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 Cégünk, a Forma ZRt. 2007-ben megbízást kapott Keszthely város polgármesteri 
hivatalától, hogy szaktervezök bevonásával vizsgálja felül a város közlekedési 
rendszerét, valamint építészeti javaslatokat adjon egyes, kiemelten fontos területek 
megújítására mind erkölcsi, mind müszaki értelemben. Az elkészített tanulmányterv 
alapján a város pályázatot nyújtott be európai úniós pénzügyi támogatás elnyerése 
céljából. A pályázat sikeres lett és mivel a város is tudta biztosítani költségvetéséböl a 
szükséges öneröt, így megindulhatott a részletes tervezési munka. 
 
 
 A Fö tér Keszthely központjában található. Jelenleg erös nyugati és északi térfallal 
rendelkezik – nagyrészt kétemeletes, magastetös házak szegélyezik. Déli irányból egy 
épület és egy tömör kökerítés, kelet felöl pedig szintén egy kökerítés és egy támfallal 
szintben elválasztott, mélyebb fekvésü utca határolja. Magjában áll a gótikus eredetü 
templom és a rendház, valamint a XIX. században épült gimnázium. Több, rossz 
állapotú épület található a rendház mögötti területen, de ezek egy késöbbi ütemben 
elbontásra kerülhetnek, lehetövé téve a központi épületegyüttes körüljárhatóságát, a 
meglévö, délkeleti fekvésü várkert-park kiterjesztésével. 
 
 
 A belváros megújítására az utóbbi évtizedekben számos elgondolás látott 
napvilágot, de egy sem jutott túl a tervi fázison. Korábban cégünk is készített tervet a Fö 
tér átalakítására vonatkozóan, de részletes tervek ekkor nem születtek. Azáltal, hogy 
több tervezöiroda is foglalkozott már a feladattal, viszonylag alapos tanulmányok álltak 
rendelkezésünkre, hogy ezek ismeretében átgondolt tervezési munkát végezhessünk. 
 
 
 A templom és a rendház elött kijelölt régészeti kutatási területen korabeli épített és 
tárgyi emlékek felbukkanása volt várható. Ezekröl az elmúlt korok utazói készítettek 
rajzokat, vagy tettek említést, illetve a korábbi régészeti feltárások dokumentumai 
szóltak róluk. 
 
 
 A részletes tervek kidolgozása elött a hatályos magyar jogszabályoknak 
megfelelöen elözetes régészeti kutatások kezdödtek. A szakemberek által feltárásra 
kijelölt zónák olyan pozícióban voltak, melyek közül néhány korlátozta volna a gépkocsi 
és a gyalogos közlekedést, így néhány kutatóárok nem került kialakításra, a többi pedig 
más helyen készült el. A feltárási eredményeket dokumentáció foglalta össze, mely 
szerint a régészeti munka kevés eredményt hozott, nem találtak semmilyen jelentös, 
megtartandó, vagy bemutatásra érdemes leletanyagot. Ezen információk birtokában 
készítettük el az építési engedélyezési, majd a kivitelezési terveket. 



 A tényleges építési munka 2011 tavaszán kezdödött el. A munkaterület átadását 
követöen részletes régészeti feltárásokkal folytatódott a projekt. Mivel a 
gépjármüforgalom elöl a Fö teret lezárták és a gyalogos forgalom is korlátozásra került, 
nem volt akadálya az eredetileg kijelölt területek alapos, mindenre kiterjedö régészeti 
kutatásának. 
 
 
 A korábbi kutatásokat összefoglaló dokumentumokban már említett, többségében 
meg is talált, néhány esetben azonban felszínre nem került, csak pozíciójukban sejtett 
épített elemeket tártak fel a szakemberek. Sajnálatos módon tehát, ha a régészek az 
általuk eredetileg tervezett helyeken kutathattak volna, azaz a beruházó nem kéri a 
kutatóárkok új pozícióba helyezését, akkor már a tervezést megelözöen tudomást 
szerezhettünk volna a földfelszín alatt lévö objektumokról és azok figyelembevételével 
készíthettük volna terveinket. 
 
 
 A kivitelezési munka az említett területen emiatt nem kezdödhetett meg, mert az 
eredeti tervek szerinti épített elemek (pl. az ide tervezett szökökút) a feltárt objektumok 
miatt nem voltak megvalósíthatóak. Módosított kivitelezési terveket kellett készíteni az 
érintett térszakaszra vonatkozóan. 
 
 
 A templom elötti térszínen a „Lengyeli”-kultúra, a római kor, a középkor és a 
barokk idöszak emlékei kerültek felszínre. 
 
 
 A „Lengyeli”-kultúra korából használati tárgyak töredékeire, a többi korból tárgyi és 
épített emlékekre bukkantak a régészek. 
 
 
 A római kor két periódusa volt beazonostható: II. és III. századi maradványok 
kerültek elö. Megtalálták egy padlófütéssel és terrazzo burkolattal épített villa több 
darabját, melyek a tervezett térszín alatt több méteres mélységben vannak. A 
muzeológusok újkeletü feltételezése szerint ez a castellum lehetett Keszthely városának 
névadója. A római kori villa maradványainak pozíciói, az épület töredékessége és a 
konzerválás, valamint a bemutatás nagy költségei jelen esetben nem teszik lehetövé az 
objektum közönség elé tárását, de a régészeti-múzeumi dokumentálás megtörtént, így 
egy késöbbi alkalommal nem jelenthet gondot az újbóli feltárás és elképzelhetö lesz egy 
korszerü (akár high-tech) módon történö bemutatás is. 



 A középkorból származó épített emlékek, ami a méreteiket, épségüket és 
beazonosíthatóságukat illeti a leginkább bemutathatóaknak bizonyultak. Megtalálták a 
régi dokumentumokban több helyen említett kapubástyát, melyröl csapóhíd indult a 
várárok felett, összeköttetést teremtve a mai rendház elödjével, a várral. A 
kapubástyához kapcsolódott egy sánc, mely a várárok szélén húzodott és amelyre az 
akkori terepadottságok miatt volt szükség, ugyanis viszonylag nagy szintkülönbség volt 
a vár és a töle nyugatra lévö terület között. 
 
 
 A barokk kort mindössze egy kerítésfal megmaradt alapja reprezentálja, így annak 
bemutatását nem helyeztük elötérbe. 
 
 
 A müemlékvédelmi hatóság illetékeseivel és a kutatást végzö régészekkel, 
muzeológusokkal a feltárás ideje alatt folytatott mindennapi konzultációk során 
egyértelmüvé vált, hogy a középkori emlékek azok, amelyek bemutatásával 
elsödlegesen foglalkozni kell. A templom és a rendház középkori eredete miatt, valamint 
a szintén ebböl a korból származó, feltárt objektumok mennyisége és minösége okán, a 
középkort érdemes hangsúlyosan megjeleníteni mind valós formájában, azaz a romok 
konzerválásával és kiegészítésével, vagy adott esetben továbbépítésével, mind a 
várárkot elvont formában visszaidéve, a rendház és a templom elötti térszín 
süllyesztésével. Ezáltal vált megoldhatóvá a rendház alagsorának és udvarának a Fö tér 
életébe való bekapcsolása, valamint a templomtoronyban lévö, XIX. századi építésü 
lépcsök elbontásával a templomhajó egyszerübb megközelíthetösége. 
 
 
 A római kori és barokk emlékek ezesetben alárendelt szerepet kaptak az új térszín 
kialakításakor – nagyrészt a burkolatban jelöltük vissza azokat. 
 
 
 A régi korokban a jelentösebb középületeket (pl. templomokat, palotákat, 
kastélyokat, stb.) tanult építészek tervezték. Az ezeken kívül létesült objektumok 
építömesterek irányításával, vagy adott esetben még öket is nélkülözve valósultak meg, 
azaz a minden építö szándékú emberben meglévö építési ösztön müködtetésével. Az 
ösépítészet és az építészek nélküli építészet szinte szétválaszthatatlan tárgyköre ez. 



 Az építészetbiológia a tárgykörre fogékony tervezök – így magam is – igyekszünk a 
mindennapi tervezési, alkotási gyakorlatban alkalmazni azokat az Isten-teremtette, vagy 
természet-adta szabályrendszert, mely így fogalmazható meg a legegyszerübben: 
„harmóniában a Földdel”. A régi korok építö embere születésétöl fogva birtokában volt 
az ilyen irányú képességeknek, a mai embernek – ha igénye ez egyáltalán – meg kell 
tanulnia. 
 
 
 A Fö tér tervezésénél is fontos szempontként vettük figyelembe az 
építészetbiológiai elveket. A fontosabb momentumok: megvizsgáltuk a téren áthaladó 
föbb földidegáramokat és azt, hogy mely objektumok tervezésénél és milyen módon 
vették alapul azok ottlétét elödeink, valamint igyekeztünk az általunk tervezett 
létesítmények esetében is felhasználni ezeket az adottságokat, azaz az isteni 
ajándékokat. 
 
 
 A Fö téren áthaladó, hét, magasrendü földidegáramból négy a templom 
szentélyén, azon belül is az oltáron halad keresztül. Ez fontos bizonyíték arra 
vonatkozóan, hogy keletelt tájolású templomunkat hozzáértö ember tervezte és építette. 
 
 
 Jelenleg a Szentháromság-szobor is magasrendü földidegáram-vonalon van, 
eredeti helye viszont nem itt volt, hanem a városháza és a gimnázium sarkát összekötö 
vonal felezöpontjánál. A mai helyén régen egy kútház állt, mely a város másik két 
kútjával együtt artézi vizet szolgáltatott a polgárok számára. A két világháború közötti 
idöszakban a kútházat elbontották, a kútfejet eltömedékelték és a helyére telepítették a 
Szentháromság-szobrot. 
 
 
 A terveink szerint a megújuló térszínen más formában ugyan, de visszaépítésre 
került a kútház, mely reményeink szerint ivóvizet szolgáltat majd egyszer, a jövöben, a 
most megvalósított forgatott rendszerü kútmedence átépítésével. Ezen túlmenöen 
áttelepítésre került a Szentháromság-szobor, vissza az eredeti helyére. 
 
 
 A várkertben létesül egy tó, közepén egy sziklával, melyben egy épített 
örökmécsest kell még elhelyezni, a hösök örökmécseséz. A tervezett objektumot arra 
az észak-déli irányú, magasrendü földidegáram-vonalra helyeztük, melyen az új kútház 
is áll , a megszüntetett, régi kútház helyén. Reményeink szerint a tüz és a víz, ez a két 
öselem, ez a két ellenpólus egymást erösítve fog munkálkodni azon, hogy Keszthely 
ismét magasrendü hellyé váljon, mert az volt valaha! 



 2. Tézis - A szakmaiság érvényesülése, vagy inkább az érvényesülésének hiánya 
(?...), és az ebböl származó következmények, továbbá a szellemi munka megbecsülése, 
vagy inkább megbecsülés hiánya (?...) 
 
 Több, mint 20 éves szakmai pályafutás után, számos állami (pl. önkormányzat által 
megrendelt) tervezési és kivitelezési projektet követöen nincsenek illúziói az embernek... 
 A keszthelyi belváros-rekonstrukció "indításaként" a régész szakemberek által 
meghatározott kutatási területek a nem szakemberek által -a városlalók érdekeire való 
hivatkozással- történt önkényes átrendezése több fronton is súlyos károkat okozott a 
beruházásban az önkormányzatnak, azaz a városnak, tehát az itt lakóknak. 
 Az építkezés leállítása, az áttervezés költsége, az ezen idöszakban a kivitelezönek 
fizetett készenléti (rendelkezésre állási) díj, majd az új térszín kialakításának a tervezés 
során nagy odafigyeléssel minimalizált, de mégis valós költségnövekménye anyagi 
természetüek. 
 A közremüködöket, azaz a feltárást végzö régész és muzeológus gárdát, valamint 
a nagylétszámú, kb. 10 szakágban tevékenykedö tervezö csapatot azonban erkölcsi kár 
is érte. A megbecsültségükben, a szakmai hitelességükben érezhetik sértve magukat 
azok, aki az elhúzódó munkálatok miatt céltábláivá lettek téve a jogos lakossági 
felháborodásoknak, a felelösök védekezö mechanizmusának automatikus 
beindulásával. 
 
 
 
 3. Tézis - A közpénz mindenkié, azaz senkié, tehát az "enyém" (?...) 
 
 Az "egyszereplös" kivitelezési pályázatok, a "más nem indult, ti nyertétek meg" 
mai, mindennapos gyakorlata, a "kevesebböl is meg lehetett volna csinálni" tudata a 
jóérzésü emberekben nyomot hagy még akkor is, ha a végeredményre büszkén néz is 
az illetö, legyen az a (keszt)helyi tervezö, vagy -jelen esetben a Fö teret- használó, 
szintén (keszt)helyi lakos. 
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 1. Tézis - A tervezési alapelvek egyezösége. 
 
 A keszthelyi Fö tér tervezési alapelvei az eddigi tanulmányok és tervek 
többségében azonosak, vagy hasonlóak voltak. 
 1.1 A néhai papi kert kerítése, magas köfala (Zalában bástyája) létezésének idején 
a tér déli térfalát képezte. A tér arányai annak lebontásával megváltoztak. Tervezöi igény 
és cél volt, hogy bár a város közönsége elöl valaha elzárt terület jelen használatában 
publikussá vált, valamilyen formában mégis visszaidézésre kerüljön ez a határoló vonal. 
Nyilvánvaló volt, hogy ennek az építménynek áttörtnek kell lennie, abban azonban 
építészi véleménykülönbségek mutatkoztak, hogy kapjon-e funkciót, és ha igen, akkor 
milyet, ez a tervezés során kialakult szóhasználatunkban "térfalépítménynek" nevezett 
létesítmény, mely a mögé telepített "kockafa-ligetel" együtt látja el ezt a térfalképzö 
szerepet. 
 1.2 A jelenleg "L" alakú tér csuklópontjába kerüljön visszatelepítésre a 
Szentháromság-szobor, mert az ott fontos térszervezö szerepet tölt(ött) be. 
 1.3 A volt kútház helyén épület (pavilon) létesítendö, mert keleti irányból zárni-
jelölni célszerü a napi piac számára tervezett térrészt a gépkocsiforgalmi zónától. 
 1.4 A közelmúltban funkció nélküli, elhanyagolt várkertnek valódi parkként kell(ett) 
megújulnia, hogy a tér zöldfelületi, kertépítészeti zónája is méltó színvonalon 
csatlakozhasson az épített térrészekhez. 
 1.5 A várkert Balaton-part felé történö kinyitása fontos (pl. elsö) lépés lehet a 
további rekonstrukciók során, csakúgy, mint a tér téglalap alaprajzúvá történö 
"kiegészítése" a gimnázium-rendház-templom körüljárhatóvá tételével, az azok mögötti 
terület kitisztításával, megnyitásával. 
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Keszthely térképe 1769-böl







tervezte: Dévényi Sándor DLA

Kossuth- és Ybl-díjas építész

Keszthely, Fö tér - eredeti állapot - 2010.





a részletes régészeti feltárások során elökerült emlékek

az elözetes régészeti feltárások tervezett kutatóárkai az elözetes régészeti feltárások megvalósított kutatóárkai



az elözetes régészeti feltárások alapján tervezett Fö tér





részletes régészeti feltárások





a részletes régészeti feltárások utáni újratervezés















fotók: Mészáros T. László és Zsitva Tibor





























szakralitás, építészetbiológia, kozmikus erök



magasrendü Föld-idegáram vonalak

Szent-György vonal

7
7

o-o
sM

ária vo
nal



"modellpavilon" - Velencei Építészeti Biennálé 2012.
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