanakkor még nem túl harsány. Számos különböző mintázatot vizsgáltunk meg 
és olyan mintát kerestünk, mely független a nyílászárók szabályos rendjétől és nem 
képződnek hozzá idegen asszociációk. Végül a cukrászati díszítéssel is analóg konfetti 
véletlenszerű, kisebb nagyobb mintáját „szórtuk rá” a homlokzatra. A lábazati vakolat, 
nyílászárók, lépcsők, korlátok, előtető és kerítés a monokróm homlokzat részei, egy újabb 
árnyalata az alapszínnek. Hogy a monotonitást elkerüljük és még izgalmasabbá tegyük, 
különböző kisebb homlokzati elemeket sárgára színeztünk, ezzel is még játékosabbá téve 
a cukrászüzem és cukrászda világát.

JÖ
VŐ

 –
 tr

af
óh

áz
 á

ta
la

kí
tá

sa
 c

uk
rá

sz
üz

em
m

é



61

JÖ
VŐ

 –
 tr

af
óh

áz
 á

ta
la

kí
tá

sa
 c

uk
rá

sz
üz

em
m

é

homlokzati szín- és

mintavariációk

terv: Gyergyák Ákos,

Kozák Barnabás

cukrászüzem személyzeti bejárat

és udvari homlokzat részlet

terv: Gyergyák Ákos,

Kozák Barnabás
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cukrászüzem

homlokzat részlet

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

cukrászüzem

utcai homlokzata

nyugat felől

terv: Gyergyák Ákos,

Kozák Barnabás
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1. TÉZIS: ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az értékes épületek fennmaradásának és ezáltal épített örökségünk megőrzésének 
alapfeltétele a folytonos emberi használat, az épületek alkalmazkodóképessége a 
folyamatosan változó korokhoz és igényekhez. Az épületeket a mai kor igényeihez lehet 
és kell igazítani, korszerűsíteni és újrahasznosítani, de csak akkor, ha valós társadalmi, 
kulturális vagy gazdasági igényt szolgálnak.

A trafóház épülete jó példa arra, hogy viszonylag kevés bontással és szerkezeti átalakítással 
könnyedén adaptálható egy jó adottságokkal rendelkező épületbe az új funkció. Az eredeti 
ipari épület határozott karakterét megtartva sikerült egy üde, színes világot teremteni a 
cukrászüzem és cukrászda számára. A színek okozta játék nem csak a funkciónak szól, 
hanem az újrahasznosítás gondolatára, cselekedetére is felhívja a figyelmet.



64

2 _ ÉRTÉKMENTÉS és ÉRTÉKTEREMTÉS 
PÉCS, BELVÁROSI TÁRSASHÁZ ÁTALAKÍTÁSA
APARTMANHÁZZÁ

„… Az ilyen szövetszerű városrészekben az egyes épületek nem cserélhetőek ki 
tetszőlegesen: a kontextus az épületek helyét bizonyos mértékben megköti. A rend, 
az egymásmellettiségből adódó rendszer kényszerítőereje korlátozásnak tűnhet, ami 
látszólag csökkenti az építész szabadságát. Egyidejűleg azonban egyfajta „felismert 
szükségszerűség” is, ami egyrészt alázatot, másrészt szolidaritást kíván a tervezőtől, 
és arra kéri, hogy fogadja el a kialakult beépítési struktúrát, amit nem ő hozott létre, de 
aminek fenntartásáért felelős.”1

Még 2016-ban keresett meg egy budapesti házaspár azzal a céllal, hogy Pécsen a 
belvárosban vásárolt lakásuk feletti tetőtér beépítését megtervezzük. Mint kiderült, az 
emeleti lakás Pécs egyik legszebb és legfrekventáltabb részén, a várfal mentén húzódó 
Aradi Vértanúk sétányon helyezkedik el, ahonnan közvetlen rálátás nyílik a Székesegyházra. 

A helyszín sokszorosan összetett, építészeti emlékekben rendkívül gazdag és számos 
kor emlékét őrzi. A keleti szomszédos lakóépület műemlék, 1820 körül épült klasszicista 
stílusban, a nyugati telekhatáron történeti értékkel bíró kút található, a házzal szemközti 
oldalon, a műemlék várfal és alatta húzódó 1970-es években épült sétány látható, mögötte 
a Barbakán vártorony és Székesegyház sziluettjével.

Már az első helyszíni bejárásokon kiderült, hogy a tetőtér beépítése a rossz szerkezeti 
állapot és alacsony belmagasság miatt nem kivitelezhető. Az új ráépítés lehetőségét 
viszont gátolta az a tény, hogy a társasházban több lakás is más tulajdonában állt. 
Szerencsére idővel sikerült felvásárolni az utcai épületben lévő rossz állapotú lakásokat 
és az udvari különálló, de zártsorúan csatlakozó épületet is. Így megnyílt a lehetőség 
egy átfogó fejlesztési tervre, ahol a meglévő értékesebb és jobb műszaki állapotban 
lévő részek megtartásával, a környezethez illeszkedő és azt tiszteletben tartó épületet 
tervezhettünk.

1 Meggyesi Tamás: Városépítészeti Alaktan.
 TERC kiadó, Budapest, 2009, 44. oldal
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á A HAJDANI PETREZSELYEM UTCA ÉS

AZ ARADI VÉRTANÚK SÉTÁNY ÉPÍTÉSE 

Az Aradi Vértanúk útja és sétány helyén régebben a várfal mentén elhelyezett és várfalhoz 
tapasztott szerényebb lakóházak sorakoztak, ekkor még Petrezselyem utcának nevezték 
a lakóházak közötti girbegurba és szűk utcát. A várfaltól északra fekvő Petrezselyem 
utcáról (eredeti nevén Petrezsil) 1864-ből tesznek először említést, előtte feltehetően itt 
közlekedtek a városfalon kívül a szőlőtulajdonosok és szőlőmunkások.1 

A korabeli légi fotókon – melyek a Székesegyház környezetét ábrázolják – még jól látszik 
a régi Petrezselyem utca és a várfal felé tájolt rozoga lakóházak. Az archív felvételeken a 
házak és várfal közötti domboldal szőlősorait is láthatjuk, nincs még meg a Kodály Zoltán 
út, a Barbakán előtt is házak vannak még. Egy akkortájt készült műemléki térképen, mely 
a várfallal körbe ölelt belváros műemlékeit mutatja be, még szintén kivehetőek a régi 
épületek és külön érdekesség, hogy az érintett épületünk nyugati szomszédja is műemléki 
jelentőségűnek van jelölve (azóta ez a műemléki jelző már lekerült a házról).

1 Dr. Bezerédy Győző: Adatok Pécs helyneveinek történetéhez: Petrezselyem utca, Hunyadi út és Zidina  
 környék. A Mecsek Egyesület évkönyve a 2000-es egyesületi évről. Pécs, 2001, 23-24. oldal

balra fent:

Pécs műemléki térképe

a sétány építése előtt

forrás: Gerő László: Műemlék- és 

városképvédelem Pécsett

jobbra fent:

légi fotó a Székesegyházról és 

környezetéről, 1963

forrás: Régi Pécs

légi fotó az Aradi Vértanúk útjáról, 1969 

forrás: fentrol.hu
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A szomszédos műemlék épület, a várfal miatti műemlék környezet valamint az utcai 
homlokzaton meglévő történeti értékkel bíró fali kút miatt a tervezés során alaposabb 
levéltári és helytörténeti kutatást és örökségvédelmi egyeztetést is végeztünk. Az 
utcai épületrész (mely három lakást tartalmaz) műemléki környezetben van, a keleti 
szomszédos lakóépület (Aradi Vértanúk útja 48.) nyilvántartott műemlék. A szomszédos 
műemlék lakóépület 1820 körül épült, klasszicista stílusban, műemléki értéke inkább 
korából adódik, a klasszicizmus egyszerű, tiszta jegyeit és arányrendszerét viseli magán.

Az átalakítani kívánt utcafronti lakóépületről (Aradi Vértanúk 50.) és a Ny-i szárnyról 
1933-ból származik az első levéltári anyag, mely egy fáskamra és mosókonyha udvari 
hozzáépítését ábrázolja. Az épület utcai részeit feltehetőleg a XX. század elején építették. 
Az épület nem képvisel jelentősebb értéket, de egy 1960-as években készült fotón még 
látszik a vélhetően eredeti fölszinti homlokzatdísz, mely azóta eltűnt a házról, de az 
eltűnés idejét és okát nem sikerült visszafejteni.
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balra fent:

a hajdani Petrezselyem utca

1960

forrás: Fortepan

jobbra fent:

régi fotó a Székesegyházból

1963

forrás: Régi Pécs

a régi Petrezselyem utca,

baloldalt a mostani

Aradi Vértanúk 50.számú

lakóház, 1960-as évek

forrás: Forster Központ
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Az érintett területen a nagy változást az Aradi Vértanúk útjának megépítése hozta el, 
mely a város megnövekedett autós forgalmát kívánta csillapítani és Pécs keleti-nyugati 
tengelyének közlekedési lehetőségeit javítani. Ehhez rendkívül nagy átalakításokra volt 
szükség. A Petrezselyem utca déli oldalán lévő lakóházakat teljesen elbontották.

Az utcát két külön térszintre tagolták, az alsó szélesebb utca a gépkocsi forgalomé 
lett, a déli oldalon nagy kiterjedésű zöldsávval és a várfal mentén sétánnyal és köztéri 
szobrokkal tagolva. Így sikerült kiszabadítani a várfalat is és teljesen bemutatni a 
pécsieknek. A felső északi oldali sétány egy meredek, sűrű növényzettel tagolt vasbeton 
támfallal lett elemelve az alsó forgalmas úttól, így megtartotta a Petrezselyem utca régi 
dőlésszögét és az elbontott házak helyén páratlan panoráma nyílt meg a belvárosra. Itt 
helyezték el az Aradi Vértanúk szobrait is, innen kapta nevét is az utca. Az átalakításhoz 
hozzá tartozik az Aradi Vértanúk keleti oldalán épített alagút, illetve a nyugati irányban az 
utca folytatásaként kiépített Kodály Zoltán utca is.
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légi fotó az

Aradi Vértanúk útjáról,

a várfal menti házakat

már elbontották, 1975

forrás: fentrol.hu

Aradi Vértanúk sétány

építés előtt és után

forrás: Kistelegdi István 

fotógyűjtemény
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áA sétány köztéri elemei - a támfalak, korlátok, szobrok, forgalomcsillapító kövek - magas 

minőségben készültek el, számos izgalmas részletet hordozva magukban. Ezek közé 
tartozik a Petrezselyem kút is, mely éppen az átalakítani kívánt épületünk bejárata melletti 
homlokzatra került. A Petrezselyem kút az Aradi vértanúk sétányának kialakításakor 
jött létre, azonban a falra erősített bronz vízköpő fej 1987-ben készült. Külön történeti 
érdekesség, hogy a kútból a Petrezselyem forrás vize csobogott, mely feltehetően egykor 
a püspöki udvart és Petrezselyem utcai közkutakat is ellátta. Elzárásával kényszerítették 
megadásra a belső várat védő mintegy 3000 törököt 1686-ban az ostromló keresztény 
csapatok.1

1 Gyenizse Péter: Petrezselyem forrás, Pécsi Lexikon II.
 Pécsi Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., Pécs, 2010

Aradi Vértanúk sétány és részletei

forrás: Kistelegdi István

fotógyűjtemény
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á ÜRES LAKÓÉPÜLET A MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN

Az Aradi Vértanúk útja 50. szám alatt található lakóépület jelenleg üresen áll. Az „L” 
alakú épület zártsorú/oldalhatáron álló beépítéssel csatlakozik a szomszédos műemlék 
épülethez. Az utcafronti épületrész három szintes, földszint + emelet + padlástér 
kialakítású. A várfalra néző utcai homlokzat déli tájolású. Már csak az emeleti szinten 
maradtak meg az eredeti homlokzati díszek, faablakok és a falat lezáró gipszstukkó 
párkány. A földszinten a bejárati kapu kivételével kicserélték a nyílászárókat, a műanyag 
ablakok és külső redőnyszekrények idegenül hatnak az épületen. A földszint eredeti 
homlokzatdíszei már régebben eltűntek, valószínűleg a sétány építése idején, az új vakolt 
ablakkeretek csak gyenge utánzatai az eredetinek. Az utcai homlokzat már többször át 
lett festve, jelenlegi szintenként váltakozó színezése csak tovább rombolja az összképet.

A földszinten található lakás félig földbe süllyesztett, melynek ablakai közvetlenül az utcára 
nyitnak. Az emeleten további két lakás helyezkedik el, egy nagyobb és egy kisebb, mely 
nyugati oldalon egy szinttel feljebb lévő földszintes lapostetős építményben található, 
melynek egyik szobája belenyúlik az utcai épületszárnyba. A hátsó udvari, ugyanezen a 
telken álló tűzfallal csatlakozó lakóépület földszintes lapostetős kialakítású és szintén 
zártsorúan csatlakozik a szomszédos lakóépülethez.

Aradi Vértanúk utcakép

az 50. számú lakóházzal

fotó: Gyergyák Ákos
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A 1900-as évek elején épített utcai szárny nagyrészt kisméretű téglából épült, 
padlásfödéme borított gerendás fafödém, tetőszerkezete hagyományos kétállószékes 
faszerkezetű, kerámia tetőcserép fedéssel. A nyugati telekhatáron található, utcaszinthez 
képest egy szinttel feljebb lévő lapostetős épületrész a 70-es években, a szintén 
földszintes, lapostetős hátsó udvari épület a 2000-es években épülhetett a főszárnyhoz.

A keleti szomszédos műemlék lakóépület utcai szárnya kétszintes, udvari szárnya 
egyszintes. A falszerkezet mindenhol egységesen vályogtégla. A homlokzat megmaradt 
eredeti formájában, az ablakok, finom boltíves díszek is túlélték az idő próbáját, de sajnos 
a homlokzatot több helyen megrongálták, illetve sok helyen a vizesedés jelei figyelhetőek 
meg. Az utcai szárny tetőszerkezete és padlásfödéme újra lett építve, mivel a 70-es 
években leomlott, már csak a hátsó udvari szárny tetőszerkezete és tűzfala eredeti. 

Aradi Vértanúk 50. számú lakóház

fotó: Gyergyák Ákos

Aradi Vértanúk 48.szomszéd

műemlék lakóépület

épült 1820 körül

fotó: Gyergyák Ákos
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A nyugati szomszéd kétszintes épületéhez egyszintes épületrésszel kapcsolódik az épület, 
a vörös vakolatú homlokzati fal mögött baloldalt egy ajándékbolt található, jobboldalt a 
már említett Petrezselyem kút.  A zártsorú beépítés itt felszakad, és tovább cizellálja a 
helyzetet, hogy a telekhatár az ajtó és a kút között van. Míg a kút és mögötte lévő boltíves 
záródású kőburkolat 1987-ben készült, addig az ajándékbolt bejárata már a kút mintájára 
a 90-es években. A kút felett található 1987-ben alkotott falra erősített bronz vízköpő fej, 
Balogh Imre öntőmester kivitelezésében készült úgynevezett viaszveszejtéses technikával. 
A folyamatosság, a termékenység és az idő végtelenségét sugalló sajátos kompozíciót 
Dévényi Sándor építész útmutatásai alapján korabeli munkák, rajzok, kútmotívumok 
jellegzetességeit felhasználva Gellér B. István képzőművész mintázta meg. E különleges 
hangulatú, a hajdani Petrezselyem utcai kertek világát idéző diszkút további fontos részét 
képezi egy hatszögletű márvány kehely, melybe régebben a víz csobogott. 1

Jelenleg sajnos elég rossz állapotban van ez a homlokzati szakasz is, a vörös vakolat 
és kőburkolat több helyen már elvált a homlokzattól, az ajándékbolt faajtaja elrohadt és 
ezt tovább tetézi a homlokzatot lezáró utólag elhelyezett korlátok silány minősége és 
az antennák, riasztók csúnya látványa. Fentiek alapján a kút és tőle nyugatra található 
ajándékbolt homlokzati képe várostörténeti értékkel bír, részleteivel együtt felújításra, 
restaurálásra szorul, az eredeti színek, anyagok megtartásával. Az ívó kutat újra be kell 
üzemelni, hogy valamit visszacsempésszünk a régi idők hangulatából.

1 Aradi Vértanúk úti csorgó / Petrezselyem kút
 www.kozterkep.hu
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Aradi Vértanúk 50.

ajándékbolt és Petrezselyem kút

fotók: Gyergyák Ákos
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TÁRSASHÁZBÓL APARTMANHÁZ
AZ EREDETI KARAKTER TISZTELETBEN TARTÁSÁVAL

Eredetileg a tető és padlásfödém elbontását követően egy új teljes értékű szinttel bővítettük 
volna a lakóépületet. Azonban a megtartani kívánt utcai épületszárny borított gerendás 
födémszerkezete és alapozása olyan rossz állapotúnak bizonyultak a feltárások során, 
hogy az épületet a nyugati és hátsó udvari egyszintes épületszárny kivételével bontásra 
kellett ítélni. Az új három szintes épület az utcaképhez és szomszédos beépítésekhez 
igazodva a meglévő épület alaprajzi és homlokzati lyukképletéből építkezik, azt értelmezi 
át.

Az ajándékbolt és kút történeti homlokzatát és a mögötte lévő egy szinttel feljebb lévő, jó 
állapotban lévő épületrészt megtartjuk és felújítjuk, erre a részre bővítést nem terveztünk, 
mivel külső terasznak, kilátó pontnak ideális és továbbra is fenntartja az utcaképben 
kialakult természetessé váló hézagot, melyet a telekhatár viszonyok furcsa köztessége 
miatt végső soron rendezni sem lehet.

A meglehetősen új építésű és szintén jó állapotú udvari lakóépületet egy új tetőtér 
ráépítésével bővítjük, melynek földszintjén inkább belső átalakításokat, korszerűsítést 
tervezünk. A ráépítésnek igazodnia kell a főépület beépítéséhez, építménymagasságához, 
illetve a ráépítés során kiemelt figyelmet kell fordítani a zártsorúan csatlakozó keleti 
szomszédos lakóépület állagvédelmére is.
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Aradi Vértanúk 50.

meglévő és tervezett állapot

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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A bejárat helyzetét megtartjuk, az előtérből nyílik az 1. számú apartman. Az emeleti 
szinteken található apartmanokhoz a földszintről nyíló lépcsőházon keresztül jutunk fel. Az 
1. emeleten 2 db déli tájolású apartman található különálló gardróbbal és fürdőszobával. 
A gardróbot és fürdőszobát könnyűszerkezetes dekorburkolatú doboz foglalja magába, 
mely vendégek esetén tolóajtóval könnyedén elzárható. Az előtérből közös használatú wc 
és konyha-étkező nyílik, mely közösségi tér, mosókonyha is egyben. A konyhából illetve 
az előtérből közvetlenül ki lehet menni az udvarra is, melyet a meglévő terméskő támfalak 
határolnak és tesznek intimmé.

A belső lépcsőn keresztül jutunk fel a következő emeleti szintre, melynek alaprajzi 
struktúrája, a helyiségek kialakítása, utcai ablakkiosztása a lentebbi szinthez igazodik, de 
a déli oldalon franciaerkélyekké alakul. A 2. emeleten 3 db apartman található, gardróbbal 
és fürdőszobával, illetve szintén közös használatú konyhával. A közlekedő északi tájolású, 
erről a közlekedőről érhető el a nyugati épületrész felett kialakított terasz és üvegház, 
melynek üveg toló ajtói teljes szélességben kinyithatóak, pazar kilátással a város és a 
székesegyház felé. A kültéri teraszról az udvarra egy kerti lépcsőn mehetünk le.

A Ny-i telekhatáron fekvő lapostetős földszintes épületrészben főként belső alaprajzi 
átalakításokat, és korszerűsítést tervezünk, a déli teraszt felújítjuk, így ez az apartman 
főként saját használatú terasza lévén lesz egyedülálló. A hátsó udvari, különálló lakást, 
az udvar felőli újraépített teraszról közelíthetjük meg. A földszinten a meglévő fa 
nyílászárókat és zsalugátereket a tetőtéri nyílászárók színével azonosra festjük. A külső 
meglévő hőszigetelésre bontott téglaburkolat kerül.

JÖ
VŐ

 –
 tá

rs
as

há
z 

át
al

ak
ítá

sa
 a

pa
rt

m
an

há
zz

á

Aradi Vértanúk 50.

apartmanház

keresztmetszet

terv: Gyergyák Ákos,

Kozák Barnabás
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Aradi Vértanúk utcakép az új épülettel 

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

Az utcafronti épületszárny tömege egy teljes szinttel növekedik az eredeti épülettömeghez 
képest, de a szintmagasságok változtatása miatt, a szomszéd műemlék lakóépület 
párkányvonalát csak kis mértékben haladja meg. Beépített alapterületben nem történik 
változás, az új tető hajlásszöge megegyezik az eredeti és szomszédos épületek tető 
hajlásszögével. Az 1. és 2. emelet nyílásai egy karakterbe rendeződnek, a 2. emeleti 
franciaerkélyeket és a 1. emeleti parapetes ablakokat egységes műkő keretek fogják 
össze. Az utcai bejárati kaput és a fölötte lévő ablaknyílást szintén egy betonkeret 
fogja össze, kihangsúlyozva azt. Az utcai homlokzat ablakkiosztása és ritmusa a régi 
feszes ablakrendet viszi tovább, harmonikusan illeszkedve a szomszédos épületekhez. 
A Ny-i telekhatáron álló, az utca vonalától visszaugratott épületrész kompakt tömege, 
toronyszerű karaktere éles kontrasztot alkot a magastetős tömeggel, kilátóként funkcionál, 
a transzparens üvegház finom kapcsolatot teremt a két tömeg között. Az északi udvari 
szárny tömege szintén teljes szinttel bővül, a keleti szomszéd tűzfalához félnyeregtetővel 
csatlakozik.

A meglévő utcai homlokzat újra értelmezése és egy feszes, az utcaképbe illeszkedő, 
mediterrán jelleget magában hordozó homlokzatkép megalkotása volt a célunk. A 
három szintes utcai épületszárny és a nyugati lapostetős épületrész az ajándékbolttal 
élesen elválik egymástól, karakterük kontrasztja segíti a különböző funkciójú és stílusú 
épületrészek értelmezését. A falikút és ajándékbolt vörösre festett boltíves karakterét 
megtartjuk és a felette lévő, az utca vonalától visszaugratott épületrész tetejére acél 
szerkezetű üvegház-terasz kerül, ahonnan izgalmas kilátás nyílik Pécs történelmi 
látképére. A bővített lakószárny törtfehér színűre festett simított vakolattal fedett, a lábazat 
és az eresz párkányzata valamint a nyílásokat szegélyező keretek világos szürke műkő 
burkolatot kapnak. A mélyen ülő nyílászáróknak köszönhetően az ablakkávák hangsúlyos 
karakterként jelennek meg, amit tovább gazdagít a mintás greslap homlokzatburkolat. 
A kerámia díszítés megidézi a pécsi építészet Zsolnay örökségét, valamint a mediterrán 
hangulatot fokozza. Az ablakok öreg tölgy színű fa nyílászárók, a bejárati kapu teli tölgy 
lapajtó. A tető a műemlék környezetbe illeszkedő natúr hódfarkú cserépfedés, az eresz 
alatti tagolt beton párkány hangsúlyosan zárja le a homlokzatot, megidézve az eredeti 
stukkó kiképzést. Az udvari homlokzatokon a vörös bontott téglaburkolat dominál, 
összefogva a Ny-i és K-i épületrészt és a burkolt udvart.
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fent:

Aradi Vértanúk 50.

apartmanház utcai homlokzat

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

lent:

Aradi Vértanúk 50.

apartmanház az udvar felől

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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Aradi Vértanúk 50. apartmanház

utcai homlokzat részlet

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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2. TÉZIS: ÉRTÉKMENTÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS

Az igazi építészeti értékek sokszor a felszín alatt rejtőznek, ezek feltárása nehéz 
munka, mely alapos kutatómunkát és őszinte megértést, együttérzést követel az 
alkotótól. Az értékeket nemcsak az arra érdemes építészeti elemek megtartásával, 
felújításával lehet megóvni, hanem azok átértelmezésével, újraalkotásával, amikor az 
új elem a meglévőből táplálkozik, de új és önálló értéket teremt.
Értéket menteni csak új érték hozzáadásával érdemes!

Az Aradi Vértanúk 50. számú lakóház igazi értékeit – az épület és nyílások arányát, az 
ajándékbolt és Petrezselyem kút egységét - sikerült megtartani, de az új korszerűbb épület 
határozottabb képet fest, ugyanakkor harmonikusabban illeszkedik bele az utcaképbe. 
Az építkezés idén kezdődik, remélem méltó társa lesz a szomszédos 200 éves műemlék 
lakóháznak és mintát, de legalábbis egy kiegyensúlyozott pontot teremt az Aradi Vértanúk 
útja egyre hektikusabb világának.
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3 _ KONTINUITÁS
PALKONYA, PRÉSHÁZ ÉS PINCE FELÚJÍTÁSA,
GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓTÉR KIALAKÍTÁSA

„Hagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a jelenhez és folyamatosan bővül a jelen 
múlttá válása által.”1

Aki járt már Palkonyán, biztosan megcsodálta a falu szépségét, az eredeti hagyományok 
szerint felújított lakóházak tiszta rendjét és a páratlan táji környezetet is, amibe a település 
belesimul. Mindezt csak fokozza, hogy igazi borkedvelők lakták régen és lakják ma is, 
aminek köszönhetően egyedülálló pincesorral büszkélkedhet a falu.

Az együttest alkotó présházak mindegyike országos műemlék épület. Az épületek együtt 
alkotják azt a kivételes településszerkezetet, utcaképet, mely népi építészetünk öröksége. 
Az egyszerű kiképzésű, finoman díszített oromfalas utcai homlokzatok ugyanolyan 
védendő értékek, mint a hátsó homlokzatok, melyeknek karakterét a pincék feletti 
földtakarás egyenletes hullámzása alakítja. Ebbe a műemléki környezetbe simul bele a 
Pincesor 28. számú présház, mely a palkonyai pincefalu egyik legrégebbi és legszebb 
épülete.

Tervezési feladatunk ennek a présháznak és pincének a felélesztése, belső átalakítása volt. 
Az új tulajdonosok egy pezsgő, nyitott helyet képzeltek el, mely mindennap nyitott kapukkal 
várja az arra járókat. A présház és alatta megbújó pince a környék gasztronómiájának 
bemutatótereként üzemelne, állandó borkínálattal, alkalmi programok, helyi kézműves 
foglalkozások és borkóstolók szervezésével.

1 Szajbély Mihály
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PALKONYAI PINCESOR KIALAKULÁSA

„A faluvégi domboldalon 53 présházból álló műemlékpincesor található, amelynek 
épületei a 19. sz. elejétől épültek szorosan egymás mellé, mint a fecskefészkek.”1

Palkonya a Villányi-hegység egyik kis települése. Része a villányi borvidéknek. A 
szőlőművelés és az itt jellemző vörösbor-kultúra több évszázados hagyományra tekint 
vissza. A falu híressége, a pincesor - hasonlóan a környező településekhez - több utcás 
pincefalut alkot, mely térben elkülönül a lakófalutól. A palkonyai pincefalu mai formája az 
elmúlt közel kétszáz évben alakult ki, különböző korú és különböző stílusú pincéket, illetve 
présházakat foglal magába, amelyek csodálatos egységet képeznek mind a településsel, 
mind a tájjal.2

1 Dűlők, pincék, présházak. RUBICON Történelmi Magazin 2007/6-7
2 Foster Hannah: Emberebb ember, magyarabb magyar, Palkonyai pincefalu. 2007
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palkonyai pincesor látképe

forrás: miradonna.hu
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Fenyvesi Zsolt borász és képviselő elbeszélése alapján:
 „A megelőző korokban a falu még a patakhoz közelebbi településként élte mindennapjait, 
azóta fokozatosan húzódik feljebb, távolodva ezzel a völgy északi oldalára. A 19. század 
folyamán jobbára itt éltek a fiatal családok, az idős generáció pedig a patak másik 
oldalán az úgynevezett „Hegyen” művelte akkor még kiterjedt szőlőit a mai erdő helyén. 
A szőlővel kapcsolatos mindennemű munkát kézi erővel végezték kora tavasztól késő 
őszig. Emellett zöldségtermeléssel, sőt állattartással is foglalkoztak, mindezek, lekötötték 
minden idejüket. A hegy talaja termékenyebb és jobb minőségű volt a faluénál, ezt igazolta 
például, hogy az innen kiszedett hagyma jóval tovább kitartott a téli hónapokban. Miután 
elérkezett a tél, az idősek visszahúzódtak tavaszig a faluba családjaikhoz. Ahhoz, hogy 
boraikat biztonságba tudják, létrehozták a mai pincesort, hogy ott szőlőiket feldolgozván, 
a kis épületek alatti, mögötti pincékben helyezzék el további kezelés céljából.”1

Arról már XVII. század végi feljegyzések is szólnak, hogy Palkonyán jó fekete szőlő terem. A 
pincecsoport valószínűleg közigazgatási rendeletre kimért területen létesült a XIX. század 
elején. Az együttes védelmét településszerkezeti, népi építészeti, gazdálkodástörténeti 
és esztétikai értékei indokolják.2 Az egységesnek látszó pincecsoport egyenként eltérő 
épületekből áll, és a különböző korok építészeti stílusa érzékelhető rajtuk az átépülések 
következtében is. A domináns, teljesen egyszerű, rétegvonalakra merőleges tetővel készült 
épülettömegek mellett megtalálhatók a keresztbeforduló, íves és pillérsoros tornácú 
présházak is.3 A présházak dísze volt régen a gondosan kifaragott és szegecseléssel, 
asztalosiparos által díszített keményfából készült présházajtó, amely a homlokzati 
fal közepén helyezkedett el és őrizte a nem kívánt látogatótól a belső értékeket. A 
présházakból nyílt alul a pince, amely a borok hordós érlelésének volt a színtere. Itt történt 
a borkezelés, a házasítás, a fejtés, a derítés, a borszűrés.4

1 Rőmer Károly, Orosz László: Építéstörténeti kutatási dokumentáció – értékleltár: Présház és pince  
 felújítása, bemutatótér kialakítása, Palkonya Pincesor 28. Hrsz. 143 M8497 (1592). Pécs, 2017, 44. o.
2 Pécsépterv: Palkonya egységes településrendezési terve, Örökségvédelmi Hatástanulmány, 12. oldal
3 Palkonya, a falu, látnivalók, www.palkonya.hu
4 Dűlők, pincék, présházak. RUBICON Történelmi Magazin 2007/6-7
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balra:

katonai felmérés 38 épülettel

(1806-1869)

forrás: NET 2017 ARCANUM

jobbra:

kataszteri térkép 53 présházzal

(19. század)

forrás: NET 2017 ARCANUM
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A 28. számú, kb. 40 m2 alapterületű műemlék présház épület 1886-ban épült, erről 
tanúskodik a homlokzati gipsz stukkó felirat és a díszes kétszárnyú fa bejárati kapu belső 
oldalán lévő felirat is. Az épület két jellegzetes részből áll: az utcára merőleges, nyeregtetős 
oromfalas háromtengelyes főhomlokzatú présház épületből, szépen nekitámaszkodva 
a mögötte lévő domboldalnak, és az épületbelsőből fúrt kéregpincéből, amelynek 
földtakarása az épület mögötti rézsűben domborodik. Az épület fehérre meszelt, rajta 
égetett agyagcserép fedés.

Az egyébként szimmetrikus tömeg háromtengelyes alapvetően díszítetlen főhomlokzata 
aszimmetriát mutat, ami a korabeli belső funkcionalitásra vezethető vissza. Jószerével 
csak a padlásszellőzők kerültek a tető tengelyébe, a kétszárnyú ajtó és a két zsalugáter 
már nem. Vízszintes értelemben egy falazott, vakolt oromzati főpárkány osztja meg a 
homlokzatot, függőlegesen pedig a két sarkon álló egyszerű fejezettel koronázott falazott 
lizéna emeli hangsúlyossá. Elkülönített lábazata nincsen. Az 1974-ben készült fotó azt 
igazolja számunkra, hogy ebben az időszakban vakolt keretelései voltak a nyílászáróknak. 
Ez a fajta magatartás a polgári stílusokból kölcsönvett díszítési módtól nem idegen. A 
népies hangulatot a vesszőfonatos kerítés csak fokozza.1

1 Rőmer Károly, Orosz László: Építéstörténeti kutatási dokumentáció – értékleltár: Présház és pince  
 felújítása, bemutatótér kialakítása, Palkonya Pincesor 28. Hrsz. 143 M8497 (1592). Pécs, 2017, 53-54.
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Pincesor 28.

archív fotó, 1974

forrás: Forster Központ
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PINCESOR 28.
EGY FELÚJÍTÁSRA VÁRÓ PRÉSHÁZ NAPJAINKBAN

A jellemzően fésűs beépítésű, egyfőutcás település patakvölgy felőli végén húzódik 
a pincék, présházpincék sora. Sajnos a lombok között felfedezhetünk a pincetetők 
környezetében napelemeket is a déli tetősíkokon, ami túl azon, hogy igen hasznos, sajnos 
építészeti környezetszennyezésnek kell tekintenünk, különösképpen a védett területen. Jól 
érzékelhető, hogy a vizuálisan is elkülönülő fehér homlokfalaival délre néző épületegyüttes 
összképét megbontják a völggyel párhuzamos gerincű tetők. Fakad ez nyilván abból 
is, hogy a présházak kéregpincéit csak a lejtőirányra merőlegesen lehet praktikusan 
és viszonylag kevés munkával biztosítani, míg a lakóépületek esetében az alaprajzi 
elrendezés, és a helyiségek minél kedvezőbb tájolása motiválta a létrejött épületeket, bár 
tudjuk, hogy a présházak között is látunk később épült, keresztbe fordítottakat.

Az egyébként már az utóbbi évtizedekben hagyománnyá vált építészeti hagyománytisztelet 
végig letapintható a faluban, a lakók zöme és a képviselő testület is az ügy mellé állt. A régi 
megőrzése, ill. az új építések és felújítások szellemiségére is kiterjesztett hagyományőrzés 
lassan, de jól érzékelhető módon kilöki magából a 20. század közepén és az azt követő 
időszakban épült arányt tévesztett létesítményeket.1

1 Rőmer Károly, Orosz László: Építéstörténeti kutatási dokumentáció – értékleltár: Présház és pince  
 felújítása, bemutatótér kialakítása, Palkonya Pincesor 28. Hrsz. 143 M8497 (1592). Pécs, 2017, 44-45.
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palkonyai pincesor

a 28. számú présházzal

fotó: Gyergyák Ákos
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A 28. számú présház a pincefalu közepén, a főúthoz közel, frekventált, jól megközelíthető 
helyen áll. Az utcai homlokzat előtt közvetlenül 65 cm szélességben betonba rakott 
terméskő képezi a járdát, a hátsó homlokzat mögött a pince feletti füves domb található. 
Az épület földszintes kialakítású, lejtő iránnyal párhuzamos gerincű magastetős épület. 
Utcai fehérre meszelt homlokzata a környező présházakhoz képest gazdagon díszített 
gipsz stukkókkal: az utcai homlokzat két szélén pillérek, eresz vonalában vízszintes tagolt 
párkányzat, bejárati ajtó felett „18 St. J 86” felirat keretezve. Okkersárga színű fa bejárati 
kapuja és zsalugáteres ablakai egyedi autentikát kölcsönöznek a háznak. A tetőn natúr 
vörös hódfarkú és hornyolt cserépfedést láthatunk. 

Az utcáról a kétszárnyú kapun keresztül egyenesen a présház terébe lépünk. A látszó 
rusztikus fa gerendázat felülről részlegesen határolja a teret, felette kihasználatlan 
padlástér van. A földszinti meglévő teherhordó falak nagyméretű téglafalazatok, néhol 
kevés vályogtéglával keverve. Az oromfalak nagyméretű téglából falazottak futó kötésben, 
téglapillér merevítéssel. A földszinten talajon fekvő döngölt föld padló van.
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Pincesor 28. számú présház

fotó: Gyergyák Ákos
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palkonyai pincesor helyszínrajza

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

Pincesor 28. felmérési terv

kereszt- és hosszmetszet

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

A földszinti tér közepén található a pincébe vezető lépcső. A pincelépcső téglából 
készült, a lépcső élein fa gerendával. Fellépése, belépése szabálytalan, a lépcsőfokok 
kiosztásában nagy eltérések mutatkoznak. A vegyesen kőből és téglából falazott, boltíves 
pince több mint 12 m hosszú, döngölt föld padlója enyhén lejt. A pincefalu sajátossága, 
hogy a pincék benyúlnak a következő utca és épületek alá is, kihasználva minden területet 
a bor tárolására, érlelésére.
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Römer Károly és Orosz László építészek, műemléki szakmérnökök bevonásával. Jelenleg 
meglehetősen rossz állapotban van az épület: vizesedés jelei láthatóak a falak alsó 
felületén, erőteljes kapilláris vízfelvétel nyomai láthatók, a nedvesség és só szennyezett 
homlokzatot meszelésekkel javítgatják. A hosszú ideje tartó leázások és kifagyások 
következtében a vakolatok nagy felületekben sérültek. A belső oldali vakolatok is 
táskásodnak, nagy felületben leválnak. Homlokzati repedések főleg belül, illetve a hátsó 
oldali homlokzaton találhatóak, ami a falak egyenetlen süllyedésére utal, az oldalsó 
tartófalak és az oromfalak megdőltek, amit szintén a süllyedés illetve a koszorú hiánya 
okozhatott. A rusztikus fa gerendák viszont meglehetősen jó állapotban vannak, a 
tetőszerkezet szintén, köszönhetően annak, hogy a közelmúltban a két szélső oromfal 
melletti állás kivételével a szarufákat és fogópárokat kicserélték. A pince belső szakaszát 
(közel 9 m-es hosszban) vízszigetelték és egy belső betonfallal és betontégla boltozattal 
rakták ki. A pincében csak enyhe vizesedés tapasztalható. A vakolat alatt építéskorabeli 
sártapaszolást találtunk. Egy közeli présházon megfigyeltük a teljes rétegrendet; 
sártapasz feletti, nádszövettel erősített folyami homokos mészvakolatot, és a felette lévő 
mészrétegeket. Az eredeti sártapasz vagy anyagával lett vizesen lesimítva, vagy kapott 
még később egy meszelt réteget, melyet évente megújítottak. Ez a történeti felület. A 
későbbiek során került ez a nádrabic réteg az eredetire.1

1 Rőmer Károly, Orosz László: Építéstörténeti kutatási dokumentáció – értékleltár: Présház és pince  
 felújítása, bemutatótér kialakítása, Palkonya Pincesor 28. Hrsz. 143 M8497 (1592). Pécs, 2017,
 55, 59. 78. oldal

fent:

homlokzat részletek

fotók: Gyergyák Ákos

balra:

szemöldökfa alatt

korabeli sártapasztás jelei

fotó: Orosz László

jobbra:

szomszédos épület

homlokzati rétegrend

fotó: Orosz László
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oldalon kétszárnyú három szemes ablakkal, a kettő között a tokba épített kovácsoltvas 
laposacél vagyonvédelmi ráccsal. Felületkezelése okkersárga színű töredezett, hámló, 
kopott. A vasalatok pipapántok és díszített kovácsoltvas sarokmerevítők. A présház 
kapuja befelé nyíló kétszárnyú pallótokos fa ajtó dupla szárnyborítással, és a baloldali 
szárny mögött ajtórögzítő támgerenda található. Ez a gerenda alul egy küszöb gerenda 
csaplyukban, fent pedig a szemöldökre rögzített kovácsoltvas kapocsba van bújtatva. 
Ebbe a függőleges gerendába csúsznak be a zár és kilincsnyelvek. A homlokzati borítás 
betétekkel készült, a belső oldali jóval szélesebb deszkákból összerótt. Az ajtóbelsőn 
az építés évszámát látjuk felfestve, azon kívül kréta feljegyzések, melyek a különböző 
időszakok termésátlagaira, cukorfokra utalnak. A vasalatok kovácsolt vaspántok és 
doboz zárak.

Az ablakok és ajtó jelentős történeti értéket képviselnek. Az eredeti tokszerkezet tisztítása 
után konzerválásuk mellett döntöttünk a hiányzó ablakszárny újragyártásával, illetve az 
ajtó külső borításainak archív fotó szerinti javításával, az eredeti vasalatok felhasználása 
mellett. Az ajtó belső borítása konzerválás után megtartandó. Ha megtartható a tok, 
akkor annak repedéseit nem szabad megszüntetni, az épület mozgásai, süllyedései 
következtében deformálódott (a derékszögtől eltérő) új szárnyat szabad csak készíteni. Az 
ajtórögzítő támgerenda konzerválás után megtartható, vagy keményfából új készíthető.1

1 Rőmer Károly, Orosz László: Építéstörténeti kutatási dokumentáció – értékleltár: Présház és pince  
 felújítása, bemutatótér kialakítása, Palkonya Pincesor 28. Hrsz. 143 M8497 (1592). Pécs, 2017, 60-65. 

eredeti kétszárnyú kapu és ablakok 

fotók: Gyergyák Ákos



87

JE
LE

N
 –

 p
ré

sh
áz

bó
l g

as
zt

ró
no

m
ia

i b
em

ut
at

ót
ér

Az épület belsejének legfontosabb értéke a teljes pince, valamint a rusztikus fa gerendázat 
és azon keresztül felsejlő légtér. A tetőszerkezet közelmúltban kicserélt szarufái és 
fogópárjai valamint a pince betontéglából kirakott része szükséges beavatkozások voltak, 
de a műemléki érték érvényesülését kedvezőtlenül befolyásolták, a felújítás során ezt 
kezelnünk kell. 

A pincelejáró eredeti elkülönítéséről nincs anyagunk, lehetett a hegyközségekben 
használatos felnyitható kétszárnyú csapóajtó is. Ma a peremén 20. században készült 
beton lugas oszlopok vannak lefektetve. A téglasorokra fektetett eltérő homlokméretű 
fa lépcsőfokok feltehetően eredetiek, amennyiben jó állapotúak, megtartásuk javasolt, 
a fentiekben említett hitelesség okán. A lépcső két oldalán eredeti kőfalat tapinthatunk. 
A pince belső háromnegyede új béléspincét kapott beton lábazattal és falazóelemekkel, 
aminek bizonyára statikai okai voltak.1

1 Rőmer Károly, Orosz László: Építéstörténeti kutatási dokumentáció – értékleltár: Présház és pince  
 felújítása, bemutatótér kialakítása, Palkonya Pincesor 28. Hrsz. 143 M8497 (1592). Pécs, 2017, 68-74. 

belső tér és pincelépcső

fotók: Gyergyák Ákos
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az ott tárolt anyagok súlya, vagy akár az eredeti egy állószékes tetőszerkezet terhelése 
indokolhatott, korabeli széles deszkázattal, ami a födém egyharmadáról már hiányzik. Az 
üres fedélszék 20. századi történeti érték. A tetőfedés egyenes vágású hódfarkú cserép 
a felső felén és hornyolt tatai szalagcserép az alsó felén. A tetőfedés így nem képvisel 
jelentősebb értéket, cseréje, felújítása javasolt.1

Az épület napjainkig megőrizte eredeti tömegformálását, teherhordó szerkezeteit, belső 
struktúráját, azonban számos részletében, sérült. A palkonyai pincefalu egyik legrégebbi 
és legszebb épülete, így hasznosítása, felújítása során kiemelt figyelemmel kell lenni az 
épület külső megjelenésének, műemléki értékeinek megtartására.

Az épület igazi értéke az idő! Annak báját nemcsak a tömege, építési modora adja, hanem 
a hiteles részek együttélése a mai kiegészítésekkel.

1 Rőmer Károly, Orosz László: Építéstörténeti kutatási dokumentáció – értékleltár: Présház és pince  
 felújítása, bemutatótér kialakítása, Palkonya Pincesor 28. Hrsz. 143 M8497 (1592). Pécs, 2017, 74-75.

balra: üres fedélszék és tűzfal

fotó: Orosz László

jobbra: pórfödém és gerendák

fotó: Gyergyák Ákos



89

PALKÓ – 1886, PRÉSHÁZBÓL
GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓTÉR ÉS BORKÓSTOLÓ

A borkészítésnek itt Palkonyán, mondhatni két helyszíne van. Az egyik a szőlőhegy, a 
másik a pincefalu. A pincefaluban, amióta létezik, mindig lehet találni valakit. Ez azért 
is van, mert a pincékben tárolt bor, állandó odafigyelést igényel, és a pincében is mindig 
akad valami munka, akárcsak fönt a hegyen a szőlőültetvényeknél. Régebben a gazdák 
csak saját maguknak, a családnak, barátoknak és egymásnak készítették boraikat. Egy 
pár éve azonban kezd föllendülni a turizmus. Turisták jönnek kirándulni, falunézőbe, 
horgászni, szüretelni. Ha nem is azzal a céllal érkeznek, mindig betérnek egy- egy pincébe. 
Ezt a turisztikai fellendülést a Villány- Siklósi Borút Egyesület, Magyarország első borútja 
hozta. Minden évben megrendezésre kerül a falu legnagyobb ünnepe, a pünkösdi nyitott 
pincék. Ez alkalommal a gazdák kinyitják pincéiket, bort kóstoltatnak. Eközben kulturális 
műsorok, kiállítások, gyerekjátszók, bábosok, kézművesek szórakoztatják az ide látogató 
vendégeket. Az esemény minden évben egyre nagyobb tömegeket vonz.1

A leendő tulajdonosok maguk is állandó vendégei a palkonyai nyitott pincéknek, 
így elhatározták, hogy ők is kiveszik részüket a hagyomány ápolásából. A Pincesor 
28. alatti présház és pince felújításával, korszerűsítésével, egy a mai kor igényeinek 
megfelelő bemutatótér kialakítását tervezik, melynek célja a környék gasztronómiájának, 
népművészeti és kézműves hagyományainak, termékeinek népszerűsítése és bemutatása.

1 Foster Hannah: Emberebb ember, magyarabb magyar, Palkonyai pincefalu. 2007
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pincesor a felújított

28. számú présházzal

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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A felújítás, belső átalakítás során az alábbi tervezési szempontokat határoztuk meg:

- A présház 1886. évi, építéskorabeli arculatának a megőrzését és helyreállítását tűztük ki 
célul, és hogy minél több eredeti szerkezeti és természeti elemet anyagában megtartsunk.
- A szőlő és bortermelés történeti, helyi sajátosságai, hagyományai, a pincék, présházak 
telepítési szokásai, a présházpincék és présházas pincék népi építészeti megjelenései 
kultúrtörténeti értéket képeznek, ezért a felújított épület tervezésénél ezeket a gyökereket 
figyelembe kell venni, ezekhez illeszkedni kell.
- A présház teljes külső megjelenése védendő érték, különösen a környező présházakhoz 
képest gazdagabban díszített utcai homlokzat, az okkersárga színűre festett fa ablakokkal 
és kapuval.
- A külső burkolatok és felületek képzésében a korabeli anyaghasználatnak van elsőbbsége 
a műemlék épületen.
- A boltozott pince építészeti és műemléki érték, változatlanul megőrzendő és felújítandó
- Az épület tömegformálása lényegi eleme, „lelke” a kompozíciónak, a rendeltetését 
maximálisan kiszolgáló tudatos térformálás eredménye. A funkcionális szerkesztés és a 
tömeg- és térformálás egységét feltétlenül meg kell tartani.
- Műemléki szempontból elfogadható megoldás 21. századi, kortárs építészeti 
megfogalmazás is az új épület tervezésénél, azzal, hogy illeszkedjen a táji, népi 
sajátosságokhoz.
- A táj adottságaihoz illeszkedő, a helyi történetileg kialakult beépítés értékes, feltétlenül 
megőrzendő!
- Az épületet bővíteni nem szabad, mert megbontja az épület és környezete egységét.
- A természetes terep alakulat meglévő állapota érték, táji adottság, meg kell őrizni. 
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szerkezeti megerősítések

hosszmetszet

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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A kapun belépve közvetlenül balra találjuk a pultot, ahonnan az asztalokra, pincére és 
a külső térre is jól rá lehet látni. A pult közelében hűtők és polcok adnak lehetőséget a 
helyi megvásárolható termékek (bor, méz, olaj, szörp stb…) bemutatására. A helyszínen a 
vendégek számára bor, kávé, üdítő fogyasztására is van lehetőség. A vevők tere a pulttal 
szemben kap helyet, itt ki lehet rakni az asztalokra a helyi termékeket is. A személyzeti 
mosdó-wc, a takarítószerek tárolására szolgáló, tolóajtóval lezárható előtér illetve a 
bemutatótér hátsó feléből megközelíthető vendég mosdó és wc a pincelépcső mellett egy 
kompakt könnyűszerkezetes dobozban kapnak helyet. A pultban hűtő és mosogatógép is 
található, valamint rozsdamentes mosogatótálca csepegtetővel.

A pincébe vezető lépcső három oldalról zárt a leesés elleni védelem miatt, balról a doboz, 
hátulról egy beton mellvéd fal, míg a bemutatótér felől teljes magasságú rozsdamentes 
acél sodronykorlát határolja, így onnan is be lehet látni a pincébe. A pincelejárat meglévő 
központi helyénél fogva alkalmas arra, hogy a látogatókat a pincébe vonzza. A pince 
elülső szakasza szabadon berendezhető tér, a hátsó közel 9 m hosszú szakaszon 
kétoldalt tároló szekrények, polcok kapnak helyett, ami elegendő helyet biztosít a környék 
helyi termékeinek tematikus tárolására. A pince egy kétszárnyú keret nélküli üvegajtóval 
lezárható, így zárt állapotban is felszűrődik a pince hangulat világítása a bemutatótérbe.
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felmérési és tervezett alaprajz

terv: Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás
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energetikai korszerűsítés is szükséges, a megfelelő vastagságú tetőbe rejtett hőszigetelés 
és kültéri egység nélküli hűtő-fűtő klíma gondoskodik arról, hogy hidegebb őszi-tavaszi 
napokon, vagy melegebb nyári napokon is kellemes hőmérséklet uralkodjon, a meglévő 
vastag téglafalak és tervezett téglapadló hőtároló tömege is ezt segíti elő. A padlástéri 
deszkaborítás bejárat feletti elbontásával megnyílik a tér, így a kapun belépve rögtön 
érzékelheti a látogató a nagyobb belmagasság okozta, rusztikus gerendákkal szabdalt 
teret. A gerendák felett egy tetőről függesztett padlástéri tároló kap helyet, mely 
másodlagos tárolóként funkcionál (csak időszakosan használt kültéri összecsukható 
bútorok, ponyvák számára). A tároló speciális kialakításának köszönhetően az 
asztalok felől zárt, rozsdamentes sodronyhálóján keresztül mégis érzékelhető a nagy 
belmagasságú tér. A tárolóba lehajtható padlástéri létrán lehet feljutni.

belépve

a présház kapuján

terv: Gyergyák Ákos,

Kozák Barnabás
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Az épület külső geometriája nem változik, a szerkezetek (teherhordó falak, oromfalak, 
tetőszerkezet) megerősítése rejtett módón történik. Az itt-ott megdőlő, szabálytalan fal 
és egyenetlen vakolatképzés adja a ház romantikáját, a felújítás során kiemelt szempont 
ennek a megtartása. A homlokzati mészhabarcs vakolatot a szükséges helyeken kijavítjuk, 
helyreállítjuk, különösen figyelve a gipszstukkó díszekre. A meglévő okkersárga színűre 
festett fa ablakokat és kapukat az eredetivel teljesen megegyező új nyílászárókra cseréljük. 
Az okkersárga szín az épület jellemző színe, így a pincefalu többi épületéhez hasonlóan 
az oromdeszkázatot és bádogos felületeket is okkersárga színűre festjük. A meglévő 
hornyolt cserépfedés helyett bontott natúr vörös hódfarkú cserép kerül az újraépített 
tetőre. Az épület két oldalán a meglévő betonburkolat helyett 30 cm széles sávban mosott 
kavicsterítést tervezünk, mely jobban harmonizál a járda terméskő burkolatával. Kültéri 
világításnak a bejárat felé hagyományos kialakítású fali lámpát helyezünk, egyéb külső 
megvilágítást nem tervezünk.

Az épület belsejének egyik legfontosabb műemléki értéke a rusztikus fa gerendázat 
és azon keresztül felsejlő légtér. Az alaprajzi és belsőépítészeti kialakítás során arra 
törekedtünk, hogy a belső tér minél átláthatóbb legyen, a meglévő falak szabálytalan 
vakolata, a hátsó fal rusztikus kiképzése, a régi fa gerendák sokasága érvényesüljön. 
A padlóburkolat élére állított, halszálka mintába rakott téglaburkolat, mely megfelelően 
szellőzik és a népi építészetben nagy hagyománya van.

a felújított homlokzat

terv: Gyergyák Ákos,

Kozák Barnabás
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deszkaburkolat takarja, az illesztéseknél 5 cm széles takaróléccel, fehér színű kialakítása 
illeszkedik a fehér vakolatú falakhoz, ugyanakkor dimenziója, fa textúrája a borított 
gerendás fafödémek és padlástéri fapallók kialakítását idézi. A vizes helyiségeket magába 
foglaló funkcionális doboz és padlástéri tároló modern, szögletes vonalvezetése és fehér 
színe egyértelműen elválik a régi szerkezetektől. A tömör keményfából készült egyedi 
bárpultnál, asztaloknál és székeknél a természetes anyagszerűség dominál. A pince már 
csak méretéből és elhelyezkedéséből adódva is nagy érték. Az új egyenletes kiosztású 
lépcső nagyméretű téglából készül, élére állított elemekből. A megfelelő belmagasság 
miatt, a lépcső feletti boltozatot is újraépítjük kisméretű téglából. A pince betontéglából 
kirakott része a műemléki érték érvényesülését kedvezőtlenül befolyásolja, ezért 
egységesen ragasztott kisméretű téglaburkolatot kap, ide kerülnek az olajozott felületű, 
keményfából készült bortároló elemek.

gasztronómiai bemutatótér

terv: Gyergyák Ákos,

Kozák Barnabás
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3. TÉZIS: KONTINUITÁS

A múlt értékeit - legyen akár esztétikai vagy funkcionális eredetű - a jelenkor innovációja 
emeli ki. A funkció és épített rétegek fejlődési folyamatát őszintén kell bemutatni. A 
hagyomány és újszerűség kettősége, együttélése teremti meg azt a kontinuitást, mely 
épített örökségünk üzenetét továbbadni képes.

A palkonyai 28. számú présház átalakítása során úgy sikerült korszerű igényeket 
teremteni, hogy közben a présházakra oly jellemző autentikus hangulat megmaradt. 
A műemlék értékek nem sérültek, sőt a ház bizonyos elemeit - melyek eddig háttérbe 
szorultak - a kortárs kiegészítések domborítják ki. Jelenleg a projekt pályázati forrástól 
függ, de ha megvalósul, üde és egyedi színfoltja lesz a présházas pincék amúgy is 
izgalmas világának, és jövőre már tárt kapukkal várja a betérőket.
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4 _ INDUKÁLÁS
KALOCSA, NICOLAS SCHÖFFER MÚZEUM MEGÚJÍTÁSA

„Egy éjszaka 1956-1957 telén a műterem falán felfigyeltem az árnyékokra…”1

Doktori tanulmányaim alatt, a kutatás során a C.S.Ő Építésziroda Kft. munkatársaként 
Dr. Kondor Tamás vezető építész tervező irányítása alatt lehetőségem nyílt részt venni 
Kalocsa teljes turisztikai megújítását célzó „Kalocsa Szíve Program” építészeti és 
városépítészeti terveinek elkészítésében.

A Kalocsa Szíve program megvalósításának célja, az ország kiemelkedő vallási, kulturális, 
népművészeti értékeinek fenntartható gazdagítása, a város turisztikai attrakcióinak 
színesítése, az elérhető szolgáltatások körének bővítése, fejlesztése… Kalocsán az értékek, 
látványosságok már évszázadok óta megvannak. Ezért elsősorban a legfontosabb feladat 
ezen örökség megmutatása és kihangsúlyozása, az új évezred turisztikai trendjeinek 
megfelelő formába öltése, valamint olyan új elemekkel való kiegészítése, amelyek jól 
illeszkednek meglévő kínálatunkhoz, és a modern turista igényeihez.2

A projekt egyik legfontosabb eleme a város főutcáján található Nicolas Schöffer Múzeum, 
mely a kalocsai születésű, de főként Franciaországban alkotó, világhírű, kinetikus művész 
alkotásait mutatja be. A művész lakóházából átalakított jelenlegi épület mára elavult és a 
modern múzeumi funkciónak kevéssé felelt meg. A meglévő épület helyi értékvédelemre 
javasolt utcai homlokzatának rekonstruálása mellett egy modern, interaktív és a 21. 
század kihívásainak megfelelni képes új múzeum létrehozása volt célunk.

1 Nicolas Schöffer
2 Kalocsa Szíve Program, www.kalocsa.hu
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NICOLAS SCHÖFFER MUNKÁSSÁGA
ÉS A KINETIKUS MŰVÉSZET

A kinetikus művészet, a technika és tudomány fejlődésének egyenes következménye. A 
modern tudományos tér és időszemlélet indította el a múlt század ’20-as, ’30-as éveiben 
azt a folyamatot, amikor is napvilágot látott a nyitott térszobrászat, majd a mozgó, illetve 
mozgás-szobrászat, valamint ezzel párhuzamosan és ezt kiegészítve a fényszobrászat. 
A kinetikus művészetekre jellemző a tudományos szemlélet és a mérnöki jelleg, mindezek 
kölcsönhatásban vannak egymással. Az alkotások jól szemléltetik a tudós, mérnök, 
technikus, művészi társulások életképességét, egy újfajta színtézis ígéretét. Dinamizálják 
környezetüket, közösséget szerveznek maguk köré. Válaszolnak a környezetre, reagálnak 
a környezet jelenségeire. A kinetika valódi térbeli – fizikai mozgásformákra építi eszméit, 
ugyanis az életben minden mozog, így a műalkotás is csak akkor lehet hiteles, ha ezt a 
mozgást, a folyamatos átalakulást érzékelteti. A kinetikus – kibernetikus művészet magyar 
eredetű, mely szerte a világban ismert: fő vonulata a mai napig Moholy Nagy László fény 
– tér – modulátorán nyugszik, Kepes György fénykísérletein át Nicolas Schöfferig, aki 
mindezeket vegyítette és mozgó – hangzó – fénylő, programozott vezérlésű szobrokat 
alkotott.

Nicolas Schöffer egyaránt volt szobrász, festő, építész, várostervező, videoművész, 
számítógépes grafikus, egyetemi professzor, művészetteoretikus, és olyan kísérletező 
művész, aki mindig felelősséggel és újítási szándékkal figyelt a művészet társadalomban 
betöltött szerepére. Tudományos eredményeket is felhasználó konstrukciói méltán tették 
őt ismertté az egész világon. Alkotásai ma ott találhatók Európa és Amerika számos 
nagyvárosában.
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Nicolas Schöffer művei

forrás: schoffergyujtemeny.hu
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képviselője, rendkívüli magabiztossággal hirdette az új ipari civilizáció diadalát. Az ötvenes 
– hatvanas években készített gépszobrai az elektronika első művészeti felhasználását 
jelentették. A mozgó, fényeket kibocsátó, sokszor interaktív technikai szerkezetek új, eddig 
ismeretlen látványélményeket teremtettek, az esztétikum határait tágították. A kinetikus 
művészet nemzetközileg legismertebb képviselőjévé tették, hatása végighullámzott 
egész Európán. Képzelete szabadon mozgott, olyan dolgokat kezdett konstruálni, 
amelyeknek valódi eleme nem a rúd vagy lemez volt, hanem a tér. Ennek az anyagnak a 
dinamikus hatása alatt készültek munkái, melyeket tér-dinamikus művészetnek nevezett 
el. Az első Térdinamikus szobrokat még egyetlen fémrúd tartotta és arra helyeződtek 
rá a horizontális elemek és tartozékaik, a forgó tárcsák és fémlapok. A későbbi művek 
bonyolultabb felépítést mutatnak, legalább négy, esetleg több vertikális tartórúd hordozza 
az őket összekapcsoló és keresztező horizontális tagozatokat. Továbbfejlesztve a 
Térdinamikus műveket, megvilágította őket, a fényt bevonta művészetébe, amit Kepes 
György már elkezdett. A fénynek megváltoztató ereje van, sokkal gazdagabb lesz tőle 
az alkotás. Először falra vetítette ki a konstrukcióit, majd áttetsző műanyagra, végül egy 
olyan ernyőre, amely szétszórja a fényt. Amikor elkezdte mozgatni szobrait, akkor jött rá, 
hogy programokat is generálhat. Bekapcsolta munkáiba a fényt és az időt, a programok 
szervezésével pedig a kibernetikát. Így alakította ki művészetének három főbb periódusát, 
a Térdinamikus, Fénydinamikus és Idődinamikus műveket. 

Nicolas Schöffer művei

korabeli fotókon

forrás: schoffergyujtemeny.hu
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A tudomány és technika fejlettsége révén minden művészi elképzelését megvalósíthatta. 
Elmondása szerint, életére legnagyobb hatással nem egy másik művész volt, hanem 
Norbert Wiener, a kibernetika feltalálója.  A mozgó, világító, hangokat adó szobrokat és 
installációkat hol mérnökökkel, hol építészekkel, hol zeneszerzőkkel, hol táncosokkal 
közösen készítette. Úgy tartotta, a mai társadalomban az egyén egyre passzívabbá 
válik, legyen szó színházról, moziról, televízióról. Ezért olyan nagyszabású színpadi 
produkciót alkotott, melyben a közönség aktív és kreatív lehet, ahol a közönség maga 
alakítja a programot. A hatvanas évek végén alkotta meg Schöffer egyik legérdekesebb, 
több szempontból haladó művét, a Prizmát. A mű hasábját három négyszögletes tükör 
alkotja, melyek éleik mentén kapcsolódva belül prizmatikus tükröződést keltenek életre. A 
háromszög alapú, egyik oldalán nyitott alkotás hátsó vetítő fala mögött egy mozgó Schöffer 
szobor fényhatást vett a prizma ernyőjére. Az ernyőn felvonuló képek (fényhatások) 
sűrűsége és ritmusa a Prizma felületén egy látszólagos, cirkuláló mozgáskomplexumot 
hoz létre, melynek méreteit a Prizma tényleges kiterjedésének százszorosára növelik. 
Mindez nagy léptékben a képek megsokszorozódását, felerősítését eredményezi. A 
prizmába behajoló néző egy teljesen elvarázsolt látványtérbe kerül. Nicolas Schöffer 
grafikai munkákat is készített. A szitanyomatok, kollázsok, számítógépes grafikák élete 
utolsó periódusában, 1985-től egyedülivé váltak művészetében, miután egy betegség 
következményeként nem tudta többé használni a jobb kezét. Balkezes grafikai technikákkal 
kísérletezett, egy kézzel is készíthető kollázsokat hozott létre.

Nicolas Schöffer

műtermében

forrás: schoffergyujtemeny.hu
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SCHÖFFER GYŰJTEMÉNY
A MŰVÉSZ HAJDANI LAKÓHÁZÁBAN

Nicolas Schöffer – magyar nevén Schöffer Miklós - 1979-ben teljes életművét átfogó, 
több mint 40 alkotásból álló anyagot adományozott szülővárosának, Kalocsának. 
A város megvásárolta és múzeumi céloknak megfelelően átalakította, kibővítette a 
család egykori házát, melyben 1980 novemberében nyílt meg a Schöffer Múzeum. Az 
állandó kiállítás anyagát Schöffer magyar tanítványával és munkatársával, Dargay Lajos 
szobrászművésszel közösen válogatta össze, aki ezt követően három évtizeden keresztül 
gondozta, vezette a Múzeumot.

Az állandó kiállítás anyaga, a több mint negyven művet tartalmazó kollekció alapos 
áttekintést nyújt a művész életművéről a korai, még az 1950-es, 1960-as években készült 
térdinamikai alkotásoktól a legutolsó, kibernetikusan vezérelt művekig. Művészetének 
három főbb periódusa: térdinamikus, fénydinamikus, idődinamikus művek. Egyéb 
alkotások: varetra, prizma, mikroidő, fényeffektusok, Lumino, grafikák, reliefek, 
kollázstablók.

1994-ben a folyamatosan bővülő Schöffer Archívum mellett Eléonore de Lavandeyra 
Schöffer, a művész özvegye francia nyelvű könyvtárat alapított az intézményben. 
Ugyanettől az évtől pedig időszaki kiállításoknak is helyet adott a Múzeum. 2012-től 
kezdve az intézmény Nicolas Schöffer Gyűjtemény néven működött.
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Nicolas Schöffer Gyűjtemény

egykori épülete

fotó: Fogas Renáta
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A Schöffer Múzeum épülete többszöri hozzáépítés-átépítés után nyerte el mai formáját. 
A legrégebbi épületrész a művész hajdani lakóháza volt. Az épület utcai homlokzata 
helyi értékvédelemre javasolt. Az előzetes kutatások során archív fotók kerültek elő az 
eredeti, történelmi homlokzatról is, mely mára jelentősen átalakult.  A több épületből álló 
épületegyüttes rossz állapota és a többszöri bővítésből eredő, következetlenül kialakított 
alaprajzi rendszere miatt nem alkalmas egy új, korszerű múzeum befogadására.
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Nicolas Schöffer

Gyűjtemény

egykori épülete, 

utcai homlokzat

fotó: Fogas Renáta

archív fotó az Augenstein házról,

az eredeti történeti homlokzattal

1898 
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NEMCSAK A HÍMZÉS KALOCSAI
A SCHÖFFER MÚZEUM MEGÚJÍTÁSA
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A tervezés során a főbb koncepcionális elveket a következőkben határoztuk meg:
az értékvédelemre javasolt utcai homlokzat megőrzése a történelmi homlokzat 
helyreállításával / nagyobb, egybefüggő kiállítóterek létrehozása, átlátható közlekedéssel 
és a körbejárhatóság biztosításával / többirányú használatra alkalmas terek, kiegészítő 
helyiségek kialakítása / külső és belső tér aktív kapcsolata, a belső udvar optimális 
kihasználásával / olyan interaktív, korszerű múzeum és kiállítás tematika létrehozása, 
mely széles közönséget képes megszólítani.

Az új múzeum az eredeti földszintes kialakítás helyett két szinten kapott helyet, de a Szt. 
István utcai homlokzatot és arról nyíló bejáratot megtartottuk. Az előzetes kutatások 
alapján rekonstruáltuk az eredeti, 19. század végén kialakult történelmi homlokzatot. Az 
antracit szürke, fémburkolatú új ráépítés és főbejárat építészeti kialakításában élesen 
elkülönül a fehérre vakolt történeti homlokzattól, a kinyúló előtetőben elhelyezett, kör 
alakú Schöffer tükör a múzeum előtt elhaladó gyalogos forgalom hatására mozgásba 
lendül, forogni kezd és véletlenszerű fényeket idéz elő a homlokzaton, egyfajta kinetikus 
alkotásként definiálva az épületet. Az épület bejárata előtt egy kisebb fogadóteret 
alakítottunk ki, egyedi betonburkolatba illesztett ülőfelülettel és információs táblával, így 
biztosítva a kortárs múzeumhoz méltó felvezetést.

Schöffer Múzeum megújítása

terv: Fogas Renáta, Gyergyák Ákos
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szerkezeti vázrajz

terv: Fogas Renáta, Gyergyák Ákos
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- az állandó kiállítótérben - tematikus egységekre bontva méltó helyükre kerültek Schöffer 
alkotásai, a Tér-, Fény- és Idődinamikus művek, Reliefek, Kollázstablók, Fényeffektusok, a 
Mikroidő, a Lumino és főműve, a Prizma. A múzeum tervezése és a muzeológussal való 
egyeztetések során mindvégig törekedtünk az egységes arculatú, átlátható és interaktív 
kiállítás létrehozására, amihez nagyban hozzájárultak az egyedileg tervezett információs 
felületek – grafikák és bútorok. 

A földszint előterében a kiállítást egy nagyméretű információs felület vezeti fel, mely a 
művész nagyvilágban megvalósult kültéri alkotásait mutatja be. A fogadás és recepció 
tere egyben kis kávézóként is működik, közvetlen udvarkapcsolattal és hozzá tartozó 
múzeumshoppal, gardróbbal és vizesblokkokkal. A kávézónak egy egyedi, falba épített 
Varetra-installáció ad interaktív hátteret. A Varetra egy fekete doboz, hátán fényforrással, 
melynek intenzitása az előlapon szabályozható. Az izzósor előtt található négy résbe 
lapelemeket lehet csúsztatni. Az eredeti Schöffer minták alapján készített vagy a gyerekek 
által rajzolt, falra helyezett lapelemeket bárki szabadon leveheti és a Varetrákba helyezve 
megalkothatja saját kinetikus festményét.

bontott és tervezett épület

földszinti alaprajza

terv: Fogas Renáta,

Gyergyák Ákos
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Az emeleti kiállítótérhez vezető lépcső mellett elhaladva az időszaki kiállítás terébe jutunk, 
mely mobilfallal tetszés szerint lezárható, ily módon akár 70 főt befogadó előadótérként, 
konferenciateremként is funkcionál, de kisebb rendezvények, művészeti találkozók, 
műhelybeszélgetések megtartására is alkalmas. Az időszaki kiállításokon olyan 
művészek kapnak meghívást, akik személyes kapcsolatban álltak Nicolas Schöfferrel, 
vagy akiknek művészete a konstruktivista-kinetikus és kibernetikus tendenciákhoz, 
tehát az általa megalapozott és kiteljesített új művészetértelmezéshez kapcsolódnak. Az 
időszaki kiállítótérhez tartozik továbbá egy raktár és egy zártabb, védettebb képraktár is 
az archiválandó művek számára.

Az időszakos kiállítótér/előadótér dupla harmonikaajtaja teljes egészében nyitható az 
udvar felé. A külső harmonikaajtó szálcement burkolattal ellátott, a belső üvegezett, 
így a kiállítótér teljesen elsötétíthető, vagy akár teljesen egybenyitható a külső térrel. Az 
udvari homlokzaton a hátsó épületrész nyitható felülete fölött ponyvás árnyékoló szolgál 
lefedésként, az árnyékoló tartószerkezetét is rejtő előtető elem a kerítés felett folytatódik, 
majd átfordulva elrejti a szomszéd épület ereszét. Az udvar kellemes zöldfelületéről az 
acélsodronyokra felfuttatott növényfal gondoskodik. A múzeumot a hátsó bejáraton 
és kapun keresztül akadálymentesen is meglehet közelíteni. Az épület udvari és hátsó 
homlokzata egységesen antracit szürke szálcement táblás burkolat, mely a lépcső 
vonalában megszakad, majd a lépcső alatt átfordulva a belső térben is folytatódik a 
lépcső korlátjaként.

balra lent:

időszaki kiállítás tere

jobbra lent:

udvari homlokzat

terv: Fogas Renáta,

Gyergyák Ákos

balra fent:

fogadótér és recepció

jobbra fent:

emeletre vezető lépcső

terv: Fogas Renáta,

Gyergyák Ákos
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a lépcső és galéria tere két részre választ. A lépcsőn felérve a különös fényekkel 
vibráló Lumino fogad minket, majd Schöffer korai alkotásai, a Térdinamikus művek 
sorakoznak egymás mellett. Innen nyílik a foglalkoztató terem, mely múzeumpedagógiai 
foglalkozásoknak és workshop jellegű műhelyfoglalkozásoknak ad helyet iskolás 
gyerekek számára, valamint ugyanitt található a francia nyelvű könyvtár kivonata is. A 
galéria mellett haladva a Reliefek és Kollázstablók következnek.

A kiállítást a művész késői munkái zárják, a Fény- és Idődinamikus művek, melyek 
folyamatos mozgásukkal, fény és hanghatásukkal mozgásban tartják a teret. Ez a 
múzeum leglátványosabb része, itt találjuk a falba épített Mikroidőt, Fényeffektusokat és a 
Prizmát is. Mindezt kiegészíti egy videószoba is, ahol rövidfilmeken és archív felvételeken 
kísérhetjük figyelemmel a művész életútját és munkásságát.

balra:

állandó kiállítás terei

terv: Fogas Renáta, Gyergyák Ákos

jobbra:

emeleti alaprajz

terv: Fogas Renáta, Gyergyák Ákos
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4. TÉZIS: INDUKÁLÁS

Az újrahasznosítás, értékmentés, értékteremtés és kontinuitás megteremtése mellett 
egy revitalizációs építészeti projekt akkor mondható valóban sikeresnek, ha önmagán 
kívül környezetét is megújulásra serkenti. Olyan változásokat indukál, melyek hosszú 
távú hatást gyakorolnak épített környezetünkre.

A Nicolas Schöffer Múzeum a modern múzeumoknak kijáró kortárs külsőt kapott, de 
megtartotta a helytörténeti értékkel bíró, kisvárosi léptékű homlokzatát. A tágasabb és 
szabadabb funkcionális elrendezésnek köszönhetően - közérthetőbb tematika mentén 
- méltóbb helyet kaptak a művész alkotásai. Az alkotások beleolvadnak az épületbe, az 
épület így maga is kinetikus alkotássá válik és interakcióba lép környezetével. 
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SCHÖFFER MÚZEUM MEGVALÓSULÁSI FOTÓK

Schöffer Múzeum

Szent István Király utcai homlokzat

fotók: Fogas Renáta

Schöffer Múzeum

belső udvar és 

Arany János utcai homlokzat

fotók: Fogas Renáta
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a múzeum belső tere

és lépcsője

fotók: Kondor Tamás,

Fogas Renáta

a múzeum

recepciós pultja

fotó: Kondor Tamás
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a múzeum belső terei

és információs grafikái

fotók: Kondor Tamás, Fogas Renáta
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ÖSSZEGZÉS 

Épített örökségünk megóvása és újraértelmezése azért nehéz, mert a szabad szemmel 
látható értékek mellett fel kell tárnunk azokat a rejtett építészeti és mentális értékeket 
is, melyek rétegződése által alakul ki az az együttes, melyet feléleszteni kívánunk. Az 
építészet csakúgy, mint minden művészet erősen szubjektív és intuitív jellegű, ebben rejlik 
szépsége, de meglévő értékeinket objektíven is vizsgálnunk kell. Meg kell érteni a helyet 
és az alkotóelemeket, a történetet és az embert, a funkciót és a használatot, az idő okozta 
sebeket és a jelent is, amin változtatni szeretnénk.

Ez a rétegződés egy természetes folyamat, melynek mi ugyanúgy részesei leszünk, ha 
hozzáteszünk valamit. Ez nagy felelősség, ugyanakkor felemelő érzés is egyben. 

A revitalizáció, mint tervezési módszertan egy lehetséges válasz erre, de korántsem 
általánosítható, mivel minden épületet a maga kontextusában kell vizsgálni. Inkább 
egyfajta tervezői magatartás, mely egy biztos alapokon nyugvó értékrend alapján hoz 
döntéseket. A megfogalmazott alappontok és tézisek ezt az értékrendet fejezik ki, inkább 
erkölcsi, mint építészeti gondolatok.

Komplex mestermunkám mindegyik elemére igaz, hogy nagyon összetett, ugyanakkor 
rendkívül izgalmas tervezési folyamat során kristályosodott ki a végső épület. A 
tervezés során számos kérdés merült fel, mely folyamatosan formálta a meglévő épített 
örökségünkhöz fűződő viszonyomat és az értekezésben megfogalmazott értékrendet is. 
Ezek a gondolatok részben tudatosan, részben tudat alatt beépültek a mestermunkákba 
és hiszem, hogy általuk értékálló, a jövő számára is védendő épületek jönnek létre.
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2. TÉZIS: ÉRTÉKMENTÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS

1. TÉZIS: ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az igazi építészeti értékek sokszor a felszín alatt rejtőznek, ezek feltárása nehéz munka, 

mely alapos kutatómunkát és őszinte megértést, együttérzést követel az alkotótól. Az 

értékeket nemcsak az arra érdemes építészeti elemek megtartásával, felújításával lehet 

megóvni, hanem azok átértelmezésével, újraalkotásával, amikor az új elem a meglévőből 

táplálkozik, de új és önálló értéket teremt.

Értéket menteni csak új érték hozzáadásával érdemes!

Az értékes épületek fennmaradásának és ezáltal épített örökségünk megőrzésének 

alapfeltétele a folytonos emberi használat, az épületek alkalmazkodóképessége a 

folyamatosan változó korokhoz és igényekhez. Az épületeket a mai kor igényeihez lehet 

és kell igazítani, korszerűsíteni és újrahasznosítani, de csak akkor, ha valós társadalmi, 

kulturális vagy gazdasági igényt szolgálnak.

TÉZISEK 
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4. TÉZIS: INDUKÁLÁS

3. TÉZIS: KONTINUITÁS

Az újrahasznosítás, értékmentés, értékteremtés és kontinuitás megteremtése mellett egy 

revitalizációs építészeti projekt akkor mondható valóban sikeresnek, ha önmagán kívül 

környezetét is megújulásra serkenti. Olyan változásokat indukál, melyek hosszú távú 

hatást gyakorolnak épített környezetünkre.

A múlt értékeit - legyen akár esztétikai vagy funkcionális eredetű - a jelenkor innovációja 

emeli ki. A funkció és épített rétegek fejlődési folyamatát őszintén kell bemutatni. A 

hagyomány és újszerűség kettősége, együttélése teremti meg azt a kontinuitást, mely 

épített örökségünk üzenetét továbbadni képes.
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Aknai Tamás: Nicolas Schöffer. A művészet kiskönyvtára.
Corvina Kiadó, Budapest, 1975

Romsics Imre: Kalocsa anno… Kalocsai fotográfiák.
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre. Kalocsa, 1999

Sinkovits Péter: Szabadság a rendben. Interjú Nicolas Schöfferrel.
Új Művészet Kiadó, Budapest, 2008

Kaszás Gábor: Teremtett és generált világok.
in.: Dargay Lajos szobrászművész monográfia.
Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2006

Kortárs magyar művészeti lexikon. 3. kötet.
Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2001
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BIBLIOGRÁFIA – ONLINE

Déry Attila: Néhány pont épített örökségünkről.
Építészfórum. 2016. január 29.

Tóth Zsolt: A Cella Septichora.
www.septichora.hu, 2016. február 8.

Albert János, Mersits Ildikó, Dr. Szabó Éva. Rejtőzködő középkori udvarház.
Építészfórum. 2017. május 29.

Práger Mária, Lajtai Zoltán: A „szekszárdi mítosz” újraéledt rétegei,
avagy Pollack Mihály mosolya
Építészfórum. 2012. július 27.

Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál: Újrahangolt rom-olvasás –
a tettyei Szathmáry-Palotarom rekonstrukciója. Építészfórum. 2012. június 19.

Rozsnyai József: Kibontakozó faszádizmus, 2012. december 12.
www.epklub.blogspot.hu/2012/12/kibontakozo-faszadizmus.html
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A Várnegyed újjáépítése, 2013
www.fovarosi.blog.hu

Caixa Forum, Madrid (H&dM), 2012. február 23.
www.tarsas2010.blog.hu

Aradi Vértanúk úti csorgó / Petrezselyem kút
www.kozterkep.hu

Palkonya, a falu, látnivalók
www.palkonya.hu

Kalocsa Szíve Program
www.kalocsa.hu

Tamás Eszter: Kinetikus törekvések
a XX. század második felének magyar művészetében.

www.schoffergyujtemeny.hu
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MŰJEGYZÉK

1 _ ÚJRAHASZNOSÍTÁS
PÉCS, EGYKORI TRAFÓHÁZ ÁTALAKÍTÁSA CUKRÁSZÜZEMMÉ
ENGEDÉLYEZÉSI, KIVITELI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI TERV

Generáltervező:  Studiobazaar Építész és Design Műhely Kft.

Építész tervezők:  Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

Építész munkatárs: Marton Katalin

Tervezés éve:  2018

Kivitelezés kezdete:  2018

Szerzőségi arány:  50% 

2 _ ÉRTÉKMENTÉS és ÉRTÉKTEREMTÉS
PÉCS, BELVÁROSI TÁRSASHÁZ ÁTALAKÍTÁSA APARTMANHÁZZÁ
ENGEDÉLYEZÉSI, KIVITELI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI TERV

Generáltervező:  Studiobazaar Építész és Design Műhely Kft.

Építész tervezők:  Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

Építész munkatárs: Marton Katalin

Tervezés éve:  2016-2018

Kivitelezés kezdete:  2018 

Szerzőségi arány:  50%
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3 _ KONTINUITÁS
PALKONYA, PRÉSHÁZ ÉS PINCE FELÚJÍTÁSA,
GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓTÉR KIALAKÍTÁSA
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI TERV 

Generáltervező:  Studiobazaar Építész és Design Műhely Kft.

Építész tervezők:  Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

Műemléki szakmérnök: Rőmer Károly, Orosz László

Tervezés éve:  2017

Kivitelezés kezdete:  2018

Szerzőségi arány:  50%

4 _ INDUKÁLÁS
KALOCSA, NICOLAS SCHÖFFER MÚZEUM MEGÚJÍTÁSA
KIVITELI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI TERV (MEGVALÓSULT ÉPÜLET)

Generáltervező:  C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Vezető tervező:  dr. Kondor Tamás

Építész tervezők:  Fogas Renáta, Gyergyák Ákos

Építész munkatársak: Paári Péter, Greg András, Harsányi Katalin

Tervezés éve:  2013-2015

Kivitelezés:   2015-2016 

Szerzőségi arány:  50%
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretném megköszönni a Breuer Marcell Doktori Iskolának

a számtalan szakmai lehetőséget,

aminek részese lehettem a doktori képzés során.

Külön köszönet témavezetőimnek,

dr. Kondor Tamásnak szakmai támogatásáért, tanácsaiért és a megannyi közös munkáért

és dr. Rohoska Csabának szakmai útmutatásaiért.

Nem utolsó sorban köszönettel tartozom Kozák Barnabásnak és alkotótársaimnak,

akik nélkül ez a munka nem jöhetett volna létre.


