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1. BEVEZETŐ 
 

Középkori építészeti emlékeink bemutatása műemlékvédelmünk speciális 

területe. Magyarország középkori épületállományának jelentős része rom („holt 

műemlék”), vagy kisebb-nagyobb részt épületmaradványként beépült a későbbi korok 

épületeibe, illetve a folyamatos használat folytán több történeti réteg alatt őrzi középkori 

állapotát.
1
 Hajnóczi Gyula megfogalmazása szerint: „A holt műemlékek a par 

excellence műemlékek, mert nem teljesek, mert csak történetük-múltjuk maradt meg, s 

mert ’használhatatlanok’. Mindezek teszik különlegesen alkalmassá arra, hogy a 

disciplina elvi és gyakorlati kérdései felderíthetőek és értelmezhetőek legyenek.”.
2
 E 

használaton kívüli építészeti emlékek védelmében – állapotuktól függetlenül – elmélet 

és gyakorlat kapcsolata alapvető. 

Középkori építészeti emlékeink állapotát több tényező befolyásolja. Eltérő 

mértékben pusztultak, vagy őrződtek meg ezek az emlékek a történelmi Magyarország 

területén. Lényeges továbbá, hogy ma is lakott településen, vagy a 17. század után már 

újra nem települt területen helyezkednek el. Megmentésükre tett korábbi kísérleteink, 

azok módja és eszközei is befolyásolják mai állapotukat. Az ország területének a 

trianoni egyezmény szerinti felosztásával középkori építészeti emlékekben igen gazdag 

területek kerültek a mai országhatárokon kívülre. A második világháború után 

kiteljesedett hazai műemlékvédelem így fontos feladatának tekintette az ország területén 

maradt középkori emlékek felkutatását és megóvását. 

 

A rom, vagy romemlék fogalmát a hazai szakemberek különbözőképpen 

definiálták. Az egykori funkciójukat és jórészt anyagukat is vesztett építészeti emlékek 

nagyságuk, állapotuk alapján széles spektrumot fednek le. A nagyobb részt eredeti 

állapotában állótól a régészeti úton feltárt maradványokig bezárólag általában 

mindegyikükről elmondható: eredeti használati, erkölcsi értékük avult. A hazai 

terminológiában használatos holt műemlék fogalom jól lefedi e dolgozatban érintett 

emlékek sorát. Az Ágostházi László értelmezése szerint negatív felhangú és kerülendő 

kifejezést Román András logikus rendszerbe helyezi, így indokolva, hogy ez a kategória 

egyaránt alkalmas romemlékek és részben, vagy egészben eredeti funkciójukat vesztett 

építészeti emlékek esetében.
3
 Jóllehet a kifejezés negatív felhangokat rejt, véleményem 

szerint jobb fogalmat, mely magában foglalja a középkori építészeti hagyatékunk 

valamennyi elemét, nem találtak. Az „élő műemlék” meghatározást éppen e fogalom 

szülte, amivé az új, vagy az eredetit visszaállító funkció elnyerésével, vagyis a 

hasznosítás során válik a holt műemlék. A régészeti emlék fogalmát, mely szintén ebben 

a kategóriában értelmezhető, Kralovánszky Alán vitatta, és tett javaslatot egyéb 

megnevezésére.
4
 Dolgozatomban általánosságban középkori építészeti emlék 

megfogalmazást használom, mely a kisebb-nagyobb értelmező kiegészítésekkel ellátott 

maradványokat is magában foglalja, vagyis azokkal a holt középkori építészeti 

emlékekkel foglalkozom, melyek helyreállítása a konkrét állagmegóváson túl nagyobb 

                                                 
1
 Ez szám szerint a 11600-ból több mint 400 emléket jelent. Ld.: Erdei Ferenc: Rommaradványok 

helyreállítása. In.: A műemlékvédelem Magyarországon. Szerk. Császár László. Bp. 1983. p. 34. 
2
 Hajnóczi Gyula: A hitelesség és az identitás problémája a régészeti műemlékvédelem tükrében. In. 

Építés- építészettudomány. XXV. 1-2. 1995. p.63. 
3
 Ágostházi László: A romokról. In: Tanulmányok Koppány Tibor 70. születésnapjára. OMvH, 1998. pp. 

35-48.; Román A.: 487 bekezdés és617 kép a műemlékvédelemről. Terc, Budapest, 2004. pp. 39-42. 
4
 A „történeti épületromok” fogalmat. Ld. Kralovánszky Alán: A „régészeti műemlékek védelméről”. In.: 

A régészeti műemlékek védelme. Az egri nyári egyetem előadásai 1986. július 28 – augusztus 6. Egri 

Nyári Egyetem (ENYE) - Országos Műemléki Felügyelőség (OMF) kiadvány, 1986. pp. 105-109. 
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mérvű építészeti beavatkozásokat igényelt. Kitérek továbbá a régészeti úton, a városi 

szövetben előkerült középkori építészeti emlékek kezelésének kérdésre is. 

 

Ezen építészeti emlékek kezelési, bemutatási gyakorlata Magyarországon a 

közelmúltig egységesnek mondható elméleti alapokon nyugodott. A két világháború 

között, a kibontakozó műemlékvédelmi elvek szerint itthon csupán néhány, ám annál 

emblematikusabb és előremutatóbb helyreállítás történt: köztük az esztergomi vár egy 

részének, a székesfehérvári romkertnek a bemutatása vagy a megkezdett visegrádi 

palota-helyreállítás. A második világháború által félbeszakított, és a hatalmas háborús 

károk felszámolása miatt csak lassan újrainduló helyreállításoknak Buda majd Sopron 

középkori emlékeinek kutatása és bemutatása adott újabb lendületet.
5
 E bemutatásoknál 

követett szemlélet a velencei dokumentum megszületésével európai igazolást nyert, így 

az egyetlen elfogadható út lett hazánkban a romemlékek védelmének terén. 

Magyarország egységes romemlék-helyreállítási gyakorlatának sikereihez hozzájárult az 

is, hogy a szakemberek kihasználva a központosított hatalom lehetőségeit, egy 

centralizált szervezet (OMF) segítségével végezhették a kutató-tervező-kivitelező 

munkát. A hazai műemlékvédelem alapjait megvető, azóta sokat kritizált tevékenységük 

talán egyik legnagyobb erénye, hogy a politikai helyzet ellenére igen intenzív 

nemzetközi kapcsolatokat ápoltak, és eredményeiket a világ elé tárva az európai 

gyakorlat próbakövére tették. Az 1964-72 közé tehető korai korszak tevékenysége 

nemzetközi színvonalon állt, ám lassan, de fokozatosan elmaradt attól. Ennek fő oka, 

hogy az elméleti alapok megmerevedtek, nem érlelődtek tovább nemzetközi szintű 

vitákban. A hazai műemlékvédelem virágkoraként is aposztrofált időszakban a nagy, 

emblematikus magyar középkori emlékek helyreállítására például továbbra sem került 

sor.
6
  

A politikai rendszer megváltozásával az OMF részeire esett szét, majd hivatallá 

válása folytán egyre nehézkesebb lett. A hatósági jogkörrel is terhelt szervezet ezután 

komoly gondokkal küszködő intézményként működik. A korábban egységesen 

kezelhető műemlékgondozásnak újabb nehézséget jelentett a politika és kultúr-politika 

egyre növekedő nyomása, a választási ciklusokhoz kötődően irreális tempót diktáló 

uniós pályázatok kényszere, a gazdasági érdekek érvényesítése, mely sokszor szöges 

ellentétbe került az értékvédelemmel és a tudományos megismerés kritériumaival. 

Ebben az állapotában érte a hazai műemlékvédelmet az államalapítás ezredik 

évfordulójára való készülés, mely tovább nem kívánta halogatni e nagy volumenű 

helyreállításokat, mivel a királyi központok restaurált épületei ekkorra már igen rossz 

állapotba kerültek. Ez a munka egy olyan szakembergárda feladata lett, mely kettős 

tudattal, ha szabad így fogalmaznom skizofrén módon állt a feladatok elé. Vagy az 

                                                 
5
 Ez a 19. század végén Camillo Boito tézisein alapuló és a két háború közti időszakban kiforró erős olasz 

elméleti hatás következményei. A Colosseum 19. század első felében történt helyreállítása az eklektika 

idején kibontakozó historista szemlélet miatt nem tudott megfelelő hatást gyakorolni Európában. Möller 

István zsámbéki helyreállítása ezért is oly sokat idézett példa, mely e korai gyökerekig nyúlt vissza. Az ő 

szemlélete – mely mai szemmel is precíz dokumentálással járt együtt – és a tudományosan nem 

igazolható rekonstrukciós megoldásoktól való tartózkodása követendő útjává vált a háború utáni hazai 

műemlékes generációnak. 
6
 Az OMF egykori igazgatója így ír erről: „Szervezetünk ezen időszakban majdhogynem kerülte a 

szakmailag bonyolult, jeles és nagy volumenű feladatokat, arról is szó volt, hogy mindezek vállalására 

felkészületlenek is vagyunk. A kis, azonnal látványos eredményt hozó emlékek sokasága került 

helyreállításra ez időben. Mindenki érezte, hogy ezen a helyzeten változtatni kell, de elsősorban a külső 

körülményekben kerestük a hibákat, és nem akartunk szembenézni azzal, hogy mi magunk hagytunk ki 

olyan, a társadalom által felkínált helyzeteket, amiért másokat, a főhatóságokat nem hibáztathatjuk.” 

Mendele Ferenc: Meglévő, megerősített és új elemek az Országos Műemléki Felügyelőség munkájában. 

In.: Műemlékvédelem 1986/3. p. 232-235. 
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előző időszak közízlést formáló elveivel szembehelyezkedő szemlélettel közelített a 

feladatokhoz, vagy éppen ellenkezőleg, görcsösen ragaszkodott a védelem korábban 

bevált és változatlannak elfogadott elveihez. Világossá vált, hogy korántsem olyan 

egységes már a szakmai kiállás, mint az korábban volt. Sajnos a nyolcvanas évek 

közepén kibontakozott ún. posztmodern vita óta komolyabb szakmai vita nem folyt a 

hazai műemlékvédelemben, legalábbis olyan, ami mind az elméleti, mind a gyakorlati 

szakemberek részéről előremutató lett volna. Nemzetközi szinten is egyre kevesebbet 

hallatott magáról műemlékvédelmünk, így sok esetben megfelelő, elmélyült külföldi 

visszajelzést sem kaptunk munkánkról. 

Az elmúlt húsz évben egyre több olyan munkálat folyik neves magyarországi 

emlékeken, melyek itthon heves szakmai vitákat gerjesztenek. Egyre többször merül fel 

már tudományos körökben is a magyar műemlékvédelem elméleti válsága. Mára 

bizonyossá vált: a számunkra alapvető műemléki elvek nem végleges érvényűek, a 

műemlékvédelem élő diszciplína, folyamatosan fejlődik, kortárs tendenciái 

jelentkeznek. E megállapítás direkte és indirekte is értelmezhető. A romok 

bemutatásával kapcsolatos műemléki tevékenység ugyanis folyamatos beavatkozást 

feltételez. A beavatkozások rendszeresen ismétlődő folyamata azonban sokkal inkább 

érvényesül, mint a használatban lévő emlékek rendszeres karbantartása. Romok 

rendszeres és intenzív karbantartása maga után vonja a bemutatásnak esetleg évenkénti 

revízióját is. 

 

A magyar műemlékvédelem jelenlegi gyakorlatát kutatva sok hiányosság 

található a hazai szakirodalomban. Műemlékvédelmünk részletes kritikai története máig 

megíratlan, az erre kísérletet tevő írások is mind a rendszerváltás előtt születtek.
7
 A 

magyar műemlékvédelem elméletéről és gyakorlatáról átfogóan és naprakészen szóló 

kiadott könyv szintén nincs.
8
 E témában tanulmányok, cikkek, doktori, kandidátusi 

értekezések kéziratai adnak támpontot. Idegen nyelven még csak kisebb naprakész 

ismertetőt sem tudunk külföldi szakemberek rendelkezésére bocsátani. A 

műemlékvédelmi szakmai folyóiratok száma Magyarországon csekély, az idegen nyelvű 

mellékletekkel ellátott nagyobb tanulmánykötetek megjelentetése vontatott. 

Hazai helyreállítási gyakorlatunk külföldi visszhangjait jó ideje nem ismerjük, 

melynek oka a külföldi szaklapokban igen ritkán fellelhető magyar publikációk és az 

arra ritkán születő reflexiók mellett az, hogy a jelenlegivel szemben a korábbi 

kapcsolatok révén ezelőtt több szakember látogatott el hozzánk és írta meg tapasztalatait 

hazájának szakmai orgánumaiban. Az ICOMOS magyar bizottságának néhány idegen 

nyelvű kiadványa nem pótolja ezt az űrt, akárcsak azok az építészettörténeti vagy 

művészettörténeti tanulmányok, melyek szintén kis számban jelennek meg egyes 

külföldi szaklapokban.
9
 Az elmúlt évek helyreállítási gyakorlatának európai 

tendenciáiról itthon mi szinte csak foszlányokat ismerünk.
10

  Örömteli azonban a hazai 

                                                 
7
 Mindmáig a legrészletesebb: Gerő László: Építészeti műemlékek feltárása, helyreállítása és védelme. 

Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1959. Olvasmányos, és sok többletinformációt tartalmaz Dercsényi Dezső: 

Mai magyar műemlékvédelem. Magvető Kiadó, Budapest, 1980. 
8
 Tankönyv jellegű, de jó összefoglaló Ágostházi László: Műemlékvédelem. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 

2005., illetve hasznos kézikönyvként forgatható: Magyar Mária – Péter Annamária: Az építészeti örökség 

védelme. KJK-KERSZÖV, Bp., 2003. Olvasmányos stílusban, inkább tájékoztató jellegű Román A.: 487 

bekezdés… op.cit. 
9
 Műemlékvédelmünk elvi és gyakorlati alapjaira oly nagy hatást gyakorló Itáliában hazánk elmúlt húsz-

huszonöt éves műemlékvédelmi gyakorlatáról csupán két írást találtam, az olasz szakemberek által citált 

hazai példák is lassan negyven évesek. 
10

 Hazánk műemlékvédelmi gyakorlatának külföldi megítéléséről igen jó tanulmányok születtek, sajnos 

ezek is már igen régen. Ezek közül a legfontosabbak: Horler Miklós: Műemlékhelyreállítási módszereink 
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régészeti szakirodalom folyamatos fejlődése, mely sok esetben a helyreállítást is érinti, 

illetve annak tudományos alapjait közli egyes emlékek kapcsán.
11

 

 

Az elmúlt mintegy három évtizedes időszak irodalmának hiányosságai miatt 

hazánkban a helyreállítások kritikai elemzése és vizsgálata nem kapott, nem kaphatott 

folyamatos elméleti hátteret. A teoretikus felvetések egy-egy konkrét helyreállításhoz-

bemutatáshoz kapcsolódnak, a publikációk zömében az alkotók beszámolóira 

korlátozódnak, érdemi kritika általában nem fogalmazódik meg a helyreállítások 

kapcsán. Egyes emlékek tekintetében inkább csak személyeskedő viták, mint elemzések 

olvashatók.
12

Romokkal kapcsolatos műemlék-bemutatások helyzete még az általánosan 

tapasztalható tendenciánál is rosszabb képet mutat. A romhelyreállítások részletes 

bemutatása rendre elmarad, akárcsak a tendenciák elemzése, az elméleti alapok 

megvitatása. Így annak lehetősége sem adott, hogy a két világháború közti időktől a 

nyolcvanas évek elejéig készült helyreállításainkat újra, kritikai szemlélettel vizsgálva 

megtaláljuk a kapcsolatot a mai tendenciákkal. Továbbá éppen ez az elméleti szakadék 

az, mely a folyamatos elvi alapokkal rendelkező nemzetközi gyakorlattal nehezen 

összevethetővé teszi a hazai gyakorlatunkat. A kortárs európai rom-emlékvédelmi 

tendenciák megismerése ebben segíthet. 

 

Dolgozatom első részében a hazai és nemzetközi elvi alapok 

fogalomrendszerének összevetése és a dolgozatban használt fogalmi apparátus 

felállítása után olyan vizsgálati rendszert mutatok be, mely elvi javaslat a helyreállítások 

kritikai elemzéséhez, a középkori építészeti emlékek bemutatásának kvalitásának 

vizsgálatához. Ehhez sajátosan műemlékvédelmi módszertani szempontokat: a 

bemutatás hitelességét, az alkalmazott értékhierarchiát, az új és a régi részek viszonyát, 

és a bemutatott emlék és környezetének kapcsolatát veszem alapul. A szempontrendszer 

összeállításakor igyekeztem elmélet és gyakorlat egyensúlyát megadni. Az egyes 

országok történelme és középkori műemlékállományuk állapota elméleti 

megfontolásaikat s így helyreállítási gyakorlatukat is befolyásolja. A szempontrendszert 

ezért úgy alakítottam, hogy az európai műemlékvédelmi gyakorlat kritikai vizsgálatát is 

figyelembe veszi. 

A dolgozat második felében e rendszer alapján elemzem a felsorolt 

bemutatásokat, kísérletet téve a mai hazai rombemutatási tendenciák értelmezésére és a 

nemzetközi palettán való elhelyezésére. Az elvi javaslatcsomagot különböző középkori 

építészeti emlékeken végzett helyreállítás-típusok kapcsán vizsgálom: részlegesen 

elpusztult építészeti emlékek, illetve régészeti úton feltárt romok bemutatása városi 

szövetben és lakott területen kívül. A hazai középkori emlékek bemutatásának 

vizsgálatához azokat az építészeti együtteseket választottam, melyekről jelentőségük 

miatt több anyag áll rendelkezésre. 

 

 

                                                                                                                                               
európai mérlegen. In: Magyar műemlékvédelem IX. 1984. p. 13-30., Román András: A magyar 

műemlékvédelem helye a világban. Előadás az OMF 25 éves fennállásának alkalmából tartott 

emlékülésen. In.: Műemlékvédelem. 1983/3. p. 166-176. 
11

 A középkori emlékek kapcsán a Castrum Bene Egyesület hírlevelei, Acta Archaeologica számai, vagy a 

Lapidarium Hungaricum kötetei. 
12

 Ld. a 4. fejezetben, a millenniumi helyreállítások elemzésénél hivatkozott szakirodalmat. 
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2. KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK VÉDELMÉNEK ELVI ALAPJAI 
 

Az épített örökség védelme és bemutatása kapcsán a nemzetközi 

szakirodalomban kimutatható egy folyamatosan fejlődő kritikai, vizsgálati szál, amely a 

műemlék-bemutatások kvalitását próbálja minél objektívebben megítélni. Az ilyen 

alapos és rendszerezett vizsgálat alkalmas arra, hogy megértsük és értelmezzük a kortárs 

műemlékvédelem gyakorlati tendenciáit. A holt építészeti műemlékek helyreállításának 

módszerei és ezek elemzéséhez használt fogalmak a vizsgálat alapjait képezik. A 

közelmúltban különösen az itáliai és német teóriában sokat taglalt kérdés a fogalmak 

meghatározása.
13

Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az európai fogalmi apparátus – 

beleértve saját terminológiai rendszerünket – továbbra sem egységes.
14

 Először 

tisztázandók tehát a dolgozatban használt fogalmakat. 

 

2.1. A holt középkori műemlékek hazai védelmének fogalmi apparátusa 

 

Építészeti emlékek védelménél alkalmazott helyreállítási módozatok 

megnevezésére többféle kifejezés használatos. Ezek rendszere nem egységes, 

mondhatni ahány szakember van, annyiféle meghatározást használ. A műemlék-

bemutatások kritikai vizsgálata azonban egységes fogalmi rendszert igényel. Gerő 

László 1959-ben részletesen taglalja a műemléki bemutatás eszköztárát
15

, mely az ő 

megfogalmazása szerint a következőkből áll: megőrzés (konzerválás, elenyészően kis 

falkiegészítésekkel), kiegészítés (részleges helyreállítás), visszaállítás (anastylosis, 

együtt jár bizonyos kiegészítésekkel), helyreállítás (restaurálás), és újjáépítés 

(rekonstruálás, új anyaggal megújítás), valamint átalakítás és áthelyezés. Gerő 

megjegyzi, hogy „nincsen olyan eljárás, vagy módszer, melyet eleve mindig 

érvényesnek mondhatnánk. Ha van szabály, az az „esetről esetre” szabálya”.  

Az első, egységesnek szánt elvi alapot az OMF tervezési osztályának kutatása 

jelentette 1964-ben, melyet Horler Miklós foglalt össze.
16

  A romvédelem módszereit 

három csoportba sorolja: konzerválás és állagbiztosítás, mely a feltétlenül szükséges 

beavatkozásokat jelenti; a kiegészítések a rom értelmezése érdekében, mely „már a 

hiányzó részek bizonyos mérvű rekonstrukciója, kiegészítése útján lehetséges”; illetve a 

rom, vagy egyes részeinek gyakorlati felhasználása. Ez a hármas rendszer egy emléken 

egyidejűleg is alkalmazható. A konzerváláshoz tartozik a védelmi célú ráfalazás, 

hozzáfalazás mellett a védőtetők és védőépítmények is. A restaurálás kifejezés ekkor 

még nem jelenik meg a hazai elméletben. A védőépületbe, vagy új építészeti 

koncepcióba való integrálást is külön kategóriaként kezeli a szerző. Az itt 

megfogalmazott elvek a nyolcvanas évek közepén újra elfogadásra kerültek, és 

lényegében most is alapvetők a magyar középkori emlékek bemutatásánál.
17

 Horler 

későbbi elméleti munkássága során többször újra visszatér a fogalomrendszer 

                                                 
13

 Che cosa è il restauro? Nove studiosi a confronto. Szerk.: B. Paolo Torsello, Marsilio Edit., Venezia 

2005.; Petzet, Michael: Principles of Monument Conservation. ICOMOS Hefte des deutsches 

Nationalkomitees XXX., 1999. 
14

 Az európai műemlékvédelmi felfogás polarizálódására mutat rá tényszerűen: Horler Miklós: Az utóbbi 

25 év műemléki elvei. In.: Építés-Építészettudomány 19. 1991/3-4. pp. 262-263. 
15

 Gerő op.cit. pp. 151-176 
16

 Horler Miklós: Romok műemlékvédelmének módszerei. In.: Műemlékvédelem 1964/1. pp. 1-24. 
17

 Természetesen a római kori emlékek esetében is. Érdekes az időszak hozzáállása, mely jórészt a 

középkori romemlékeken érlelte ki elméleti megfontolásait. Hajnóczi Gyula veti fel először az igényt, 

hogy a romemlékek kezelése korszakonként is teremje meg a saját elvi hátterét. Ld. Hajnóczi Gyula: A 

római kori műemlékek helyzete hazánkban 1988-ban. In.: Műemlékvédelem. 1988. p. 146. 
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tisztázásához. 1967-ben közölt irányelvei már egy kiforrott rendszert jelentenek
18

, mely 

későbbi írásaiban sem változik.
19

 A helyreállítás, mint a műemlék védelmével 

kapcsolatos gyakorlati beavatkozások összessége alapvetően itt két beavatkozási módot 

jelent. A konzerválás és a restaurálás. Ez utóbbin belül értelmezi a rekonstrukciót (elvi 

rekonstrukciót), és mint annak megvalósulási formáit: a kiegészítést, az anastylosist és 

az újjáépítést. 

A hazai irodalomban legutóbb Román András tett kísérletet a fogalmak 

tisztázására.
20

 Ennek korábbi indítéka Császár László ez irányú, inkább 

gondolatébresztő, semmint alapos kísérlete volt
21

, melyre akkor Román röviden 

reagált.
22

 Román – a Velencei Chartára hivatkozva – alapvetően két módszert, a 

konzerválást és a restaurálást tekinti az alkalmazható módszernek, a rekonstrukciót 

külön kezeli. Ez utóbbi értelmezésében bizonytalanság érezhető, leginkább az újjáépítés 

értelemben használja. A nemzetközi fogalomrendszert is érinti a két fő módszer 

értelmezésénél. Rámutat, hogy a konzerválás definíciójával a Velencei Charta is adós 

maradt, de az a restaurálás meghatározásából levezethető. Román is tesz utalásokat arra, 

hogy a nemzetközi kísérletek az egységes fogalmi apparátus létrehozására 

nehézségekbe ütköznek. Megfogalmazása szerint „a restaurálás olyan beavatkozás, 

mely megváltoztatja a műemlék látványát, mégpedig jelentős módon. (…) 

konzerváláskor a műemlék látványa nem változik, legalábbis jelentős mértékben.” A 

felújítás, tatarozás fogalmakat is elfogadhatónak tartja, és a konzerválás 

fogalomkörében kezeli – bár az imént említett vitairatban még nem tartja helyesnek.  

Román András közreadott fogalomrendszere után a közelmúltban Ágostházi 

László is megfogalmazta könyvében „a műemlékvédelem fogalmait”.
23

 

Fogalomrendszere a fentiektől komolyabb eltérést mutat. Az állagvédelem alapfogalma 

után az élő és a holt műemlék fogalmakat definiálja. A helyreállítás kifejezést mint a 

restaurálás szinonimáját használja, melynek része az átalakítás és a kiegészítés is. A 

kiegészítés fogalmát külön is definiálja, mely az előzőekben említettek közül leginkább 

a konzerváláshoz áll közel. Ágostházinál a megőrzés fogalma analóg a konzerválással, a 

részletes meghatározás azonban inkább a gondozásra utal. A rekonstrukciót a 

helyreállítás fogalommal azonosítja. A műemlék hasznosítását revitalizációnak nevezi. 

Használja az újjáépítés fogalmat is, mely a fentiekben látott rekonstrukció megfelelője. 

Az építészeti romemlékek kezelésénél alkalmazott terminológiát a nemzetközi 

fogalomrendszert is taglaló módon, kritikai szemlélettel Mezős Tamás is vizsgálta és 

1994-es kandidátusi értekezésében foglalta egységbe.
24

 Ezek a meghatározások, 

akárcsak Horler esetében, letisztult tézisek, rendszert alkotó pontos fogalom-

meghatározások, melyek a nemzetközi terminológiához igazodnak. Mezős Tamás 

definíciói a következők: 

„Anastylosis (visszaállítás) fogalmán az eredeti maradványoknak, feltételezhetően 

eredeti helyre történő visszaállítását értjük.  

                                                 
18

 Horler Miklós: A műemlékhelyreállítás irányelvei. In.: Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények. 

11. 3-4. 1967. pp. 447-460. 
19

 Horler Miklós: Műemlékvédelmünk elvei és módszerei. In.: Építés- Építészettudomány. 13. 1-2. 1981. 

pp. 63-84. 
20

 Legvégső formában közli:  Román: 487 bekezdés … op.cit. 
21

 Császár László: A műemléki helyreállításról. In.: Műemlékvédelem 1992/2. pp. 63-68. 
22

 Román András: Helyreállítás = konzerválás és/vagy restaurálás. In.: Műemlékvédelem 1992/3. pp 162-

163. 
23

 Ld. Ágostházi: Műemlékvédelem op.cit. pp. 27-28. 
24

 Mezős Tamás: Római kori építészeti emlékeink védelmének elmélete és gyakorlata. Kandidátusi 

értekezés.4. fejezet, Kézirat, Budapest 1994. p. 5-6. 
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Konzerválásnak nevezzük a régészeti eszközökkel felszínre hozott, vagy a felszínen még 

látható épületemlékek falainak, építészeti részleteinek az eredeti helyükön (in situ) 

történő megőrzése érdekében kifejtett tevékenységet. A fogalom tartalmazza a 

mállékony falaknak az állékonyság megőrzése érdekében történő visszabontását és 

újrafalazását, vagyis állagbiztosítását, valamint a részleges kiegészítéseket is.  

Restaurálásnak nevezzük az emlék konzerválása során közérthetősége, 

értelmezhetősége érdekében végrehajtott kiegészítéseket, felület, anyag vagy részletek 

pótlását.  

Megerősítésről beszélünk, ha az eredeti szerkezetet látható, vagy rejtett modern 

segédszerkezettel kell biztosítani. Ez a tevékenység nyilván túlmutat a falaknak, 

boltozatoknak vagy más szerkezeteknek az anyagukban történő megerősítésén. 

Kiegészítésről akkor beszélünk, ha az eredeti szerkezeteket, a stabilitás biztosításán 

túlmenően, a bemutatás, az értelmezhetőség miatt, építészeti, esztétikai indokkal kell 

bővíteni, kiegészíteni. A kiegészítés a restaurálással ellentétben már új szakaszok, 

elemek megépítését is jelenti, de még nem jeleníti meg az épület tömegének, vagy 

homlokzatának egy önálló elemét, darabját.   

Elvi rekonstrukció az emlék egy adott állapotának, egy adott építési periódusának a 

régészeti adatok alapján, elvi építészettörténeti, elméleti és műszaki megfontolások, 

valamint analógiák felhasználásával, rajzban dokumentált ábrázolása és szöveges 

leírása. Az elvi rekonstrukció része a tudományos dokumentációnak. 

Részleges rekonstrukcióról beszélünk, ha az emlék elképzelt egyik állapotának egy 

önállóan is értelmezhető (tömeg- vagy homlokzati-) részletét az elvi rekonstrukció 

alapján építik meg.  

Teljes rekonstrukció vagy csak rekonstrukció kifejezést használjuk, ha az elvi 

rekonstrukció alapján mutatják be az emlék régészeti és építészettörténeti eszközökkel 

meghatározott építési periódusának a tömegében, homlokzat- és részletképzésében, 

belső téralakításában hiteles képét, vagyis egy az egyben megépítik az épületet. 

Védőtető az emlék védelmére épített szerkezet, amelynek nincsenek oldalfalai, de 

időszakonként a teljesebb védelem érdekében 1 vagy több oldalon mozgatható oldalfal a 

szerkezetre felerősíthető. 

Védőépület az emlék teljes védelmére épített, szükség szerint a biztonságtechnikával és 

a klímatechnikával ellátott konstrukció, amely hosszú távon optimális feltételeket 

biztosít az emlék fennmaradásához. Külön kezelem a későbbiekben azokat a kisebb vagy 

nagyobb tere(ke)t, helyisége(ke)t, amelye(ke)t egy nagyobb épület részeként, az építés 

során előkerült leletek in situ bemutatására, az eredeti funkciótól leválasztva alakítanak 

ki. Néhány esetben a múzeum és a védőépület fogalma keveredik. Magam csak akkor 

használom a védőépület kifejezést, ha az in situ bemutatott - általában építészeti vagy 

sír - leleteken kívül csak az ezek mellékleteként, a helyszínen előkerült leleteket mutatják 

be.” 

E beavatkozások közül, ahogy arra már Horler is rámutatott, egy adott emlék esetében 

egymással párhuzamosan több is alkalmazható. Ennek különösen a kiterjedtebb 

romterületek élményeztetésénél, illetve az emlék több periódusának együttes 

bemutatásánál van szerepe.  

A következőkben a fenti meghatározások alapján vizsgálom az olasz, a német és 

az angol terminológia és kritikai megközelítés tanulságait, és vetem össze a magyar 

terminológiával. 
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2.2. Az európai elmélet és gyakorlat viszonya a holt műemlékek bemutatásában 

 

A fogalmak nemzetközi, egységes és pontos meghatározása nehézségekbe 

ütközik. Jól kimutatható mindez a hitelességet tárgyaló Narai dokumentumon vagy 

éppen a Krakkói Charta megfogalmazásain, ahol általánosan elfogadható, de minden 

konkrétumot nélkülöző megfogalmazások születtek alapvető módszerekre. Maga a 

„műemlékvédelem” kifejezés már önmagában jól mutatja az egyes országok védelemhez 

való közelítését. Így a magyarban a védelem szó, az angol „protection and conservation 

of historic monuments”-ben szintén a védelem és a konzerválás, a német 

„Denkmalpflege” vagy „Denkmalschutz” szóban az ápolás, gondozás, az olasz 

„restauro dei monumenti”-ben pedig az aktívabb beavatkozással járó restaurálás 

fogalma a meghatározó. Ezekre a finom különbségekre is rámutat az adott államok saját 

gyakorlatának vizsgálata a következő fejezetben. A védelmi beavatkozásokra 

összefoglalóan itthon a helyreállítás fogalmat használjuk, az angolban átfogóan a 

konzerválás (conservation), az olaszban a restaurálás (restauro), a németben pedig a 

védelem (Pflege – gondozás, vagy Erhalten - fenntartás) szóval jellemzik. A konzerválás 

és restaurálás fogalma eltér a fenti nyelveken. 

 A velencei egyezménnyel egy időben született nemzetközi műemlékvédelmi 

szervezet, az ICOMOS az elmúlt két évtizedes időszakban különösen nagy hangsúlyt 

fektetett a műemlékvédelmi elvek egységesítésének kérdésére. Az ICOMOS Training 

Guidelines a világörökségi útmutatóban a következőképpen fogalmazta meg a 

helyreállítás módozatait: „ The object of conservation is to prolong the life of cultural 

heritage and, if possible, to clarify the artistic and historical messages therein without 

the loss of authenticity and meaning. Conservation is a cultural, artistic, technical and 

craft activity based on humanistic and scientific studies and systematic research. 

Conservation must respect the cultural context.
25

 Amiben a nemzetközi gyakorlat 

bizonyosan egységes, hogy az egyes államok különböző műemlékvédelmi hagyományai 

ellenére ma már semelyik ország nem vonja kétségbe a tudományos alapú helyreállítás 

eljárását. 

Az európai műemlékvédelem útja az elmúlt mintegy 25 éves időszakban az 

integrált védelem irányába mutat. A narai konferencia már rámutatott sok olyan 

kulturális különbségre, melyet ennek az egységes szemléletnek az elérésére kezelni 

kellett. Az integrált védelem és az örökségvédelem köreinek ilyetén kitágítása éppen az 

egyes emlékcsoportok védelmére szánt figyelmet csökkentheti, ahogy ezt a 

közelmúltban az itáliai szakemberek is hangsúlyozták. A kulturális örökség védelmének 

és elvi alapjainak ilyen egységesítési törekvései sok esetben a gondolati háttér 

uniformizálását indítják el.
26

 A nemzetközi szakirodalom vizsgálatával kiderül, hogy 

minden ország keresi saját fogalmi rendszerének és elvi hátterének alapjait. 

 

A német nyelvterületeken használatos terminológiát legutóbb Michael Petzet 

összegezte a következő csoportokban:
27

 

- karbantartás (Instandhaltung), tatarozás/javítás, rehabilitáció (Rehabilitation):a 

konzerválás kontextusában értelmezendő inkább megelőző beavatkozások, 

amennyire lehetséges, minimumra törekedve. 

- konzerválás (Konservierung), restaurálás (Restaurierung), renoválás 

(Renovierung): a legalapvetőbb és elfogadott tevékenység a konzerválás, a 

                                                 
25

 Fielden, B.M. - Jokilehto, J. (1993). Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. 

ICCROM, Rome (reprinted in 1998). 
26

 Ld. Pickard, Robert: policy and Law in Heritage Conservation. Spon Press, London-New York, 2001. 
27

 Petzet: Principles… op.cit. p. 11-45. 
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restaurálás új anyagok bevitelét jelent, és indokolandó, a renoválás viszont rombol 

is, ezért kerülendő. 

- cserélés, kiegészítés (Reparatur, Instandsetzung, Ergänzung):csak indokolt esetben, 

az emlékhez harmonikusan illesztve. 

- rekonstrukció (Rekonstruktion = ripristino) és újjáépítés (Wiederaufbau = 

ricostruzione): csak tudományos alapon, indokolt esetben és nagy körültekintéssel. 

- áthelyezés (Translozierung): csak nagyon indokolt esetben, az eredetihez hasonló 

környezetbe. 

- régészeti örökség kezelés (Bodendenkmal management): Az in situ megtartás és 

védelem a cél, konzerválás vagy indokolt esetben restaurálás útján. 

- kópia (Kopia): általában nem működik, mint védelmi eszköz. 

A német terminológia a konzerválás, restaurálás mellett a rekonstrukciót is külön 

csoportban kezeli. Jellemző, hogy előtérbe helyezik minden esetben a folyamatos 

fenntartást, karbantartást, mely talán a német nyelvterületeken a legintenzívebb 

Európában. A régészeti örökség kezelésének (Bodendenkmalpflege) kérdését a 

műemlékvédelmen belül tulajdonképpen külön kategóriaként kezelik. 

 

Az itáliai terminológiában folyamatos a helyreállítási módszerek tág 

fogalomkörének rendezése. Összefoglalására egy jellemző megközelítés Giovanni 

Carbonara négy csoport-meghatározása:
28

 

- restaurálás előtti beavatkozások:  

A kezelés, karbantartás (manutenzione) annak eredeti, manuálisan és kézműves 

szemlélettel végzett értelmében, a kritikai betétek ismerete és hozzáadása nélkül. A 

kezelés (tutela) és védelem (salvaguardia) kifejezések már törvényi, fiskális és 

financiális színezetűek. 

- a restauráláson belüli tevékenységek:  

Megerősítés (consolidamento), ami ha kulturális javakról van szó, akkor „kritikai” 

megerősítés, mely a restaurálás melléknevesítése és a statikai problémák 

megoldását jelenti. 

- restauráláson kívüli/túli beavatkozások: 

Inkább a rekreatívabb hozzáállást jelentő beavatkozások, nem a konzerváló 

gondolkodás; ide tartozik a rekonstrukció (ricostruzione), a nagymérvű kiegészítés 

(completamento), a bővítés (ampliamento), az újjáépítés (ricomposizione), az 

eredeti állapotba hozás (restituzione in pristino – kb. reintegrazione), és a felújítás 

(innovazione). 

- a restaurálás mellett, vagy restaurálással együtt történő beavatkozások: 

Technikai oldalát tekintve rokonítható az előző kategóriával, de elhatározását 

tekintve nem. Ide tartozik a visszaállítás (recupero), javítás-szanálás (risanamento), 

revitalizálás (vitalizazione), a kiszabadítás (liberazione) és a hasznosítás-valorizáció 

(valorizzazione). 

A némethez és a magyarhoz képest az olasz sokkal szorosabban értelmezi a restaurálás 

kategóriáját. A kezelés, karbantartás, a konzerválás mellett a restaurálás is – Cesare 

Brandi óta – szigorúan tudományosan vett, kisebb mértékű beavatkozást jelent. A 

nagyobb kiegészítésekkel járó beavatkozások az olasz fogalomrendszerben már tovább 

mutatnak a restauráláson, bár éppen a filológiai szemlélet miatt nem esnek messzire 

attól. Ez annak a kritikai szemléletnek az alapja, mely az itáliai teóriát és gyakorlatot 

jellemzi. 

 

                                                 
28

 Carbonara, G.: Avvicinamento al restauro: teoria, storia, monumenti. Napoli, Liguori. 1997. p. 44. 
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A használatos angol terminológia alapjait az 1980-as Burra-charta jelentette. Az 

egységes fogalom-meghatározásra az English Heritage adott ki 2001-ben ajánlást, 

eszerint:
29

 

- restoration (hazai fogalmainkkal valahol konzerválás és restaurálás között): a 

meglévő emlék egy korábbi állapotába való visszaállítása, a később rárakott részek 

és bővítmények eltávolításával vagy a meglévő részek összegyűjtésével, új anyagok 

beiktatása nélkül. 

- reconstruction (hazai terminológiánkkal restaurálás és rekonstrukció /renovation/ 

között): egy hely korábbi ismert állapotába való visszaállítása, a restaurálástól az új 

anyagok bevitele különbözteti meg. 

- recreation (renovation, rekonstrukció): egy feltételezett korábbi állapotnak a 

fennálló bizonyítékok, helyszíni és egyéb adatok és következtetések alapján történő 

spekulatív visszaállítása, új anyagok használatával. 

A Burra-charta említi még az „adaptációt” és hangsúlyozza a konzerválási politika 

fontosságát, de részletesen ezt nem fejti ki. Mivel a konzerválás fogalma a holt 

műemlékek kezelési módozatainak összességét jelenti az angol terminológiában, itt – a 

műtárgy-restauráláshoz hasonlóan – a restaurálás jelenti a szigorúbb kategóriát. A 

rekonstrukción belül értelmezik a különböző kiegészítéseket. Ebben felismerhetjük a 

mintegy hatvan évvel ezelőtti magyar terminológia alapjait is. 

 

 Összefoglalva az Európában használatos alapfogalmakkal kapcsolatban 

megállapítható: 

A konzerválás (conservation, Konservierung, conservazione) fogalmának 

meghatározásánál a Velencei Chartában foglaltak mindegyik ország esetében alapként 

szolgáltak. Alapvetően érvényesnek tekinthető, hogy a konzerválás az emlék megóvását 

jelenti, megőrizve és fenntartva, nem meghamisítva, károsítva, megrongálva vagy éppen 

lerombolva azokat, a minimálisan szükséges beavatkozásokat végrehajtva. Az angol 

conservation kifejezés a helyreállítási tevékenységek összefoglaló megnevezése, így az 

általunk értelmezett konzerválásra nem ezt a kifejezést alkalmazzák.  

A restaurálás esetében adódnak a legnagyobb különbségek. Az angol 

restoration szó a meglévő emlék egy korábbi állapotába való visszaállítása, a később 

rárakott részek és bővítmények eltávolításával vagy a meglévő részek összegyűjtésével, 

új anyagok beiktatása nélkül. A német Restaurierung fogalom az újra-létesítés, új 

elemek hozzáadása a meglévő redukálása nélkül, ahol felmerül a rétegek 

értékhierarchiájának kérdése. Az itáliai terminológiában a restauro kifejezés a 

műemlékvédelmi tevékenység megnevezésére is szolgál, egységesen a tudományos 

alapjait hangsúlyozzák. A restaurálás módozatait a konzerváláshoz közel álló szigorúság 

jellemzi, ugyanakkor kreatívabb beavatkozást jelent.  

A rekonstrukció fogalmának a fentiekből adódóan szintén különböző: az angol 

reconstruction az új anyagokkal való restauráláshoz áll közelebb, a németben a 

Rekonstruktion nagyban függ az emlék pusztulásának módjától, és a nagyobb 

kiegészítések mellett az újjáépítést jelenti, az olaszban a ricostruzione pedig inkább egy 

kreatívabb, nagyobb kiegészítéssel járó, ám a restauráláshoz közelebbi beavatkozást 

jelent. Az elvi rekonstrukció alapján való újra felépítés teljes elutasítása semelyik ország 

gyakorlatában nem jellemző. E téma tudományos és társadalmi kérdéseivel leginkább 

német oldalon foglalkoznak. 

                                                 
29

 English Heritage policy Statement on restoration, reconstruction and Speculative Recreation of 

Archaeological Sites Including Ruins. 2001. 
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Az anastylosis fogalmát nemzetközi kongresszussal a velencei dokumentum 

alkotta meg, valamennyi állam ezt a fogalmat átvette. Ezt a nemzetközi gyakorlatban 

leginkább a restaurálás és a kiegészítés egy fajtájának tekinthetjük. A több ország 

fogalomrendszerében megtalálható csere sem egyéb, mint a didaktikai okokból 

végrehajtott kiegészítés speciális esete. A translocatiot és transplantatiot egységesen 

egyik országban sem értelmezik helyreállítási eszközként, akárcsak a kópiát. Ez utóbbi 

kifejezések azonban érdekes módon azoknál az országoknál használatosak, melyek a 

teljes rekonstrukciót, újjáépítést elfogadható védelmi beavatkozásként kezelik. 

  

Kijelenthető, hogy az európai országok terminológiai rendszere nem hozható 

olyan egységes nemzetközi szintre, mely a helyreállítások egységes kritikai elemzéséhez 

kellően részletes megfogalmazásokat ad. E különbségek feloldása inkább az egyes 

országok elvi hátterének ismerete és gyakorlatának vizsgálata utáni értelmezéssel 

lehetséges. Minden ország műemlékvédelmi gyakorlata csak saját történelmi és elvi 

hátterével elemezhető, legfeljebb főbb nemzetközi tendenciák mutathatók ki. 

 

A hazai és európai fogalmak rövid vizsgálata után a holt műemlékek 

védelmének európai gyakorlatát vizsgálom az adott ország elvi megfontolásainak 

tükrében. Mivel az európai elmélet és gyakorlat részletes feldolgozása nem lehetséges 

egy dolgozat keretében, a következő három ország holt műemlék-bemutatási 

elméletének és gyakorlatának kapcsolatát vizsgáltam behatóbban az alábbi szűkítéssel, 

és indokkal: 

 

- Olaszország: a kritikai vonal és a kortárs elméleti tendenciák, valamint ezek hatása a 

romemlékek kezelésénél; 

- Németország: a rekonstrukció aktuális kérdései, elméleti alapjainak vizsgálata és 

gyakorlatának elemzése; 

- Anglia: a romkonzerválás és a romterületek kezelésének gyakorlata, eljárások 

vizsgálata. 

 

 A három fejezet eltérő mennyiségű forrásanyagra épít, így terjedelmük és 

hangsúlyuk is eltérő. A kritikai elemzés elvi alapjainak hagyományai miatt az itáliai 

fejezet részletesebb. Oka ennek továbbá, hogy római ösztöndíjam
30

segítségével ezen 

ország restaurálási gyakorlatát és bőséges irodalmát állt módomban jobban megismerni. 

A komoly történeti gyökerekkel rendelkező kortárs olasz építészet különös 

érzékenységgel közelíti meg a helyreállításokat. Az itáliaihoz közel eső kritikai 

szemlélet alapjai egészen a nyolcvanas évekig kimutathatók a magyar szakirodalomban. 

Így a dolgozatban megfogalmazott vizsgálati rendszer gyökerei Horler Miklós és 

Hajnóczi Gyula fent idézett elméleti munkásságában is megtalálhatók.  

 Az olaszhoz hasonlóan műemlékvédelmünk gyökerei mélyen kötődnek a német 

nyelvterületek restaurálási elméletéhez és gyakorlatához is. A német műemlékvédelem a 

rekonstrukció problematikáját minden európai országnál komolyabb tudományos 

alapokon elemzi. A hazai terminológiai rendszerben éppen a rekonstrukció fogalmának 

kezelése okozza a legnagyobb problémát. Mivel jelen műemlékvédelmi 

gyakorlatunkban újra sarkalatos kérdésként jelentkezik az újjáépítés, így fontosnak 

tartom ennek részletesebb vizsgálatát.  

                                                 
30

 2007-ben négy hónapot kutattam Giovanni Carbonara professzor irányításával a La Sapienza 

egyetemen. Carbonara az itáliai kritikai műemlék-restaurálás elméletének meghatározó európai 

szakembere. 
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 Az angliai konzerválási gyakorlatnak komoly hagyományai vannak, a 

romterületek fenntartása, hasznosítása és bemutatása terén mai napig élmezőnyben van, 

különösen kiforrott módszertana miatt. Bár klimatikus viszonyaink eltérők, e 

módszertan elemzése hasznos számunkra is. A holt műemlékek hasznosítása, és 

kezelése során az angol terminológia erre helyezte a fő hangsúlyt.  

 Amellett tehát, hogy hazánk műemlékvédelmi gyakorlata ezen országokéhoz áll 

legközelebb, a három beavatkozási mód, a konzerválás, a restaurálás és a rekonstrukció 

szemszögéből Európa három leginkább releváns teóriával és praxissal rendelkező 

országának tevékenységét vizsgálva közelíthetjük meg legjobban saját 

műemlékvédelmünk elvi és gyakorlati problémáit.  

   

 

2.2.1. Elmélet és gyakorlat kapcsolata az olasz műemlékvédelemben (kritikai és 

filológiai restaurálás) 

 

Az olasz teória bölcsője Franciaországban ringott,
31

ahol az első komolyabb 

teoretikus viták – Németországhoz hasonlóan – már a 19. század negyvenes éveiben 

megindultak. Ezek sok esetben a purizmus egyre nagyobb térhódítása ellen emelték fel 

hangjukat, és már megtalálható bennük az az alapelv, melyet William Morris, John 

Ruskin, aztán Camillo Boito, Alois Riegl valamint Max Dvořak és Gottfried Dehio is 

hirdet, és amit Konrad Lange (Dehio nyomán) így fogalmaz egységbe: „Konzerválni, 

nem restaurálni”.
32

 A műemlékvédelem e korszakában kezdett megszületni maga az 

olasz terminológia is.  

Itáliában a műemlék-helyreállítások kapcsán újabban egyre többet hallani 

konzerválásról (conservazione) melyet az angolszász conservation szóhasználat indikál, 

mivel a restauro (restoration) azaz a restaurálás kifejezéshez – bár Ruskin épp a 

purizmus ellenében használja – sokan újra a 19. század negatív felhangjait csatolják. A 

két kifejezés értelmezése Itáliában az elmúlt időszakban élesen szétvált. A restauro 

kreatív megközelítésként ítéltetik meg, ahol az esztétikai szempontokat általában a 

történetiség fölé helyezik, a conservazione viszont modernebb, tudományosabb és 

szigorúbban ellenőrzött folyamatként jelenik meg, ahol az adott tárgy anyaga, mint a 

történetiség hordozója sokkal fontosabb. 

A mai olasz teoretikusok azonban továbbra is a restauro kifejezés mellett 

tartanak, és az épített örökség védelmére általánosan a restauro architettonico kifejezést 

használják. Ahogy Carbonara rámutat:
33

az itáliai építészetelméleti és kritikai 

szaknyelvben korábban szintén építészeti restaurálásról beszéltek, tehát már maga a 

hagyomány és a folytonosság is ezt igényli. A másik indok a restaurálás és a 

konzerválás közti különbségben van. Ahogy Carbonara fogalmaz, a restauro közvetlen 

beavatkozás az emlék életébe, szigorú történeti-kritikai kontrollal, míg a conservazione 

inkább preventív megőrzési művelet, ami éppen a traumatikus eseménynek számító 

restaurálást hivatott elkerülni. A restauro kifejezés aktualizálása, eredeti jelentésének 

visszaállítása Itáliában már Boito óta folyamatos törekvés. Mint ismeretes, a purizmus 

teljes elítélését hangoztató modern helyreállítások későbbi alapelveit 1883-ban Camillo 

Boito fogalmazza hét pontba, és teszi közzé ugyanabban az évben az Építészek és 

                                                 
31

 Barbacci, A.: Il restauro dei monumenti in Italia. Ist. Poligrafico Stato, Roma, 1956. p. 47. 
32

 Legújabban részletesen írt e témában Dezzi Bardeschi, Marco: „Conservare, non restaurare” Hugo, 

Ruskin, Boito, Dehio e dintorni. Breve storia e suggerimenti per le conservazione in questo nuovo 

millennio. In: Restauro 164/2003. p.69-108. 
33

 Carbonara: Avvicinamento… op.cit. p. 23. 
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Mérnökök III. Római Kongresszusán.
34

 A Boito által megfogalmazott új elvek: a 

minimális beavatkozás, a megkülönböztetés, mely figyelembe veszi az esztétikai 

megjelenést is, a különböző periódusok hozzátételeinek megbecsülése, valamint a 

részletes dokumentálás mind-mind azokon az alapokon nyugszanak, melyek szinte 

egyidősek a purizmussal, melyeket majd ötven évvel azelőtt Franciaországban Le Duc 

elméleti munkásságában is megfogalmazott. Bár a purizmus gyakorlata még ekkor is 

jelentős volt, e kritikai elveket többé nem lehetett megkerülni. Gustavo Giovannoni a 

korai kritikai elvekhez hűen majd ötven évvel később 1929-ben Boito elméleteit hat 

pontos egységbe foglalja.
35

 Az ő megfogalmazásában már megszilárdulnak azok a 

modern elemek, melyek végül is az 1931-es Athéni Charta szövegéhez vezettek. Az 

athéni dokumentum európai méretekben deklarálta az új elmélet létjogosultságát. Ezt 

Itáliában egy részletesebben kidolgozott, tizenegy cikkelyes 1932-es törvény követte, a 

Prima Carta del Restauro. Ma a legtöbb ország – függetlenül attól, hogy magára 

érvényesnek tartotta-e a bármelyik későbbi nemzetközi chartát – inkább vallja 

magáénak a „critico-conservativo” (kritikai konzerválás) nézetet, mint a történeti-

esztétikai megközelítést. A második világháborút követően jó húsz évnek kellett eltelnie 

ahhoz, hogy ezeknek az elveknek ismét általános érvényt lehessen követelni. Az 1964-

es velencei dokumentum még így is szigorúnak tűnt, még az olaszoknak is. Az itáliai 

szakemberek azonban a háború utáni helyreállítások kapcsán újra átvizsgálták a háborúk 

műemlékvédelmi elvekre tett hatásait.
36

 

A Giovannoni által megfogalmazott alapokra aztán Roberto Pane, A. és P. 

Philippot, G. De Angelis d’Ossat, és különösen Cesare Brandi elméleti munkássága 

épített komoly elvi hátteret. Cesare Brandi művészettörténész és műkritikus 

műemlékvédelmi elméleti munkássága a mai napig hatással van az itáliai és nyugodtan 

mondhatjuk, az európai műemlékvédelem teoretikusaira.
37

 Elmélete a műtárgy-

restaurálás szigorúan precíz következetességével közelíti az építészeti restaurálás 

kérdését. Brandi híres megfogalmazása szerint: „A restaurálás a művészeti alkotás 

fizikai valóságában, esztétikai és történeti kettősségében való megismerésének 

módszertani folyamata, a mű jövőre való továbbításának szándékával”.
38

  Vagyis 

mindig az emléké, a műalkotásé a meghatározó szerep, ez kell, hogy a restaurálást 

irányítsa, s nem fordítva. (Brandi fent idézett 1963-as definíciója olvasásánál 

visszagondolhatunk Pogány Frigyes oly sokat hivatkozott 1965-ös műemlék-

meghatározására, mely szerint azokban a történeti, esztétikai s az e kettőből következő 

etikai értékek sajátos felhalmozódása valósul meg.
39

) Az olasz teória fejlődése ellenére 

1963-ig, Cesare Brandi definíciójáig a restauro fogalmát konkrétan senki nem 

fogalmazta meg. Az imént említett kis kötet ezt a hiányt próbálta pótolni, amikor 

                                                 
34

 Közli: Barbacci op. cit. p. 66-67.  
35

 A Boito tiszteletére 1912-ben rendezett konferencián elhangzott tézisei Giovannoni, G.: Questioni di 

architettura  
36

 Bonelli, Renato: Danni di guerra, ricostruzione dei monumenti e revisione della teoria del restauro 

architettonico. In.: Architettura e restauro. Esempi di restauro eseguiti nel dopoguerra. (a cura di Carlo 

Perogalli), Görlich Editore, Milano, 1954. p. 26-35. 
37

 Külön fejezetet szentel elméleti munkásságának Jokilehto, Jukka: A History of Architectural 

Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999. p. 228-244. Az ICCROM kiadásában megszületett 

könyv után Brandi teóriái már angol nyelven is széles körben ismertté válhattak, sőt 2000 óta már cseh, 

görög, francia, brazil, angol, japán, német, portugál, lengyel és kínai nyelvre is lefordították a Teoria-t. 

Sajnos jelenleg még csak szándéka sem körvonalazódik a magyar fordítás elkészítésének. Eredetije: 

Brandi, C.: Teoria del restauro., Roma 1963. 
38

 Brandi, C.: voce Restauro, in: Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. XI., Venezia-Roma, 1963. coll. 

323. 
39

 Pogány Frigyes: A történeti és esztétikai szempont a műemlékek értékelése és helyreállítása során. In: 

A velencei Charta és a magyar műemlékvédelem. Budapest, 1965. október 25-26. Bp., 1967. p. 27-36. 
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korunk kilenc neves olasz teoretikusát konkrét definíciók megfogalmazására kérte. G. 

Carbonara fent idézett kötetében egy évtizede ugyanezzel az igénnyel gyűjtötte össze a 

20. század nagy elméleti szakembereinek megfogalmazásait az építészeti restaurálásra 

vonatkozóan.
 40

  

 

Az építészeti restaurálás elmélete és gyakorlata az elmúlt harminc évben 

Itáliában is eltávolodott az európai gyakorlattól. Paolo Marconi 1992-ben felvetette 

annak szükségességét,
41

hogy a teoretikusok választ találjanak az olasz és az európai 

elmélet és gyakorlat közti, véleménye szerint egyre növekvő különbözőségére. B. Paolo 

Torsello szerint mindez annak az ideológiai szigornak köszönhető, melynek gyökereit a 

műtárgyvédelemben alkalmazott módszerekhez asszimilálódott építészeti restaurálási 

gyakorlatban kell keresnünk.
42

 Szerinte az európai viták nagy része gyakorlati, technikai 

kérdéseket feszeget, az itáliai viták kereszttüzében mindig az elmélet és ennek 

gyakorlattá való alakítása áll, vagyis számukra nem az az elsődleges kérdés hogyan, 

hanem hogy miért restaurálunk.  

Ez időszakban az építészeti restaurálás Európa-szerte egyre nagyobb 

autonómiára tett szert a művészeti (kép, műtárgy) restaurálással szemben, és lassan 

szembehelyezkedett annak szigorúan tudományos és metodológikus hozzáállásával, 

mígnem az építészeti helyreállítás sok esetben egyszerűen „hasznos paródiává” vált 

ahhoz, hogy az építőipar szabad kezet kaphasson a történeti központokban. A 

„recupero” (helyreállítás, visszaállítás) megnevezéssel jellemzett tevékenység, mely 

progresszív, előremutató ideológiájú volt egyre inkább degradálódott. A 

„valorizzazione” (értéknövelő feljavítás) pedig leginkább építőipari spekulációk 

elfedésére szolgáló munkákat jelent. Ez a folyamat érezhető abban is, hogy a kulturális 

javak kifejezést későbbiekben a patrimonio (örökség) illetve eredità (hagyaték) 

szavakkal próbálták felváltani, mely leginkább az angolszász cultural heritage 

megfelelője. Ugyanakkor a fizikai-kémiai kutatások területéről származó, az anyag 

megőrzésére született elvek teoretikus meggondolások nélküli átvétele is tévútra 

vezetett. A szigorú értelemben vett konzerválás mellett megjelent a „karbantartás” 

fogalma, mely veszélyesen közel került a 19. századi ripristino (felújítás, visszaépítés) 

megoldásaihoz. Az emlék anyagának károsodása és annak orvoslása körüli akkurátus 

vizsgálódás a technológiák mind mélyebb ismeretéhez vezettek, ám sajnos a restaurálást 

eztán egyszerű módszerként ennek szolgálatába állították, sőt célját a technológiák 

használatával azonosították, így az elvi és történeti megfontolások háttérbe szorultak. 

 

A holt műemlékek helyreállításának kritikai vizsgálatához, és a gyakorlati 

tendenciák ezen elméleti alapokon való értelmezésében fontos szerep jut a restaurálás 

építészeti megközelítésének. Ez alapvetően a régi és új elemek közti kapcsolatot 

értelmezi. Ennek objektív vizsgálatához Giovanni Carbonara legutóbb öt főbb 

irányzatot jelölt meg,
43

melyekhez nemzetközi példákat hoz. 

 

 

 

 

                                                 
40

 Carbonara: Avvicinamento… op.cit. p. 28-30. 
41

 Marconi, Paolo: Teoria e la pratica del restauro architettonico negli ultimi venti anni in Italia.  In: 

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura. Saggi in onore di Renato Bonelli. Fasc. 15-20. vol 2. 

(1990-92), 1992. p. 893-894. 
42

 Che cos’è il restauro? Op.cit. p. 9. 
43

 Carbonara, G.: Architettura e restauro oggi a confronto. In.: Palladio n.34. 2005/II. p. 99-128. 
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1. autonómia vagy disszonancia 

Az új építészeti elemek alkalmazásának az eredetitől való tudatos megkülönböztetése 

jellemzi. Három fő vonala: az ellenpontozás; a tartózkodás; és a kettő közti, az emlék 

megismerése és megértése után tudatosan vállalt megkülönböztetés. 

 

a). kontraszt vagy ellentét: e szemlélet alapvetően a kontrasztra épít, a hasznos 

kiegészítések mellett a működést szolgáló, saját nyelvezetű részek közbeiktatásával. E 

bemutatásoknál az emlék a védőépület attrakciója mellett háttérbe szorul, értékeit szinte 

magába folytja.  

Pl.: Nürnbergi Kongresshalle (Günther Domenig, 2001), Cosenza: Piazza Toscano 

régészeti terület védőteteje (Marcello Guido, 2002), Alsace (Fro.): Château de 

Lichtenberg (Andrea Bruno, 1994), Hamar (Norvégia): katedrális romjainak teljes 

lefedése (Kjer Arve Lund, Nils Slaatto, 1998), Münchenberg: egykori dómban könyvtár 

kialakítása (Klaus Block, 1998) 

 

  
Cosenza: Piazza Toscano (M. Guido 2002)   Peñafiel: Bormúzeum (R.V. Gonzáles 2001) 

        

b). tartózkodás vagy közömbösség: a hasznosítás miatti kényszerű hozzáadás során az új 

és régi nyomasztó, „parazita” együttélése. Olyan hozzátétel jellemzi, mely talán 

túlzottan nagy becsben tartja vagy éppen ellenkezőleg, figyelmen kívül hagyja a 

meglévő részeket. 

Pl.: Roma: Scuderie del Quirinale képtár (Gae Aulenti, 1999), Peñafiel (Sp.): 

Bormúzeum (Roberto Valle Gonzáles, 2001), Torino: Palavela di Italia ’61 csarnokban 

kialakított jégpálya (Gae Aulenti, 2004), Velence: Palazzo Grassi (Gae Aulenti, 2005) 

 

c). megkülönböztetés vagy asszonánc: a régi-új közti tudatos antitézis, mely szem előtt 

tartja a hitelességet. Kifejezett nyelvezeti és anyaghasználati függetlenség jellemzi. (Ez 

bizonyos szempontból az a). pontban bemutatott ellentéte.) 

Pl.: Vernasca, Piacenza: Castello di Vigoleno (M. D. Bardeschi, 1999), Roma: Centrale 

Montemartini múzeumi kialakítása (Francesco Stefanori, 1999), Nikosia (Cip.): Maa-

Paleokastro: régészeti múzeum (Andrea Bruno, 1999), Viterbo: Torre di Gallese 

(Riccardo D’Aquinio, Luigi Franciosini, 2004) 

Másként, de azonos elvek alapján ide sorolható például a régészeti területek 

lefedéseinek egy fajtája is, mint a Chur-i (Svájc) római ásatási terület bemutatása (Peter 

Zumthor, 1986) 
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Vernasca, Piacenza: Castello di 

Vigoleno (M. D. Bardeschi 1999) 

Siracusa: Duomo di Noto (S. Tringali 2007) 

 

2. asszimiláció vagy konszenzus 

 

E megközelítésben az új hozzátételeknél az eredeti emlék alapos vizsgálata során 

megismert kompozíciós irányelvek a mértékadók, és hangsúlyosak. Ez a rekreatív 

megközelítés három irányban lehetséges: a teljes utánzás (tulajdonképpen a teljes 

rekonstrukció); a vezérelvek követése a megkülönböztetés szem előtt tartásával; 

valamint a koncepció és a nyelvezet folytatása a történelmi jegyek vagy a semleges 

betoldások helyett az új elemek önálló, mégis konszenzusra törekvő építészeti 

megfogalmazásával. 

  

a). utánzó kiegészítés: az építészeti nyelvezet folytatása utánzó, „hanyatló” módon, 

tulajdonképpen a stílus-tiszta helyreállítás és a tudományos alapokon végzett újjáépítés, 

teljes rekonstrukció. 

Pl.: Dresda: Frauenkirche (Studio Jäger, 2006), Siracusa: Duomo di Noto (Salvatore 

Tringali, 2007), Mostar: híd helyreállítása, Barcelona: Sagrada Familia befejezése. 

 

b). analógia és tradíció: a kompozíciós és technológiai vezérelvek összegyűjtésén 

alapul. A restaurálásnál az analógia koncepciójának alkalmazása leginkább 

Spanyolországban fejlődött ki az elmúlt években, olyan teoretikusok hatására, mint 

Antón Capitel és Ignasi de Solá Morales.  

Pl.: Madrid: Banco de España bővítése (Rafael Moneo, 1981), Roma: British School 

(Francesco Garofalo, Sharon Miura, 2003). 

 

c). tipológiai behelyettesítések: az archetipus visszanyerése és a nyelvezet folytatása; 

elméleti háttere inkább strukturalista jegyeket, mint történelmieket hordoz. 

Pl.: Sagunto (Valencia): római színház kiegészítése (Giorgio Grassi, Manuel Portaceli, 

1983-93 - nem romrestaurálás, sem anastylózisos rekonstrukciója az emléknek, hanem 

új mű; a posztmodern kultúra kollázs megoldásával, egy épületté formálva a romokat a 

meglévő művön.), Pisa: San Michele in Borgo templom (XIII. sz.) előtti tér háborúban 

részben lerombolt térfalainak rekonstrukciója (Massimo Carmassi, 1985-2002). 
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3. dialektikus kapcsolat, avagy a kép összeállítása 

 

Az eredeti elemeket leginkább becsben tartó megközelítés. Az itáliai terminológiában 

restauro critico-conservativo-nak (kritikai konzerválás-restaurálás) nevezett irányzat 

jellemzője. Az emlék alapos kutatására épülő módszer, mely az értelmezhetőség és 

élményeztetés céljából az eredeti emlék üzenetének minél hitelesebb továbbadását 

szolgálja. Ennek módozatai az új részek kialakításával háromféleképpen jelezhetők: a 

teljes szigor és minimális beavatkozás az emlék megőrzésének szolgálatában; az eredeti 

részek nyelvezetében megfogalmazott, de annak üzenetét folytató, semleges kiegészítés; 

valamint a megkülönböztethetőség szem előtt tartásával készült nagyobb értelmező 

kiegészítések a hitelesség szem előtt tartásával. 

 

a). vizsgálati/kritikai-kreatív dialektika/újra interpretálás: a meglévő „magasztalása” az 

új megfogalmazásakor, formai-esztétikai minőség és módszertani szigor. Történelmi 

hűség és esztétikai igény (Brandi-féle dialektikusság) jellemzi. 

Pl.: Roma: Diocletianus Termája – nyolcszöges terem (Giovanni Bulian, 1990), Rieti: 

Castelnuovo di Farfa – olajmúzeum (Giuseppe Benedetti, Sveva di Martino 2001), 

Tarragona: városfalak (Andrea Bruno, 1997), Roma: a via degli Annibaldi feletti 

gyaloghíd (Francesco Cellini, 2000), Roma: a Mercati Traiani teljes akadálymentes 

megközelítését lehetővé tevő utak-hidak (Massimiliano Fuksas, 2000) 

 

b). „tervezési” filológia avagy együttes kiterjedés: az új részek kialakításának vezető 

fonala a feltárt történeti réteg, az új olyan, mint egy írásjel, mely az eredeti szövegben 

nem tölt be saját poétikai értéket. 

Pl.: Siena: a S. Maria della Scala egykori kórház múzeummá alakítása (Guido Canali, 

1999-2005), Bologna: Oratorio di S. Filippo Neri kiegészítése (Pierluigi Cervellati, 

1999), Frosinone: Fregellae ásatási területe, védőépület (Laura Romagnoli, Guido 

Batocchioni, Tommaso Gemma, 1991-2001), Piazza Armerina: római villa (Franco 

Minissi 1950), Vei: Apollón templom kiegészítése (Franco Ceschi, 1992), Roma: via 

Biberatica – üzletsor a Mercati Traianin (studio Nemesi, 2001). 

  
Roma: British School (F. Garofalo, S. Miura 2003) Pisa: San Michele in Borgo (M. Carmassi 

1985-2002) 
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c). a kép összeállítása, konzervatív kísérlet: az igazi megkülönböztetésre, vagy hiteles 

filológiai megjelölésre alapozó egység vonala, muzeográfiai és találékony technológiai 

intelligenciával, kényes egység és nem történelmi zavar a régi és új között. 

Pl.: Visegrád: Salamon torony (Sedlmayr János, 1963-66), Prato: Cassero di Prato 

(átjáró) kiegészítése (Riccardo dalla Negra, Pietro Ruschi, 2000), Aquila: a bazilika 

padozata fölötti fém-üveg híd (Ottavio di Blasi Ass., 1997), Koldinghus (Dánia): Vár 

helyreállítása (Inga és Johannes Exner, 1972-92. – a cél a meglévő részek legkevesebb 

zavarásával olvashatóvá tenni történetiségüket, és megvédeni a legmodernebb 

eszközökkel, időbeni megkülönböztethetőségüket építészeti megoldásokkal garantálva, 

új életre hívni és modern funkciót adni neki.), Medina de Rioseco (Sp.): Szt. kereszt 

templom boltozatának visszaidézése (José Ignacio Linazasoro, 1985-88). 

 

  
Prato: Cassero di Prato (R. dalla Negra, 

P. Ruschi 2000) 

Gibellina: Grande Cretto (A. Burri 1981-89) 

    

E három kategórián kívül szerepel még témánk szempontjából csak érintendő kategória: 

 

4. direkt be nem avatkozás 

a). „anyagtalan” konzerválás vagy prezentáció: azok a példák tartoznak ide, melyeknél 

az épület főbb építészeti jegyeinek megváltoztatása nélkül alakítják át az új funkció 

  
Roma: a Mercati Traiani (M. Fuksas 2000) Bologna: Oratorio di S. Filippo Neri (P. 

Cervellati 1999) 
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ellátására. Pl.: Cipruson a gótikus Nicosia-i dómban, a mai török-negyedben, amelyet 

szőnyegekkel és belső mobil térelválasztásokkal alakítottak ki egy mecsetet. 

b). „környezeti” beavatkozás (indirekt elrendezés): monumentális példája Gibellina 

(Trapani) földrengés által 1968 január 15-én elpusztított városának romjaira lepelként 

boruló vasbeton védőépület, a „land-art” alkotása, a Grande Cretto (Alberto Burri, 

1981-89). 

 

5. különleges esetek 

a). a modern építészet védelme: ékes példája Olaszországban a milánói Pirelli-

felhőkarcoló tudományos igényű 2003-2004-es felújítása. 

b). városszintű örökségvédelem 

c). történeti kertek védelme 

d). történeti emlékek kópiáinak készítése 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy Itáliában a holt műemlékek helyreállításánál 

a teória és praxis kapcsolatának vizsgálata folyamatos igényként jelentkezik. A 

restaurálás gondolati háttere és ennek építészeti megjelenése sokat foglalkoztatja a 

kortárs műemlékvédelmi szakembereket. A műemlék-helyreállításban jelentkező kortárs 

építészeti tendenciák kritikai elemzése szilárd, kiérlelt elméleti alapokkal rendelkezik. 

Az építészeti megfogalmazás, megközelítés egy ideje már a magyar szakirodalomban is 

releváns kérdésként van jelen.
44

 Mivel Európa-szerte elfogadottan a holt műemlékek 

helyreállításának saját módszertana van, az imént bemutatott építészeti szempontú 

vizsgálat része kell, hogy legyen egy kritikai vizsgálati rendszernek is. 

 

 

 

 

                                                 
44

 Ld. Horler Miklós: A történelmi környezet jövője és a posztmodern építészet. In.: Magyar 

Építőművészet. 1986/5. pp. 17-18. 
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2.2.2. Elmélet és gyakorlat kapcsolata a német nyelvterületek műemlékvédelemben 

(rekonstrukció kérdése) 

 

 A németországi műemlékvédelem igen sokszínű. Az olaszhoz hasonlóan 

színvonalas és alapos teoretikus viták során fejlődött. Németország eleinte nem fogadta 

el a Velencei Chartát, így itthon részletesen nem is olvashattunk holt műemlék-

bemutatási módszereikről. A német rombemutatások elméleti alapjait és annak 

történelmi fejlődését Mezős Tamás korábban kutatta és részletezte
45

, az iménti itáliai 

alapoknál látott részletességgel nem foglalkozok ezzel. Ezen túl az ország 

műemlékvédelmének részletes történetéről Horler Miklós is írt.
46

 

 Németország egyes tartományainak műemlékvédelme önálló, az elvek és a 

gyakorlat sokszínűsége jellemzi. Németországot Lengyelországgal egyetemben hazai 

teoretikusaink által sok vád és kritika érte a második világháború utáni lendületes 

helyreállítások és rekonstrukciók miatt. Ezek a beavatkozások nem szorították teljesen 

háttérbe az elméleti megfontolásokat, sőt a rekonstrukció módszerének elméleti háttere, 

illetve alkalmazásának kritikai vizsgálata ma is folyamatos kutatások tárgya 

Németországban. A német műemlékvédelmen belül még hatóságilag is külön 

szakterületté vált a régészeti emlékek gondozása. A teória és praxis szépen követhető 

azokban a bőséggel illusztrált kötetekben, melyeket a tartományok évente kiadnak.
47

  

 A rekonstrukció fogalmának helye a műemlék-helyreállítási módozatok 

rendszerén belül nem csupán hazai terminológiánkban kiforratlan. Ahogy az itáliai 

elmélet és gyakorlat összevetésében a restaurálás vizsgálata nyújtotta a segítséget a 

kritikai elemzés szempontrendszeréhez, úgy e fejezetben a rekonstrukció módszerének 

részletes elemzésére van lehetőség.  

 A német nyelvterületeken használatos terminológia részletezésére Michael 

Petzet definícióit idézem ide:
48

 

- karbantartás (Instandhaltung), tatarozás/javítás, rehabilitáció: 

A folyamatos karbantartás alapvető. Javítás csak folyamatos analízissel, és csak 

a legszükségesebb mértékben történjék, ne felújításként, hanem tradicionális 

anyagokkal és technikákkal, az állékonyság megtartása és védelme érdekében. A 

rehabilitáció sokkal szélesebb körű beavatkozás: nem helyreállítás, hanem annál 

alaposabb és radikálisabb és nem feltétlenül koncentrál a történeti emlékre. Ezek 

a beavatkozások a konzerválás kontextusában értelmezhetők. 

- konzerválás (Konzervierung), restaurálás (Restaurierung), renoválás 

(Renovierung): 

A konzerválás a legfontosabb alapelv, melynek során bizonyos szükséges 

megerősítő szerkezetek is használhatók. A kőcsere a konzerválás és restaurálás 

határmezsgyéjén van. A restaurálás már „újra-létesít”, új elemeket ad hozzá a 

meglévő redukálása nélkül, és felmerül a rétegek értékhierarchiájának kérdése is. 

Típusa az „analitikus-restaurálás”: minden korszakot egyszerre mutat be, nem 

törekszik történeti-esztétikai egységre (ablak a múltba). A renoválás nem 

szerepel a Velencei Chartában, a műemlék esztétikai egységét szolgálja. „… a 

konzerválás minden esetben szükséges, a restaurálás indokolható/igazolható 

bizonyos körülmények közt, de a renoválás, abban az értelmében, hogy felújít és 

rombol nem kompatibilis a védelem alapkövetelményeivel. … konzerválni, 
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restaurálni ahol szükséges, nem renoválni.”A hosszabb-rövidebb időnkénti 

renoválás pl. az állványzattal pusztítja az emléket, alapjában véve elvetendő, 

mint legitim metódus. Ez a három szimultán is történhet, de a renoválás 

maximum kis és nem értékes részek visszapótlásánál, tisztításánál lehet eszköz, 

ami a szükséges esztétikai egységet biztosítja. 

- cserélés, kiegészítés (Reparatur, Instandsetzung, Ergänzung): 

Harmonikusan illeszkedjen az emlékhez, ne hamisítson, legyen 

megkülönböztethető, de ne jelentsen nagy kontrasztot. A csere nem mindig 

alkalmazható, különösen veszélyes a régi kőfelületeken, templomokon, mert a 

metódus könnyen renoválásba fullad. 

- kópia (Kopia): 

Kicsi az esély, hogy bármi is működjön így, maximum skanzenbe vihető a 

veszélyeztetett épület, de ez már múzeumi körülmény, eredeti helyén kópia 

készítése pedig semmiképpen sem értelmezhető védelmi tevékenységként. 

- áthelyezés (Translozierung): 

Ha valami miatt muszáj, akkor is az eredetihez hasonló karakterű környezetbe 

szabad csak áttelepíteni az emléket, bár jórészt valamilyen fa és egyéb szerelt 

szerkezetű épületek alkalmasak ilyenre, vagy a kőépületeknél a szétszedés és 

összerakás esete ilyen. 

- rekonstrukció (Rekonstruktion = ripristino) és újjáépítés (Wiederaufbau = 

ricostruzione):  

Bár sokszor analóg fogalomként használják, az újjáépítés inkább valamilyen 

katasztrófa által okozott rombolás után történik, és nem ragaszkodik az 

eredetihez való hozzávetőleges megjelenéshez. Rekonstrukció az emlék újra-

létesítése (re-establishment) az eredetinek képi, írott vagy anyagi bizonyítékok 

alapján. A kópia ezzel szemben egy létezőt másol le. A részleges rekonstrukció, 

mint védelmi mód – pl. egy oromzat visszaépítése – a kiegészítéshez tartozik. 

Az eredeti anyagokat felhasználó rekonstrukció csak nagy mennyiségű 

összegyűjtött és analizált anyaggal lehetséges. Alapvető, hogy az eredeti 

veszélyeztetése nélkül alapos vizsgálat előzze meg, és csak akkor alkalmazható 

kivételes esetben, ha más megoldás nincs a megmentésre. Petzet a veszélyek 

ellenére, bizonyos körülmények közt legitim védelmi beavatkozásnak tatja, de 

alapfeltétel a megfelelő mennyiségű és bizonyosságú anyag.  

A Velencei Charta nem tiltja a rekonstrukciót, csak az ásatásoknál (15.p.) Az 

olyan rekonstrukció, mely magában foglalja a változatlan eredetit, sokkal 

könnyebben igazolható, mint az olyan épületé, amelyik századokon át változott 

és nehezen „reprodukálható”. Néha arra is jó, hogy elmagyarázzon egy 

töredékes emléket. Ilyen esetben egy tetőrekonstrukció, mely védőtetőként is 

funkcionál, előnyös is lehet. A rekonstrukció történeti összefüggésben, vagy egy 

emlék együttesben való pótolhatatlan szerepével is igazolható, (campanile di San 

Marco). Elpusztult emlék újjáépítése, ha az vizuálisan megtestesítette egy város 

vagy nemzet történelmét, már öntudatos politikai fellépés. Érdekes, mindezek 

ellenére mennyire történeti emlékké tud válni, ki tudja váltani az elpusztult 

funkcióit a rekonstruált emlék bizonyos esetekben. Speciális kérdés, hogy a 

pusztulás előtti, vagy egy kikutatott eredeti állapotot mutassunk-e be. Ez utóbbi 

már aggályos, és nagyon ritka esetekben alkalmazható. 

- régészeti örökség kezelés (menedzsment):  

 Az eredeti alapanyag felmérése alapvető. Különbség van kényszerből végzett 

leletmentés és tudományos igénnyel megindított feltárás közt, azonban minden 

esetben közösségi döntés a romok kezelése. In situ megőrzendők, olyan 
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érintetlenül, amennyire ez csak lehetséges: fenntartásukról, konzerválásukról 

vagy bizonyos körülmények közt restaurálásukról gondoskodni kell. A feltárt 

maradványok mindig egy együttes részei, környezetükben minél szélesebb 

körben kell kutatni és minél nagyobb területen megóvni az emlék környezetét. 

Az 1990-es Lausanne-i Charta iránymutatásai a mérvadók.
49

 

  

 Kitűnik, hogy a rekonstrukció fogalma mennyire hangsúlyos ebben a 

rendszerben. A konzerválás és restaurálás, az ehhez kapcsolódó kiegészítés fogalmaival 

közel áll az olasz és a magyar fogalmakhoz. A német nyelvterületeken éppen a második 

világháborús károk miatt kapott különös hangsúlyt a rekonstrukció. Ez a téma újra és 

újra felbukkan, a közelmúltban éppen a drezdai Frauenkirche illetve a müncheni 

Uralkodói Palota újjáépítése kapcsán. Ennek köszönhetően a neves német műemléki 

teoretikusok a témában részletesen publikáltak. A fő kérdés a rekonstrukció tudományos 

alapjainak és hasznának vizsgálata. A problémakör nálunk legutóbb éppen középkori 

királyi székhelyek ezredfordulós helyreállításai során vetődött fel, ám sajnos itthon 

komoly elméleti vitához nem vezetett. Rávilágított azonban a szó hazai használatának 

teljes zavarára. Ezért ezzel a beavatkozási módszerrel foglalkozok most részletesebben. 

 

  
Dresda: Frauenkirche 1990 Dresda: Frauenkirche 2008 
 

 Természetesen a rekonstrukció kérdése Németországban ugyanúgy megosztotta 

a szakmát, mint idehaza. Michael Petzet, aki a velencei charta egyik megalkotója volt, 

bár vallja, hogy az 1964-es dokumentum sok szempontból revízióra szorul, a 

rekonstrukció kérdéséhez inkább elvető módon áll hozzá.
50

 A kópiát a rekonstrukciótól 

alapvetően megkülönbözteti, és kiköti: minden másolatot eleve új alkotásnak kell 

értelmezni, egyes részletek vagy egész épületek múzeumi bemutatás esetén legfeljebb 

azok eredeti romos állapotát segíthet jobban megérteni. Csak az emlék vagy a 

maradványok előrelátható és elkerülhetetlen pusztulása igazolhatja bármiféle kópia 

létrehozását. A kópia és rekonstrukció nem összekeverhető. Petzet kifejezésével: az 

újjáépítés (Wiederaufbau) nem igényli, hogy az elpusztult eredeti emlék szemszögéből 

közelítsünk a megoldáshoz, ellenben a rekonstrukció (Rekonstruktion) kifejezéssel a 

visszaállítási (Wiederherstellung) tevékenységet jellemezzük, mely a bármilyen okból 

elpusztult eredetit ikonográfiai, írott és tárgyi bizonyítékok alapján állít vissza. A kópia 

ezekkel szemben mindig egy még létező eredetit reprodukál. A teljes rekonstrukció 

mellett említi még a részleges rekonstrukciót, vagy kiegészítést (Ergänzung), de nem 

részletezi. Petzet kiemeli: bármilyen rész- vagy teljes rekonstrukció alapfeltétele az 
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alapos kutatás. A tevékenység során az elveszett látványt hitelesen vissza kell tudni adni 

formai és történeti szempontból is. Azonban nem csak korrekt tudományos alapot, 

hanem korrekt anyagi és formai megvalósulást is igényel. A rekonstrukciókat általában 

a használati igény hívja életre, ezért az eredeti elemek sokszor csak fragmentumokban 

képezik részét az újnak és külsőségekben érdekesek. Az olyan rekonstrukció, ahol az 

eredeti anyagokat és maradványokat nagyban károsítják, vagy el is bontják majd 

ugyanolyan anyagokkal és technológiával helyettesítik, nem nevezhető védelmi 

beavatkozásnak. A rekonstrukció általános problémája az összefüggések elvesztéséből 

adódik, néha persze ajánlatos az egyes részek megértetéséhez. Egy rekonstruált tető 

esetén például azonban sokszor nem a védelem, hanem a didaktika mértéke nagyobb a 

régészeti ismeretek elfogadásánál. A háború utáni újjáépítések módszereit rendszerezve 

négy hozzáállást nevez meg: 

- egész komplexumok visszaépítése: Varsó, Frankfurt Römerberg városrész; ezeket 

Petzet mint „pótszereket” jellemzi. Főleg a Römerberg esetében posztmodern 

építészeti verseny eredményeként aposztrofálja a beavatkozást, nem 

műemlékvédelmi tevékenységként. 

- csak a külső látvány visszaépítése: varsói piac 

- régi elemek felhasználása és semleges kiegészítése: drezdai Frauenkirche 

- régi maradványok mementóként való megtartása és beépítése az új struktúrába. 

 

Az anastylosis módszerére kitérve megjegyzi, hogy annak határait is az jelenti, ha 

olyan kevés a maradvány hogy azok aztán a segédszerkezet dekorációivá válnak. 

 

  
Frankfurt: Römerberg a 2. világháború után Frankfurt: a Römerberg ma 
 

 Az elpusztult építészeti emlékek rekonstrukcióját tipikus német problémakörnek 

és heves viták tárgyaként jellemzi Hanno Walter Kruft is.
51

 Rekonstrukcióról szerinte 

csak hiteles és részletes kutatási dokumentáción alapuló beavatkozás esetén 

beszélhetünk. A Potsdamban 1991. június 11-én lezajlott, regionális műemléki vezetők 

(Landesdenkmalpfleger) számára tartott kongresszus megállapításaira hivatkozik. Az 

anyag és forma, akárcsak a története megismételhetetlen. Történeti tanúságtételük nem 

helyettesíthető. Rekonstrukció megítélése esetén több kérdés felmerül: Mikor nevezhető 

egy épület leromboltnak? Mikortól nem képes betölteni funkcióját? Mikor veszítette el 

részben vagy teljesen fizikai lényét, és milyen százalékban? Vagy éppen mikor tüntették 

el véglegesen eredeti helyéről és épült-e új épület a helyére? A rombolás mértékére 

nehéz egzakt választ adni. Megint más kérdés a pusztulás oka: katasztrófa, büntetés, 
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háború, stb. Sokat citált példa a velencei San Marco katedrális harangtornyának 1902. 

július 14-én történt összeomlása, és 1912-es teljes újjáépítése, melyet alig ért kritika, 

újjáépítésének jogossága nem vált kérdésessé. Hogy egy rekonstrukció mellett vagy 

ellen döntsünk, kell ismerni a pusztulás okát is. Kruft szerint csupán elvből nem zárható 

ki a rekonstrukció. Azonban amikor a pusztulás és újjáépítés közt már sok idő telik el, 

morális, esztétikai és ízlésbeli kérdések is felvetődnek. Ugyanakkor fontos az is, hogy 

„a rekonstrukció koncepcióját specifikusan európai szemantikai összefüggésben 

vizsgáljuk”.
52

 Az, hogy akár a konzerválás, akár a rekonstrukció alkalmazásával 

megelőzhető a vég, merő áltatás, így az öregedés folyamatos megszüntetése nem 

kívánatos. A rekonstrukció az esetek nagy részében valamennyire hamisítás, de lehet a 

beavatkozást a kisebb rossznak is tekinteni. A pusztítás oka azonban sok esetben 

meghatározó. Az identitástól való megfosztásnak egyik eszköze volt a történelem egész 

folyamán a történeti-nemzeti épített emlékek elpusztítása. Ez a pusztítás egy különleges 

történelmi eseményt reprezentál, és a rekonstrukció ezáltal beavatkozás a történelembe. 

A történelmi események, így a pusztítás is irreverzibilis. Ebből a szempontból a 

rekonstrukció nosztalgikus beavatkozás, olyan történelmet sejtet, mely igazából 

másként alakult. Kruft szerint azonban azok a rekonstrukciók, melyek az identitás 

továbbélését segítik, pozitívnak tekinthetők. Ezek azonban jórészt politikai-társadalmi 

döntések, kapcsolatuk a történelemmel már nem őszinte. Még akkor sem, ha alapos 

kutatással legitimizálják ezen beavatkozásokat. Minden rekonstrukció saját döntés, ami 

mindazonáltal a történeti-morális oldalról is vizsgálandó. A rekonstrukció az idő 

múlásával mindig az eredetiség tudata felé irányul. Ha egy emlék nagyobb részt, vagy 

teljesen elpusztult, akkor igazán kritikus helyzet áll elő. Tény, hogy az egyesülés óta 

Németországban erős impulzust kapott az építészeti emlékek rekonstrukciójának 

kérdése, melynek főleg politikai háttere van, mely forrásait keresi a múltban, melynek 

szükségessége nem mindenki számára egyértelmű. Kruft véleménye sarkos: „Nem lesz 

soha senkinek sem bátorsága, sem határozottsága lerombolni a rekonstrukciókat csak 

mert hiányzik belőlük a hitelesség. Továbbá mindig találni majd valakit, aki hajlandó 

lesz a lerombolt rekonstrukciót rekonstruálni.” 

 Jörg Traeger tanulmányában rámutat, a rekonstrukció kérdése csak akkor válhat 

igazi vitává, ha a hitelességet érinti.
53

 Ő éppen a Frauenkirche – azóta a közelmúltban 

elkészült – teljes rekonstrukciója kapcsán elemzi az elhangzott véleményeket a 

témában. Felhívja a figyelmet, hogy a műemlék történelmi tanúskodása néha elválik, sőt 

felülkerekedik művészeti értékén. Ha a politikai akarat még közbe is szól, akkor kétélű 

fegyverré válhat mindez: valaminek a rombolása és újjáélesztése ugyanazon forrásból 

fakadhat. A közönség ritkán tartja meggyőzőnek a romokat, különösen akkor, ha azok 

valamilyen közeli, és elrendezetlen tragédiára emlékeztetik. Az emberi tényező ilyetén 

fensőbbségével a rekonstrukcióknál ma egyre jobban kell számolni. A kérdés pedig 

ismét felmerül: egy igazán precíz és részletes dokumentáció birtokában milyen 

mértékben lehet lemondani az egykori állapot részletes helyettesítéséről? 

 

 Ennek a „tipikus német problémakörnek” a vizsgálata rámutat arra, hogy a 

rekonstrukciónak mennyivel erősebb társadalmi háttere van, mint akár a nagyobb 

kiegészítésekkel járó restaurálásnak. A rekonstrukció, mint szigorúan tudományos 

alapokon végzett tevékenység ezért sem találja meg a helyét a helyreállítási módok 

rendszerében. Pontos értelmezésének kulcsa abban rejlik, hogy a társadalmi igény 

mellett van-e tudományos és szakmai értelme. A rekonstrukciót mindig a használati 
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igény hívja életre. A pusztulás során elvesztett téri összefüggések pótlása didaktikai 

eszközökkel történik. A didaktikus vagy élményeztető kiegészítésnél a tudományos alap 

az elvi rekonstrukció. Az anastylosis klasszikus értelemben csak akkor használható, ha 

az eredeti elemek aránya a szükséges kiegészítő szerkezetekkel szemben domináns tud 

maradni. A részleges rekonstrukció tudományos alapjaiban, didaktikai célzatában nem 

különbözik a restauráláskor való nagyobb mérvű kiegészítéstől, építészeti 

megfogalmazásában, megközelítésében azonban igen. A részben vagy egészben 

elpusztult emlékek teljes rekonstrukciója kellő tudományos háttérrel és vizsgálattal, 

kellő mennyiségű információval alátámasztható, alkalmazásának azonban 

elengedhetetlen eleme a társadalmi döntés. A szakmai és tudományos célzattal 

megépített, alaposan előkészített rekonstrukciók azok, melyek több vitát indikálnak. 

Fontos szempont ugyanis ekkor a rekonstruált emlék kora és pusztulásának ideje. A 

politikai-társadalmi cél mellett az emlék hasznosítása, élménykeltő bemutatása, vagyis 

végső soron fenntartható használata a cél. Ebből a szemszögből nézve tisztán szakmai 

szerepe, értelme nincsen a teljes rekonstrukciónak. A természeti vagy társadalmi 

katasztrófa okán elpusztult épületeknek a pusztulást követő rövid időszakon belül való 

felépítése elsősorban nem szakmai, tudományos igény. Ezek jórészt új anyagokból való 

felépítésére az újjáépítés fogalom jobban illik.  

 

2.2.3. Elmélet és gyakorlat kapcsolata az angol műemlékvédelemben (romemlékek 

kezelésének gyakorlati alapjai) 

 

 Angliában a romokkal való foglalkozás – bár a 18-19. sz. tájképi kertjeiben már 

tudatosan használják, sőt építik is azokat – a 20. században válik alaposabbá, 

köszönhetően a nemzetközi konzerválási mozgalmaknak. Az első hozzáállás a minél 

kisebb beavatkozás elve volt. Az idő azonban igazolta, hogy a romok károsodását így 

nem lehet megállítani. A romokkal való foglalkozásnak újabb lendületet Nagy-

Britanniában a világörökségi helyszínek számának növekedése adott. 

A romok kezelésének és védelmének kiterjedt angol tapasztalatait, történeti 

hátterét legutóbb részletesen John Ashurst szerkesztésben egy tanulmánykötetben 

foglalták össze.
54

 A kötet az eddigi legrészletesebb angol nyelvű összefoglalás e 

témában. A konzerválás módozatairól, illetve a régészeti együttesek kezeléséről tárgyal 

részletesen. A kritikai elemzéshez szükséges fogalmi alapokhoz jó támpontot jelent 

ennek a módszernek részletes vizsgálata, mely az előzőekhez képest jobban árnyalja az 

angolszász terminológiát is. Nagy segítséget nyújtanak továbbá a vizsgálathoz a romok 

részletes ismertetőjét tartalmazó folytonosan újuló topográfia-jellegű gyűjtemények.
 55

 

 Az Egyesült Királyságban 1882 óta védettek az ún. régi műemlékek (ancient 

monuments). A „preserve as found” elvet, melyet 1856-ban először Philip Hardwick 

fogalmaz meg
56

, az English Heritage mai napig elfogadja. Az első az Office of Works 

vasbetonnal megerősített romhelyreállításai közül a Tintern Abbey volt (Wales - 12-

16.sz). A kidőlések elleni acélszerkezetek alkalmazása már a húszas évektől elterjedt 

volt. Az angol helyreállításokra már ekkor jellemző több tudományág együttműködése a 

kutatásban. A korábbi kőműves-családok helyreállítási gyakorlatának, szakmai 

hátterének használatával pedig a két világháború közt, és azután is nagy előnyük 

származott Európával szemben. Ennek eredménye több kiemelkedő középkori rom 
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bemutatása: a Jedburgh, Furness, Rievaulx, Whitby, Byland vagy Netley apátsági 

templomai, vagy Caernarvon, Kirkby Muxloe és Goodrich várai. 

Angliában és Walesben a romok védett műemlékek vagy listás épületek, van, 

amelyik egyszerre mindkettő. Jelenleg törvényi szinten a két kategória összevonásán 

dolgoznak, mely így véleményük szerint nagyobb védelmet jelenthetne.
57

 E törekvések 

elméleti alapját a velencei, a rigai és a narai dokumentumok képezik.
58

 Jelenleg a védett 

emlékek felett az English Heritage, a listás, jegyzett romok felett a helyi hatóságok 

őrködnek. Az egységes elvi alapokat is az English Heritage 2001-ben kiadott 

megfogalmazásai
59

adják, melynek alapjait az 1980-as Burra Karta adta.
60

 Ennek 

fogalmai még egyszer: 

 

- restoration: a meglévő emlék egy korábbi állapotába való visszaállítása, a később 

rárakott részek és bővítmények eltávolításával vagy a meglévő részek 

összegyűjtésével, új anyagok beiktatása nélkül. 

- reconstruction: egy hely korábbi ismert állapotába való visszaállítása, a restoration-

tól az új anyagok bevitele különbözteti meg. 

- re-creation: egy feltételezett korábbi állapotnak a fennálló bizonyítékok, helyszíni 

és egyéb adatok és következtetések alapján történő spekulatív visszaállítása, új 

anyagok használatával. 

- replication: egy szerkezet vagy épület másolatának felépítése más helyszínen, vagy 

a romterület közelében 

  

Az angolszász területek romemlék-védelme a sajátos környezeti és klimatikus 

viszonyok mellett terminusaiban is eltért és eltér ma is a kontinensétől. Újabban a fő 

hangsúlyt az ún. preventive conservation kapja, ahol az elsődleges cél az emlék hosszú 

távú fizikai fennmaradásának biztosítása, s csak ezután a bemutatás, élményeztetés. 

Általában ez az eljárás is, akár tartós, akár ideiglenes megelőző védelemről van szó, a 

rom környezetének változtatásával jár: konzerválással, visszatemetéssel vagy minimális 

beavatkozásokkal. Az Európa-szerte alkalmazott megerősítés (consolidation) vagy 

pótlás-kiegészítés (reinstatement) fogalmakat is alkalmazzák. Az restoration és 

reconstruction csak biztos és óvatos alapokon nyugodhat, és csak a minimális, a 

fenntarthatóságot szolgáló beavatkozást jelenti. A romok esetében a restoration, 

bármennyire is minimális, új anyagok használatával, pl. új habarccsal jár. Az elkerítés 

(enclosure) is már megváltoztatja a látványt, sőt a rom eredeti képe már tulajdonképpen 

a vizsgálatok folyamán megváltozik, és pontosan ugyanolyan már nem lesz, mint 

azelőtt. Az angolszász területeken a teljes vagy részleges rekonstrukciók (recreation) 

kevésbé terjedtek el a régészeti területeken. Inkább a közel-keleten és 

mediterránemuban elterjedt anastylosis jellemző. A második világháborúban elpusztult 

emlékek (mint pl. a Chetdral of St. Michael in Coventry) rekonstrukciója Angliában fel 

sem merült. A didaktikai elválasztást az angolszász területeken sosem alkalmazták, 

esztétikailag zavarónak, túlzónak érezték. A beavatkozás mértékét mindegyik módszer 

esetében a buildings’ archaeology dönti el. Az buildings’ archaeology mellett 
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Angliában elterjedt a structural archeology. A módszert Patrick Faulkner írta le először 

1989-ben.
61

 Ez közel áll az épületkutatáshoz, annak inkább szerkezeti oldalát vizsgálja. 

 

  
St. Michael in Coventry         Jervaulx abbey 

 

Az angliai terminológiában, melyet Ashurst részletesen ismertet, jellemzően 

sokféle konzerválási eljárás ismert. Az angol romemlék-védelmi gyakorlatban finoman 

megkülönböztetik a beavatkozás mértéke szerint a helyreállításokat.
62

  

-  picturesque display (festői bemutatás) 

A 18-19 században alkalmazták, a pusztult, kopott látszatot tudatosan fenntartották. A 

természetnek az emberi alkotás fölötti erejét megjelenítő romantikus gondolkodás célja 

egy több nézőpontból tervezetten feltáruló, néha a természetestől is elütő állapot volt. 

Nem minden esetben volt szempont a konzerválás, sok esetben még bontottak is, vagy 

épp növényekkel futatták be. (Fountains abbey – Yorkshire, Jervaulx abbey – Yorkshire 

közelében). 

- ’conservation as found’: ruins ’as evidence’ 

A módszer a briteknél már a 20. sz. korai szakaszában elterjedt volt, mintegy hetven 

évig az Office of Works irányításával folytak így munkálatok. Nagy és érintetlen 

területek százainak konzerválása történt meg ekkor. Az eljárás leginkább a romok 

szerkezeti elemeivel foglalkozott, a megtalálás időpontjában próbálta „lefagyasztani” a 

rom állapotát, annyi eredeti rész megtartásával, amennyi csak lehetséges volt. A későbbi 

„értéktelen” hozzátételek elbontásával fejtették ki az emléket, majd megszabadították a 

káros növényzettől, majd kertészeti eszközökkel rendezték a környezetet. 

- ’conservation as found’: verdant ruins (zöld romok) 

A nehezen óvható romok fentebb említett késleltetett pusztulásának egyik romantikus 

ízű példája. A „zöld romok” esetében a növényzet tudatos irtása helyett annak védő 

szerepét keresik és hasznosítják. Ez a módszer az ökológiai gondolkodásmód miatt újra 

terjed. Csak a romboló növényzet eltávolítása, minimális konzerválás jár vele. Nem 

változtatja meg, sőt rásegít az emlék és környezete közti ökologikus kapcsolatra. Szép 

példája a kilencvenes években készült Wigmore Castle (12.sz - Herefordshire) 

bemutatásának példája. Ez a módszer ugyan még gyerekcipőben jár, tanulságai azonban 

már vannak. Tapasztalat, hogy a védő növényzet eltávolításával azonnal pusztulásnak 

indulnak a kitisztított részek. Előnye mindenképp, hogy a rom és környezete kapcsolatát 

nem változtatja meg, meghagyja a felfedezés varázsát a látogatónak. Az elsőként 

említett pittoreszk módszerrel szemben megjelenése kevésbé teátrális, mégis a 
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folytonosság érzetét kelti. Ez a módszer sok esetben sikeresebb, mint a szokásos 

bemutatási módok. 

 

  
Whitley Court (Worcestershire)        Wigmore Castle 
 

- deliberate ruination (tervezett pusztulás) 

A 20. század derekán alkalmazták olyan romok esetében, melyek pusztulásuk utolsó 

stádiumában voltak és nem kívántak rá költeni. A romló részeket eltávolították, a 

nyílásokat üresen hagyták. Az egyik ilyen híres „helyreállítás” Whitley Court 

(Worcestershire), ahol az 1937-ben elpusztult kastélyt 1965-ben tetők és födémek 

nélkül biztosították. Igazi szellemház egy gyönyörű parkban, különösen a merevítő 

vasbeton elemek teszik érdekessé. 

- managed decline (vezetett vagy irányított pusztulás) 

A legvitatottabb ez a hozzáállás, mely megadja a romnak a pusztulás lehetőségét és 

útját. A régészeti feltárás után folyamatos monitoring következik a vegetáció 

folyamatos ellenőrzésével, és a ledőlni hajlamos részek eltávolításával. Látszólag 

gazdaságos eljárás, azonban később kulturális veszteségként jelentkezik. 

- bening neglect (jóindulatú elhanyagolás) 

Ez a módszer az előző kettő közt van, de lényegében ugyanúgy helyrehozhatatlan 

pusztulást eredményez. 

- replication (visszatemetés) 

A módszer költség-hatékony és kevés eszközt igényel. A maradványok konzerválása 

után geotextilia, homok majd földrátöltéssel készül. Van részleges visszatemetés is, sőt 

attól függően, hogy szárazon vagy vizes területen van az emlék, ez a módszer tovább 

differenciálódik. 

 A fentiekből kitűnik, hogy védelmi kategóriába sorol olyan beavatkozásokat, 

melyek végső soron, hosszútávon a rom pusztulásával járnak. Míg Angliában a római 

kori emlékek általában régészeti úton kerülnek a felszínre, a középkori romok jórészt 

mindig jelen voltak a tájban. Ez az oka annak, hogy a közelmúlt nevesebb rom-

restaurálásai nagyobbrészt római rommaradványokat érintettek. Ennek elterjedt módja a 

védőépületben való bemutatás. A konzerválás módozatai után a következő fogalmak a 

restaurálás (reconstruction) körébe tartoznak. 

- re-roofing (védőépületek) 

A reconstruction körébe sorolják. Építésük hagyománya Angliában már a 19. sz. végén 

kialakult. A korai példák, mint a Sussex-i Bignor-beli római villa védőépülete vagy a 

chetworth-i villamaradványok védőépülete, leginkább mezőgazdasági épületekhez 

hasonlítottak, az eredeti falmaradványokra épített faszerkezetű, palatetős vagy 

szalmatetős kialakítással, és inkább a belső térben restaurált padlómozaikok bemutatását 

szolgálták. Ezeket a hagyományos szerkezeteket később egyre inkább kiváltották a 

könnyebb, nagy fesztávon alkalmazható ipari szerkezetek. Manapság a különböző 
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feszített ponyvaszerkezetek mellett leginkább az átlátszó vagy áttetsző polikarbonát 

fedések az elterjedtek, melyeket könnyű acél vagy alumínium sík és térbeli rácsostartós 

szerkezetek hordanak. A hagyományos falazott vagy kő védőépületeket az angolok már 

kerülendőnek tartják. A legújabb szintetikus textíliák, a polimerek, az áttetsző-átlátszó 

öntisztuló feszített ponyvák használatával azonban újabb problémák vetődtek fel. A 

védőtetők alatt álló romok főleg biológiai típusú károsodása már korábban ismert volt. 

Tudományos módszerekkel való kutatása Európában a közelmúltban indult el.
63

 Az 

ilyen szerkezetekkel Ashurst szerint több elméleti probléma kiküszöbölhető: a 

megkülönböztetés dogmája, és a jó fényviszonyok mellett a hosszasabb munkák és 

folyamatos kutathatóság is biztosítható. A 20. század második felének ipari szerkezetű 

védőtetői már cserére szorulnak, az új, kortárs szerkezetek élettartama nem ismert még. 

A védőtetők jórészét Angliában egyszerűen funkcionális szempontból tervezik, 

nincsenek összhangban a régészeti emlékekkel. A nagy, összefüggő romterületen ez a 

probléma hatványozódik, hiszen a nagyobb lefedett részek látványa a többi 

szempontjából zavaró. Angliában is jellemző a teljesen kortárs építészeti nyelvezettel 

megfogalmazott védőépület, mely viszont inkább építészi felfogást mutat az korábban 

említett ipari-technikai szemlélettel szemben. Azonban ez a megoldás visszamutat egy 

korábban említett problémára: a rom és környezete viszonyára. 

 

Összegezve, a mai angolszász szemlélet szerint mindig a teljes terület látványát 

kell vizsgálni, melyet nem zavarhatnak a kiegészítő elemek. Az új szerkezetek 

rögzítésekor az eredeti elemeket egyáltalán nem károsíthatják. Az angol vélemény 

szerint, bár használata kerülendő, a recreation (saját fogalmaink szerint rekonstrukció) 

adja a legnagyobb lehetőséget a törékeny romok hosszú távú megőrzésére. Bizonyos 

emlékeknek persze éppen a látogatottság, a turizmus hiánya adhat reményt a 

fennmaradásra. A hitelesség kérdése már a tervezés során kielégítendő követelmény a 

briteknél. Ezt pontosabban úgy határozzák meg, hogy a forma, anyag és részletek a 

maradványok és elvi következtetések vizsgálata alapján az eredetihez viszonyítva 

hiteles-e a helyreállítás terve. 

 

Kiegészítő információs rendszerek és infrastruktúra a bemutatásban  

Angliában, akárcsak a németországi rombemutatás gyakorlatában jelentős 

szerepe van a tájékoztató, kiegészítő információs elemek alkalmazásának. Ezek 

összességében a bemutatás egyik nem konkrét védelmi módjaként is működnek. A 

romok szerkezetének, struktúrájának jelentését megérteni igen nehéz, sok esetben pedig 

már lehetetlen. A rom által közvetített szellemi értékek csupán építészeti eszközökkel 

nem mutathatók be, tisztán didaktikai eszközökkel ezek az információk nem adhatók át. 

A rom mindig saját helyén magyarázható csak el. Ennek interpretálására több, Európa 

szerte egységesnek tekinthető módszer van: a bőséges ábraanyaggal rendelkező 

ismertető füzetek mellett az elvi rekonstrukció a periodizációs modellekkel és rajzokkal 

(akár megfogható, taktilis modellek), több nyelven összeállított rövid ismertető, a 

kapcsolódó maradványok bemutatása egy egész részeként, és az ezt egyre szélesebb 

körben kiegészítő audio-vizuális, virtuális és interaktív eszközök. Az emlék 

történetiségének megéléséhez a túlzottan bő információáradat ugyanúgy probléma lehet, 

mint a túl szegényes interpretáció. A romterületek bemutatása kell, hogy szórakoztassa 

a látogatót, ugyanakkor tudományosnak kell lennie. Az ismertetés szofisztikáltsága 

természetesen függ az emléktől, a kiegészítő információktól, de megvan egy minimum 

szintje: legalább azt kell jelezni, hogy az emlék mi volt és miért, hogyan pusztult el. 
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Fontos azonban rögzíteni benne a rommá válás utáni és a legfrissebb állapotok 

bemutatását is, hiszen ez szolgálja a teljes megértést. Ez a módszer már mutat némi 

eltávolodást az eddigi angol módszerektől, melyek egy adott periódusra fókuszáltak, 

tipikusan a legkorábbira vagy a legépebben fennmaradtra. Az angol romterületek 

látogatottsága nagy számuk miatt is jelentős. Az egyre növekvő turizmus, az 

infrastruktúra, a karbantartás mind megoldandó problémakörök, amit a brit 

gyakorlatban előre kalkulálnak. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az angol gyakorlatban 

nagyon sok park vagy kert látogatható és látogatott is, ez az, ami fölkészítette őket a 

romemlékek bemutatására a módszertan kialakítására és akkurátus vizsgálatára. A 

romterületek kezelésénél Angliában Ashurst a következő alapvető feladatokat határozza 

meg: 

- a látogató kiszolgálása: ez Angliában általában a befektető-tulajdonos feladata, bár 

érdeke gyakran ütközik a romokéval, mivel a látogató érdekeit és komfortját az 

emlék igényei elé helyezi. 

- hozzáférhetőség: a belépés helye lehetőleg az eredeti legyen a jó befogadhatóság 

végett, az eredeti vagy ahhoz közelálló hangulatú környezettel. A konzerválások 

mellett szükség van értelmező kiegészítésekre is, mely pl. az egykori épületrészek, 

kiszolgáló építmények kapcsolatát megérteti, de ha kiegészítő elemeket használunk 

hozzá (pl. hidat) azt kortárs elemekkel tegyük. A lakott területektől távol eső romok 

hozzáférhetősége nehéz feladat. Ezek általában éppen ezen adottságuknál fogva 

törékenyek, és nehéz a fenntartható megmentésüket és bemutatásukat biztosító 

beruházást. Bizonyos esetekben a romokat a túllátogatottság ellen is védeni kell, de 

minden romterület látogathatóvá tételénél úgy kell az utakat vezetni, hogy mindig 

segítsen a tájékozódásban. Figyelemmel kell lenni a gócpontok és a szűkületek 

fokozottabb eróziójára. Az erre érzékenyebb, pusztultabb részeket megkerülhetjük 

egy másik útvonallal, vagy kellőképpen megerősítjük őket. 

- létesítmények és infrastruktúra: ezeket mindig a látogatókhoz igazítják, a növekvő 

turizmus miatt a kiszolgáló létesítmények növelése pedig ellentétben áll a 

megóvással. Az új épületekkel szemben ezért követelmény, hogy hosszú távú 

fennmaradásra, nagy építészeti igényességgel tervezzék, magas színvonalú 

anyaghasználattal, vagy akár cserélhető anyagok alkalmazásával. Ha lehetséges, 

ilyen kiszolgáló épületekhez ne használják az eredeti emlékek alapjait. Sőt ha lehet, 

ezek az épületek ne essenek túl közel a bemutatandó emlékhez, a lehető legkevésbé 

zavaró helyen épüljenek, az abszolút minimumra törekedve. Ha ezeket a 

létesítményeket a műemléki helyszínen belül kell megtenni, az új műnek 

respektálnia kell az eredeti jelentését és környezeti érzékenységét, ügyelni kell a régi 

és az új arányára és csatlakozására. Átlagos és uniform elemek alkalmazása akkor is 

kerülendő, ha a bekerülés szempontjából ez előnyös. A romok bemutatásánál tehát a 

szükséges új épületeknek a lehető legmagasabb kvalitást kell képviselniük. 

- fenntartás: ennek lehetőségeit megadó közművek (legalább az áram) bevezetése a 

területre sok esetben elengedhetetlen, ilyenkor szem előtt tartandó a reverzibilitás és 

a minimális beavatkozás elve. Az út és vészkijárat jelzések mellett az ún. „barna jel” 

tipikusan brit találmány. A látogató mindig tudja, egy térképen követni tudja, hogy 

épp merre jár. Ebben a jó közérthetőség mellett a jó designnak is szerepe van. A 

biztonság kérdése is sarkalatos. Az emberi beavatkozás mindig nagyobb pusztítást 

okoz a romokon, mint a növény vagy az idő. Egy nagy jelentőségű romterület 

látogatottsága növekedésével a látogatók kiszolgálásának követelménye is egyre nő, 

melyek kielégítése a pusztulás mértékét tovább növeli. 

- biztonsági követelmények: az egészség és balesetvédelem, valamint az 

akadálymentesség esetében differenciált kategóriák vannak: biztonságos, megfelelő 
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és elfogadható. Nyilván az intézkedések hatásossága a veszély mértékétől függ, és 

ez befolyásolhatja egy bemutatott romterület részleges látogathatóságát vagy épp 

bezárását is. 1984 óta Angliában a tulajdonos vagy a fenntartó felelős ezeknek az 

intézkedéseknek a betartásáért. Angliában is szélsőséges és végső eset a levétel a 

védelemről. Ami azonban megszívlelendő: az Egyesült Királyságban a fenntartó 

elsődleges feladata a romemlék és karakterének biztonságos és hosszú távú 

fenntartása, csak ez után következhet a látogathatóság és a látogatók biztosítása. Ez 

nem azt jelenti, hogy a látogatók biztonsága másodlagos, hanem a bemutatás módját 

az emlék védelmének rendeli alá. 

- akadálymentesség: igénye szintén több problémát vet fel. Középkori emlékek, 

például várak éppen a nehéz megközelíthetőségre építettek. A szükséges 

segédszerkezetek (lift, rámpa) nagyban rombolják e romok képét. A kiegészítő 

információs rendszerek és az interpretáció gazdagsága, ilyen esetekben részben 

pótolhatja a személyes kontaktust. A brit felfogás szerint, ha az emlék kiemelkedő 

fontosságú, annak megfelelően kell elérhetőségét biztosítani, ha ez nem megy, az 

diszkriminatív lehet. Ha persze ez sehogyan sem biztosítható, még az ilyen nagy 

értékű helyek sem minősíthetők kirekesztőnek. 

 

Összefoglalva a brit gyakorlatban cél minden esetben a significance-integrity-setting 

megőrzése. A gondozás és a preventív beavatkozás a legalapvetőbb feladat, a bemutatás 

biztosítása mindig másodlagos. A ritkán látogatott emlékeknél az elfeledés, a gyakran 

látogatottaknál a pusztulás veszélye áll fenn. Minden esetben hosszú távú management 

szükségességét hangsúlyozzák. Romemlékek bemutatásának kritikai elemzéséhez ezek 

a szempontok is meghatározók. 

 
2.2.4. Elmélet és gyakorlat kapcsolata a holt műemlékek bemutatásában 

Magyarországon 

 

Az holt műemlékek helyreállításának hazai elméleti alapjai és gyakorlati 

módszerei nem is olyan régen még folyamatos kapcsolatban voltak az európaival. Hogy 

megértsük holt műemlékeink helyreállítási gyakorlatának mai problémáit, látnunk kell 

hagyományait, és ahhoz való viszonyát. 

A korszerű magyar műemlékvédelem szervezetének megalakulása és fejlődése 

jól kitapintható nemzetközi irányvonalakon alakult. Első törvényes szervezetét, a 

Műemlékek Országos Bizottságát (MOB) az 1881. évi XXXIX. tc. szervezeti 

kérdésekről rendelkező negyedik fejezete hívta életre. Az első világháborút követően 

megmaradt országrész, műemlékek szempontjából a legtöbbet pusztított régiónak 

számított. Ez a tény teljesen új szemléletet és módszereket követelt meg, a MOB addigi 

szervezetének korszerűsítését kívánta, valamint egy új, korszerű műemlékvédelmi 

törvény megalkotását is sürgette. 1934. január 11-én a MOB élére Gerevich Tibor 

került, aki a szervezet kereteinek határozott, puccs-szerű átszervezését hajtotta végre. A 

tudományos háttér és a szakemberekből szerveződő gárda azonban a korszerű 

műemlékvédelem megszületését szolgálta. A műemlékvédelem történetével foglalkozó 

irodalomban szokás a MOB 1934 utáni műemléki szakhivatallá való átszervezéséről 

beszélni, erre Gerevich maga is többször hivatkozik. Tény azonban, hogy az 1881-es 

törvény ez irányú módosítása nem történt meg. 1937-től a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter nem nevezett már ki sem rendes, sem levelező tagokat, a MOB volt tagjai 

pedig erről nem kaptak tájékoztatást, igazából nem is tudták, mi történt. A MOB tehát 

hallgatólagos miniszteri beleegyezéssel, a hatályos jogszabályok ellenére 

szakhivatalként működő testületi szervként tevékenykedett 1935 után. 
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Talán e radikális változást is igazolandó indult meg a megújult MOB 

tevékenységének folyamatos és tudatos propagálása és az eredmények publikálása. A 

tudományos tevékenység kézzelfogható eredménnyé a konkrét helyreállításokon vált, 

ezeknek is tükrözniük kellett a korszerűséget. Gerevich a Római Magyar Történeti 

Intézet alapítójaként és a Római Magyar Akadémia kurátoraként szinte magától 

értetődőnek tartotta az olasz minta átvételét.  

Az itáliai műemlékvédelmi elvek a két világháború közötti Európában amúgy is 

irányadónak számítottak, az olasz műemlékvédelem a húszas-harmincas években nagy 

korszakát élte. Az első olasz műemlékvédelmi törvénynek tekintett Prima Carta del 

Restauro 1932-ben született meg. A korszerű műemlékvédelmi elvek meghonosításában 

nagy szerep jutott a bizottság Rómát megjárt tagjainak, Genthon Istvánnak, Dercsényi 

Dezsőnek, Gerő Lászlónak, valamint Lux Kálmánnak és Lux Gézának. Magyarországon 

a MOB tevékenységének köszönhetően tehát egy olaszos szemléletű, és így a kor 

európai gyakorlatának élvonalába tartozó munkasorozat indult el, melynek mai napig 

érvényes értékeit láthatjuk Esztergomban, Székesfehérváron, némileg még Visegrádon. 

A MOB átszervezése óta végzett munkáról való beszámolóként, illetve a korszerű 

magyar műemlékvédelmi törvény előkészítéseként 1942. november 25-én kiállítás nyílt 

a Nemzeti Szalonban. A kiállításon bemutatott frissen elkészült helyreállítások mellett a 

purista szemléletű restaurálások már, mint elrettentő példák szerepeltek.
64

 A jó 

példaként bemutatott munkákon az Athéni Charta szelleme tükröződik. A MOB eddigre 

kifelé egységes arculattal rendelkezett, és módszerei már lényegében kiforrottnak 

nevezhetők. Az elvégzett hatalmas munka, minden eredménye ellenére az áhított 

korszerű műemlékvédelmi törvény nélkül továbbra is a levegőben lógott.  

Az 1881-es, 1929-ben kiegészített törvény a két világháború közötti időszakra 

már teljesen elavulttá vált. Az új műemlékvédelmi törvénytervezet, melynek elkészültét 

Gerevich szerint „Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr a 

képviselőházban, tárcája költségvetésének tárgyalásánál bejelentett” valóban elkészült 

1942-re, ám sohasem került a parlament elé. Beterjesztésének semmi nyoma nincs az 

országgyűlési iratok között, mára maga a törvénytervezet szövege is eltűnt. Az 1942-es 

törvénytervezet pontos szövegét nem ismerjük, az utolsó részletes leírást Barcza Géza 

adja róla, aki 1963-ban még olvasta.
65

 A szöveget a KÖH irattárában a mikrofilmre való 

felvitelkor már az ügyiratok mellől kiemelték, ezért nem szerepel a 

mikrofilmállományon. Hollétéről az irattárban sem tudnak, de a Magyar Országos 

Levéltárban sem található meg. Dercsényi Dezső csak annyit említ meg róla, hogy „… 

benne a magántulajdon és a műemléktulajdonosok kötelessége kellő mértékben 

érvényesült” illetve „az alapelvek lényegében megegyeztek a legfrissebb 1939-es olasz 

műemléki törvényben szereplőkkel.”
66

A tervezet részletes leírását Barcza szintén közli. 

Igen korszerű elveket tükröznek ezen kívül a védelem formái, főleg a műemlék 

környezetének védelme, valamint a hatósági engedélyeztetési és büntetési rendszere. A 

törvénytervezetnek sem kedvezett a második világháború, mely olyan mértékű 

pusztulást okozott, hogy lezárulta után a hazai műemlékvédelem ismét új módszerek 

megfontolására kényszerült. A háború utáni mihamarabbi helyreállítások igénye nem 

kis zavart okozott a MOB-nak. Ezekben az időkben ugyanis a Miniszterelnökség, az 

Újjáépítési Minisztérium, az Országos Építésügyi Kormánybizottság, a Fővárosi 

Közmunkák Tanácsa és a Pénzügyminisztérium egyaránt intézkedhetett műemléki 

ügyekben, ez pedig veszélybe sodorta több értékes műemlékünket. A MOB most 
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először mindennél erősebben hivatkozva a hatályos 1881-es törvényre, és a benne 

foglalt szakvéleményezési jogkörére kérte a minisztert, hogy minden ilyen esetben 

kérjék ki a bizottság véleményét. Ezután további gyors lépésekre volt szükség, így 

1946-ban a MOB kérte az 1881-es műemléki törvény hatályon kívül helyezését, és 

rögtön be is nyújtotta a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez új törvénytervezetét. 

Ennek a tervezetnek a szövege hasonló sorsú, mint a fent említett 1942-es tervezeté, 

mert ebből sem lett törvény, sőt ez is eltűnt. Annyit tudunk róla, amennyit Barcza Géza 

leírt:
67

a tervezet „A műemlékek védelméről és az Országos Műemléki Hivatal 

szervezéséről” címet viselte, vagyis ismét a „műemlék” szót használja.  

Bár mindkét törvényjavaslat a kedvezőtlen történelmi és politikai viszonyok 

miatt elhalt, a végül 1949-ben megszülető 13. sz. törvényerejű rendelet megalkotásában 

nyilvánvalóan mindkettő sokat segített. Az 1949-es törvény teljes szövege már 

természetesen rendelkezésünkre áll, és jól tükrözi mindazt a küzdelmet és 

kompromisszumot, mely a korszerű magyar műemlékvédelem megszületését jellemezte. 

A műemlékvédelem hazai gyakorlata szintén sokat átmentett a két háború közötti 

időszakból, azonban az akkori frissességet egyre szigorúbb elvhűség kezdte felváltani, 

mely aztán egyenesen vezetett a Velencei Charta szinte feltétel nélküli elfogadásához.  

A hazai műemlékvédelem következő nagy lépése az 1957-ben alakult Országos 

Műemléki Felügyelőség létrehozása volt, mely ha 1996-os megszűnéséig nem is, de a 

hetvenes évek végéig európai szinten is jegyzett műemlékvédelmet tudott művelni. Az 

itáliai teóriáknak a 19. század harmincas éveitől kezdődően hazánk műemlékvédelmi 

elveire és gyakorlatára tett hatása mindannyiunk számára jól ismert.
68

 Jóllehet 

műemlékvédelmünk az ötvenes évek elején elszakadt az olasz gyakorlattól, elvi háttere 

sokáig egy irányban fejlődött vele, sőt sok esetben egymást erősítették. Gondoljunk 

csak a velencei dokumentumban 1964-ben rögzített elvekre, melyekhez akkori 

műemlékvédelmi gyakorlatunk Európában jó példaként is szolgált. Hogy későbbi 

gyakorlatunk mennyire közel maradt az itáliai alapokhoz, arra jól rámutat a folyamatos 

olasz érdeklődés, és az olasz szakemberek munkánkról alkotott pozitív véleménye. 

Ebben persze nagy szerepe van Merényi Ferenc, Dercsényi Dezső valamint Entz Géza 

és Horler Miklós elméleti munkásságának, mely olasz, vagy francia nyelven 

folyamatosan hozzáférhető volt.
69

 Az utolsó, komolyabb itáliai bemutatkozása hazánk 

műemlékvédelmének 1985-ben történt, amikor a Restauro szakfolyóirat 77-78-as száma 

a magyar műemlék-helyreállításokról szólt.
70

 A hazai műemlékvédelemmel, és annak 

módszertanával részletesebben Giovanni Carbonara római professzor foglalkozott.
71

 Az 

ő elemzései mutatnak rá legjobban az olasz elmélettel való folyamatos kapcsolatra. 

Sajnos azt kell mondani, hogy ez az érdeklődés az elmúlt mintegy két évtizedben 

ellankadt. Ennek azonban nem az olasz szakemberek tájékozatlansága az oka, hanem az, 
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hogy a jelzett időszakban műemlékvédelmünkről alig hallottak, a nemzetközi 

szakirodalomban pedig szinte semmilyen magyar publikációt nem láttak a témában.  

Hogy műemlékvédelmünk módszerei milyen úton járnak az elmúlt mintegy 

harminc évben, arra Dercsényi Dezső szavait idézném. „Ha most arra kellene felelnünk, 

hogy az első korszak osztrák, a második etap olasz irányulású módszerei helyébe lépő, 

most elemzett harmadik periódusra mi jellemző, csak azt tudjuk válaszolni, hogy a 

nemzeti együttműködés alapján kialakított magyar módszer.”
72

Napjainkban olyan 

tendenciák élednek e magyar műemlékvédelemben, melyeket hajlamosak vagyunk 

válságként, a hazai műemlékvédelem elméleti válságaként megélni. Olyan 

folyamatokról van azonban szó, melyek Európa-szerte jelen vannak, csak számunkra 

éppen az olasz eredetű szigorú elvek miatt nehezen kezelhetőek. A hazai elvi alapok 

válsága helyett inkább folyamatos megújulásának, és kritikai szemléletének hiányára 

kellene gondolnunk. 

A közelmúltban Fejérdy Tamás néhány „tabutéma” felvetésével
73

egy komolyabb 

újragondolás alapjait próbálta megvetni, ám az 1999-ben megrendezett konferencia – 

melyen e referátum is elhangzott – éppen a szakmán belüli érdektelenség miatt nem 

fejlődhetett igazi vitává. Olyan vitává, amilyen azonban már nagyon időszerű lenne a 

magyar műemlékvédelem elvi alapjainak jövőjét illetően, s melyek ma Itáliában vagy 

Németországban nap mint nap tetten érhetők, és nyitottak minden nemzetközi 

véleményre. Fejérdy gondolatai jól rámutatnak a folyamatosság hiányaira: „A 

helyreállításoknál a purizmus tézise és a modernista műemlék-helyreállítás antitézise 

után következnie kellene valamiféle szintézisnek. Olyannak, ami a tudományos ismeretek 

teljességére törekszik a megismerésnél, az eredeti részletek megőrzésénél éppúgy, mint 

a lehetséges kiegészítések alkalmazásánál. Olyannak, ami rendkívüli kreativitást mutat 

az eredetit nemcsak materiálisan, hanem szellemi tartalmában és üzenetében is 

tiszteletben tartó restaurálásban, helyreállításban.”
74

 E szintézis megalkotása a tézis és 

antitézis, vagyis a purizmus „történeti-esztétikai” megfontolásának és a modernista 

szemléletű „kritikai-konzerváló” megfontolásának lényegi ismerete nélkül nem 

lehetséges. Az iménti történeti áttekintéssel kívánok rámutatni arra, hogy milyen 

vonalon látom lehetőségét a hazai elméleti háttér kritikai áttekintésének. 

 

Az európai gyakorlat és elmélet viszonyát vizsgálva Magyarország 

műemlékvédelmi gyakorlatának elmúlt huszonöt éves tendenciái is körvonalazhatók. Az 

elméleti háttér és fogalmi apparátus gondjainak megjelenése a rendszerváltás után nem 

váratott sokat magára. A millenniumi helyreállítások, és az azóta eltelt időszak 

helyreállításaival kapcsolatosan feléledő viták gyökereit a már nyolcvanas évek közepén 

kell keresnünk.
75

 Dercsényi nem fejtette ki, mit értett a fent idézett magyar módszeren, a 
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nemzetközi rombemutatásokkal összevetve azonban kirajzolhatók a hazai bemutatások 

sajátos irányú megközelítései. Az elméleti és módszertani örökség, melyet a jelenlegi 

hazai szakembergárda kapott értelmezendő, és értékelendő lett volna az elmúlt 

időszakban, különösen a külföldi teória és praxis szem előtt tartásával. A kortárs 

építészeti tendenciák hatása így ez időszak helyreállításaira kettős: a rekonstruktív 

elemek használatát tudományos alapokon igazoló, utánzó vagy analogikus 

megközelítésű kiépítések építészeti megfogalmazása és volumene illetve az eredeti 

emlék dokumentum-értékének hangsúlyozó és megtartó dialektikus megközelítés látszik 

szemben állni egymással. Ezeken a helyreállításokon a didaktika nem feltétlenül tör 

előrébb, mint azt a 70-es évek bemutatásainak „értelmező kiegészítésein” látjuk. Ez a 

didaktika inkább más nyelvezetű, a történeti formák értelmezést segítő használata a 

korábbi időszak műemlék-helyreállításainál látottakhoz képest fokozottabb. A cél 

továbbra is a minél élménykeltőbb bemutatás. A magyar helyreállítási gyakorlatban a 

mai napig a Velencei Charta tükrében születnek döntések, és mérlegelnek a vizsgálatok. 

A megkülönböztetés eredeti és hozzátétel között szintén sarkalatos kérdéssé vált a 

korábbi helyreállításokban. Míg Európa más területein pl. a védő ráfalazás kezdete 

általában nehezen különböztethető meg, nálunk máig törekvés az elődök 

beavatkozásaitól is különböző anyaghasználat. A rekonstrukciótól való hagyományos 

tartózkodás, és félelem Magyarországon az újabb lendületet sok esetben mégiscsak 

megtörte, és olyan építészeti utalásokat, didaktikai megfontolásokat eredményezett a 

közelmúlt rombemutatásaiban, melynek nyelvezete a korábbi egységes szemléletű 

megoldások helyett „eklektikussá” vált. Mezős Tamás gondolata jól foglalja össze a 

problémát: „Nem kisléptékű rekonstrukciós rajzokon ábrázolt épületet kellett a 

gyakorlat próbájával szembesíteni, hanem konkrét épületszerkezettani problémákat 

megoldani úgy, hogy a megoldás korhű – és nem korszerű –, de ugyanakkor hiteles is 

legyen.”
76

Az elméleti rekonstrukció önmagában komolyan megalapozott tudományos 

eljárás. Segíthet a végeredmény érzékeltetésében a számítógépes rekonstrukció, de az 

sosem fogja magát az emléket a szemlélővel tényleges téri kapcsolatba hozni. Így tehát 

megérthető az a törekvés, mely építészeti terek visszaidézésében látja a megoldást, ám 

innentől kezdve ez már következetességet kíván meg. Azonban ha a végeredmény egy 

eleme nem hiteles, az egész bemutatás hitelességét veszti. Elsősorban a rekonstrukció 

fogalmának tisztázását kellene megtenni, ugyanis maga a szakma sem következetesen 

használja. Sőt sokszor úgy tűnik, a beavatkozás fogalmakkal való igazolása egy-egy 

beruházás indoklásakor szül igazán vitákat. 

 

2.3. A dolgozatban használt fogalmak 

 

A hazai terminológia vizsgálata alapján egységes fogalmi apparátust alakítottam 

ki, melyet a következő rendszerben használok a dolgozatban.  

Ahogy a dolgozat elején jeleztem, a holt műemlék fogalmát alapvetően 

elfogadhatónak, és a folytonosság miatt használandónak tartom a funkciójukat vesztett, 

erkölcsi értelemben avult emlékek megnevezésére, mely magában foglalja a 

romemlékeket is. A helyreállítás a holt műemlék megőrzésére, hasznosítására és 

bemutatására szolgáló beavatkozások együttes fogalma, melynek módozatai a 

következők. A két fő helyreállítási mód széles körben elfogadottan a konzerválás és a 

restaurálás, ezeket a velencei charta már 1964-ben megfogalmazta, és általánosan 

elfogadottá vált. A konzerválás hazai fogalma az európai országok terminológiában 

nagyrészt megegyezik, a restaurálás fogalmánál már nagyobb különbségek adódnak. A 
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restaurálás kettős célja az értelmezhetőség és az állapotjavítás. A restaurálás fő eszközei 

a megerősítés és a kiegészítés. A kiegészítés történhet az értelmezhetőség javítása 

érdekében, vagyis didaktikai okokból, illetve szerkezeti indokkal. Romemlékek esetén a 

restaurálás eszközei a romlefedés, vagyis a védőtető és a védőépület. A védőtető 

kialakítása kétféle lehet: tömegében az eredeti épülettömegre utal, ezt nevezem par 

excellence védőtetőnek, vagy kialakítása önálló koncepciójú és tömegképzésű, fő célja a 

közvetlen védelem az időjárás károsító hatásaitól. Ha a védőtető, vagy védőépület utal 

az elvi rekonstrukció alapján feltételezett tömegformára, ennek didaktikai célzatai 

vannak csupán, tömegrekonstrukcióról ez esetben nem beszélhetünk. Funkciójukat 

vesztett, nem romként álló épületek védelme, hasznosítása esetén a revitalizáció 

kifejezés alkalmazható. A rekonstrukció fogalma már a restauráláson túlmutat, a 

védelmi beavatkozásoktól külön rendszerként is kezelhető. Az elvi rekonstrukció 

tudományos tevékenység, mely alapja kell, hogy legyen a konzerválási és restaurálási 

munkálatoknak. A részleges rekonstrukció véleményem szerint csupán építészeti 

megközelítésében tér el a kiegészítéstől, ezért közelebb áll a restaurálás fogalmához. A 

tényleges rekonstrukció az elvi rekonstrukció alapján már nem csupán tudományos, 

szakmai célzattal történik. Ha az emlék „holttá válása” és visszaépítése közt kevés idő 

telik el, arra az újjáépítés fogalmat használom. 

A helyreállítási beavatkozások mindig együtt kell, hogy járjanak a folyamatos 

karbantartással. Műemlékvédelmi tevékenységre külföldön is használatosak azok a 

fogalmak, melyek inkább épületek fenntartásával kapcsolatosak: renoválás, tatarozás, 

rehabilitáció, felújítás, stb. Ezeket szokás történeti épületeken végzett védelmi 

beavatkozásokra is alkalmazni. E fogalmak alatt sokszor olyan tevékenységként végzik 

a régi épületek, épületmaradványok kezelését, mely nélkülözi a tudományos alapokat, 

és főleg olyan beruházások és pályázatok során kerülnek előtérbe, ahol a műemléki 

érték kiaknázása és eszközként való felhasználása az elsődleges cél. Az állandó 

karbantartás az alapvető cél, de folyamatos analízissel és csak a valóban szükséges 

mértékben. 

A holt műemlékek helyreállításának imént részletezett, és a dolgozatban használt 

rendszere tehát a következő: 

 

HELYREÁLLÍTÁS: 

 

1.) KONZERVÁLÁS 

2.) RESTAURÁLÁS 

- KIEGÉSZÍTÉS 

 DIDAKTIKAI (ANASTYLOSIS is ide tartozik) 

 ESZTÉTIKAI 

- MEGERŐSÍTÉS 

 SZERKEZETI OKBÓL (a didaktika lehetősége itt is megvan) 

- ROMLEFEDÉS 

 VÉDŐTETŐ 

o az eredeti forma visszaidézésével („par excellence”) 

o az eredetitől független tömegformálással 

 VÉDŐÉPÜLET 

 AZ EMLÉK VÉDELMÉRE 

o az eredeti forma visszaidézésével („par excellence”) 

o az eredetitől független tömegformálással 

 EGYÉB FUNKCIÓVAL, AZ EMLÉKET INTEGRÁLVA 
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3.) REVITALIZÁCIÓ  

4.) REKONSTRUKCIÓ: 

- ELVI REKONSTRUKCIÓ (nem konkrét beavatkozás, építési periódusonként 

ábrázolva az épületet a helyreállítási dokumentáció része, a bemutatás elvi alapja) 

- TÉNYLEGES REKONSTRUKCIÓ 

 RÉSZLEGES REKONSTRUKCIÓ (közelebb áll a kiegészítéshez) 

 TELJES REKONSTRUKCIÓ 

 ÚJJÁÉPÍTÉS 
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3. ELVI JAVASLAT A KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK BEMUTATÁSÁNAK 

ELEMZÉSÉHEZ – VIZSGÁLATI RENDSZER 
 

3. 1. A vizsgálati szempontok – romemlékek helyreállításának kvalitása 

 

A helyreállítások kritikai elemzése a hazai szakirodalomban már a nyolcvanas 

évek elejétől igényként jelentkezik.
77

 A nemzetközi szakirodalomban is erre az 

időszakra tehető a bemutatások kvalitásának előtérbe kerülése. A modern építészeti 

szemléletű műemlékvédelem és a posztmodern találkozása jó vitaalapot jelentett a hazai 

kritikai elemzés megszületéséhez, azonban e viták inkább szakma-közi illetve 

generációs vitákká váltak. Az elemzés, amint szinte valamennyi meghatározó 

műemlékes szakemberünk hangoztatta, az utókor dolga.
78

 A kritikai elemzés gyökerei 

megmaradtak, amelyekhez kapcsolódóan e dolgozatban elvi javaslatot teszek egy 

vizsgálati rendszerre. A vizsgálat kritériumait objektív szempontok alapján törekedtem 

kialakítani. Az épületek elemzésére alkalmas objektív kategóriák megelőzik a művészi 

kvalitás értékelését. Egy műtárgy vagy épület értékelésénél azonban igen nehéz a 

szubjektív elemeket kiküszöbölni, e bizonytalanabb tényezőket is mérlegre kell tenni, 

hogy a kiértékelésnél minden körülményt figyelembe véve tudjunk dönteni. A 

műemléki helyreállítás, bemutatás egyben kortárs építészeti alkotás is, így értékelésük 

szempontrendszerébe egyértelműen a kortárs építészet értékelésének objektív 

szempontjai is beletartoznak. Jelen korszakunkban nagy hangsúlyt kap az építészet-

kritika, ám holt műemlékek bemutatásánál éppen a fent említett módszertani 

különbségek miatt ennek más, sajátos alapja van, melyre a következőkben elvi 

javaslatot teszek. Az általam összeállított szempontrendszer gerince az elméleti 

rekonstrukció, mint bármilyen beavatkozás tudományos alapja. 

 

A holt műemlékek bemutatásának kritikai vizsgálatához, illetve azok 

kvalitásának objektív megítéléséhez a következő szempontrendszer szerinti elemzést 

tartom alkalmasnak:  

- a bemutatás hitelessége 

 anyaghasználat és forma;  

 térrendszer és szellemi tartalom;  

- értékhierarchia a helyreállításnál 

- új és régi viszonya a bemutatásnál  

 a restaurálás építészeti megközelítése 

 az új igazolhatósága 

 alá- és mellérendelés 

 érthetőség, értelmezhetőség 

 reverzibilitás 

- környezet és emlék kapcsolata, környezeti vagy városképi hatás 
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3.1.1. A bemutatás hitelessége (téralakítás, tömegformálás, részletképzés) 

 

 A műemléki helyreállítások minőségének széles körben elfogadott fokmérője a 

hitelesség. A bemutatandó emlék és a bemutatás hitelességének kapcsolata a következő 

elvi háttérben kereshető meg. 

Az emlékek és együttesek hitelességét először a világörökségi helyszínek 

kiválasztásánál elemezték. Az UNESCO és az ICOMOS közös kezelési útmutatójában 

négy kritérium vizsgálatával ellenőrzik az emlék hitelességét. Ezek 1. forma, alak; 2. 

anyag, állapot; 3. környezet; 4. szellem. Az utóbbi időkben egyre inkább teret nyer 

Európában az a nézet, hogy az emlék saját hitelessége mellett a műemléki tevékenység 

hitelességét is mérni kell. Bár a szakirodalom használja e kifejezést, pontos tartalmának 

megfogalmazása nem született meg. A hitelesség fogalmának tisztázására 1994 

februárjában Bergenben rendezett találkozót az ICOMOS, majd 1994 novemberében 

Japánban külön konferenciát is szerveztek, a pontos megfogalmazással maga a Narai 

dokumentum is adós maradt. Itthon a japán konferenciát megelőzően a 

műemlékvédelem szakemberei konferenciát tartottak a magyar álláspont 

megfogalmazására.
79

 Már itt is kirajzolódott az a szerteágazó szempontrendszer, melyet 

egy ilyen nehezen megfogható kérdés helyes vizsgálatakor figyelembe kell venni. A 

hitelesség fogalmának minden szempontból való tisztázására összefoglaló írás idehaza 

azóta sem készült.  Az említett konferencia írásos anyagán kívül jó kísérlet volt erre 

Mezős Tamás 1994-es kandidátusi értekezése. Mezős a fogalom meghatározásánál a 

különböző európai nyelvek terminológiáját vizsgálva állapítja meg: a hitelességet 

valaminek eredeti vagy korábbi állapotához viszonyított hasonlóságának jellemzésére 

használjuk. Az eredetiség, valódiság vagyis a történetiség bizonyítása a feladat e 

vizsgálatoknál. 

A hitelesség fogalma a műemléki (lokális és univerzális) érték vizsgálata során 

született meg. Ahogy Fejérdy Tamás fogalmaz, a műemléki örökség elsősorban érték, a 

hitelesség ennek az értéknek a hordozója. Önmagában tehát a hitelesség nem 

értelmezhető; analóg fogalom, vagyis több fokozata van: materiális, formai és tartalmi. 

Ezek közül kultúránként mindig valamelyik erősebb a többinél,
80

tehát nincs rá általános 

recept. Mindezek ellenére nem szabad szubjektíven kezelni és nem lehet kultúrák közt 

transzformálni.
81

 Hajnóczi Gyula mutat rá nagyon markánsan arra, hogy ez a fogalom 

mennyire kultúra-függő. A hitelesség fogalmának értelmezésénél a kulturális identitást 

nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az európai gyakorlat európai szellemiségű elméletben 

gyökeredzik, és csak ez alapján vizsgálható.  

Hajnóczi szerint az egész kérdés a forma körül bonyolódik. A forma hitelessége 

a 19. század második felében Ruskin és Violet-le-Duc vitái után vált etikai problémává, 

és az ma is. Ezen túl fontosnak tartom a hitelesség kérdésének a térre és a szellemi 

tartalomra való kiterjesztését. 

Mezős Tamás az európai fogalomhasználat figyelembevételével és számos 

bemutatás összevetésével a romemlékek esetében következőképpen határozza meg a 

hitelesség fogalmát: „A helyreállítás legfontosabb ismérvének a látvány hitelességét 

tekintem. Hitelesség alatt a bemutatott rom építészeti, anyagi és eszmei jellemzőinek 

igazolható kapcsolatát értem az eredeti alkotással.”
82
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Mindezek a megállapítások így egyszerre igazak a hitelességre, az egyes 

emlékek vizsgálatánál pedig konkretizálható az éppen arra alkalmazandó 

megfogalmazása. A hitelességgel kapcsolatban szintén Hajnóczi Gyula mutat rá egy 

fontos dologra: a hitelesség Janus-arcú, vizsgálni kell ugyanis, hogy az emlék maga-

maga hiteles-e, illetve hogy a vele való bánásmód autentikus-e. Vagyis a 

hitelességnek van axiológiája (elvi, elméleti oldala) és pragmaticája (gyakorlati oldala). 

Hozzátéve mindazt, hogy vizsgálni kell, vajon autentikus lesz-e az, amit a jövőben az 

emlékhez hozzáteszünk.  

A kérdést hasonlóképpen közelíti Gottfried Kiesow, aki a rekonstrukció 

problematikája kapcsán vizsgálja a hitelességet és annak kapcsolatát az identitással és 

az eredetiséggel.
83

 Véleménye szerint abszolút értelemben nincsen a tárgynak identitása, 

minthogy jelen állapotában egyetlen műemlék sem azonos minden részletében azzal, 

ami keletkezésének korában volt. Az identitás az eredetiség és a változás közt találja 

meg a helyét, és éppen a változásnak lehetne vagy kellene megmentenie azt.  Tehát az 

emléknek az imént említett saját hitelessége a változtatással, és így a mi beavatkozásunk 

révén is tovább kell, hogy éljen. A rekonstrukció módszereit és gyakorlatát – mely a 

német nyelvterületeken máig folyamatos viták és vizsgálatok tárgya – Kiesow éppen 

ezért a Riegl-i értékfogalommal elemzi, vagyis azt vizsgálja, hogy e módszer 

követésével milyen értékek mentén vész el vagy őrződik meg az emlék hitelessége. A 

hitelesség értékhordozó tulajdonságát és a romokkal kapcsolatos műemléki 

értékrendszert az értékhierarchia vizsgálatánál értelmezem. 

 

Romemlékek esetében a hitelesség kérdése összetettebb és bonyolultabb. Az 

ilyen emlékekkel kapcsolatosan a hitelességnek más kritériumait is meg kell 

vizsgálnunk. Kiindulási alap e tekintetben maga az emlék kell, hogy legyen, annak 

tudományos eszközökkel kideríthető építési periódusaiban jellemző térrendszere, 

tömege, részletképzése, anyaghasználata, szerkezetei, és természeti környezetével való 

viszonya. A hitelesség azonban nem azonos a helyreállítás hihető megjelenésével, de jó 

esetben e kettő egybeesik. Egy funkcióját vesztett, és egy funkcionáló épületnél más 

értelmű a hitelesség. Fontos a megmaradt anyag, a részletek és a térrendszer 

eredetisége. A hitelesség pontos vizsgálatához tehát a materiális (anyag, forma) és az 

immateriális (tér, szellemi tartalom) összetevők megismerése alapvető. 

 

A hitelesség materiális összetevői: anyag és forma 

A holt építészeti emlék, vagy rommaradvány szerkezeteinek, építési technikáinak 

pontos feltérképezése aprólékos feladat. Egy középkori épületrész későbbi periódusú 

épületben talált elemének feltárása épületrégészeti módszerekkel kell hogy történjen. A 

német nyelvterületen Bauforschung-nak hívott komplex épületkutatási módszer a 

műemlékvédelem és az építészettörténet fontos, mondhatni alapvető segédtudománya.
84

 

Ennek eredményeit, megállapításait a régészek és művészettörténészek ugyanúgy 

használják. A módszer lényege, hogy a legfontosabb forrás maga az emlék. Az 
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Mezős Tamás: Épületkutatás – Bauforschung – Building Archaeology – Archèology du bâti. In.: 

Műemlékvédelem 2008/6. 
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építészettörténet e kutatási módszerrel rengeteg kiegészítő információhoz jutott a 

középkori építési technológiák, anyaghasználat terén. 

A középkor különböző szakaszainak, korszakainak falazási technikái mellett további 

eligazodást ad a habarcsok vizsgálata. Bár a falazási technikák nem olyan gazdagok, 

mint a római kori emlékeknél, az elvi rekonstrukciók és a helyreállítások elkészítéséhez 

elegendő adatot szolgáltat ezek részletes vizsgálata. Az adott emlék felhasznált anyagai 

jellemzően regionális sajátosságokat mutatnak, és befolyásolják a szerkezetek 

kialakítását is. A különböző építési periódusok a falszövet vizsgálatával 

különböztethetők meg a legjobban. A középkori építéstechnikára vonatkozóan sok 

adatot találunk, főleg a 19. századi szakirodalomban. A rom anyaga tulajdonképpen az 

egyetlen, ami autentikusan megmaradt belőle, és emiatt értékelődik fel a matériával való 

foglalkozás. A helyreállítások szerkezeti és anyaghasználati hitelességének elemzésekor 

a konzerválás, a kiegészítések, részleges rekonstrukciók szerkezeti és anyaghasználati 

vonatkozásit kell vizsgálnunk.  

A formát az anyaghasználat és az alkalmazott technológiák egyaránt meghatározzák. 

Az emlék formaképzése, annak sajátosságai a kutatás során analógiák segítségével 

meghatározható. Az anyag és a forma megválasztásának szellemi tartalma is 

megfontolandó, mely így kapcsolatot jelent az anyagi és szellemi tartalmak közt. 

A falszakaszok szerkezeti vagy esztétikai kiegészítései, a faragott építészeti elemek, 

tagozatok kiegészítése vagy pótlása a ma elfogadott hazai elvek szerint eltérő színű de 

azonos struktúrájú és formájú anyagokkal történik, vagy ugyanabból az anyagból, de jól 

megkülönböztethető felületkezeléssel, vagy egyszerűsített, de esztétikus formában. A 

vasbeton alkalmazását a történeti anyagtól eltérő fizikai és kémiai tulajdonságai miatt 

napjainkban már kerülik, és rejtett megerősítő segédszerkezetként is csak 

körültekintéssel és megfontoltan alkalmazzák. A sok esetben anastylosis-szerűen 

végzett kiegészítések és az eredeti szerkezetek vizuális elválasztásához hazánkban 

kifejlesztett és alkalmazott módszer volt a didaktikai csík. Ennek létjogosultságát az idő 

igazolta, bár az eredeti felett lévő új szakaszok megkülönböztethetőségének mértékéről 

már vannak viták. A kiegészítés és az eredeti felület különbözőségét lehet érzékeltetni a 

felületi megmunkálás különbségével, vagy a kiegészítések vakolásával. Az eredeti 

épületszerkezetek hiteles bemutatása didaktikai szempontból alapvető követelmény. 

Egy középkori romemlék műemléki bemutatása anyaghasználat szempontjából tehát 

a következő feltételekkel nevezhető hitelesnek.  

- a forma és anyag összhangban áll a megismert emlék formaképzésével és 

anyaghasználatával, a tudományosan igazolt elvi rekonstrukcióval összeegyeztethető 

annak kialakítása; 

- az eredeti, feltárt anyagok és szerkezetek jól megkülönböztethetőek az alkalmazott 

kiegészítésektől;  

- a kiegészítések lehetőleg az eredetihez hasonló technikákkal készülnek, a kivitelezés 

során pedig a hagyományos technológiákat részesítik előnyben. Modern, új anyagokat 

csak akkor használhatunk, ha azok igazolhatóan hosszú távon nem károsítják az emlék 

eredeti szerkezeteit és anyagát, és megjelenésükben nem disszonánsak;  

- a kiegészítések felületi struktúrája, színezése, az anyag felületi megmunkálása ne 

üssön el zavaró mértékben az eredeti anyagétól vagy szerkezetétől. 

 

A hitelesség immateriális összetevői: térrendszer, szerkezet és szellemi tartalom 

Az európai középkori egyházi vagy világi építészeti emlékek adott korszakon belül 

rendszerezhető tulajdonságokkal bírnak. A korszak épületeinek tér- és tömegképzése, 

valamint szerkezeti megoldásai regionális sajátosságok mellett sok interregionális hatást 

is mutat. Az emlék értékelését ezen kívül befolyásolják az átépítések, funkcióváltásból 
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adódó bővítések is. Középkori épületállományunk jelentős része rom, és bár magassági, 

aránybeli jellegzetességek kimutathatók, középkori építészeti emlékeinknél a tér és 

tömegformálás hitelességének megítélése nehezebb feladat. 

Régészeti eszközökkel felszínre hozott vagy kis magasságban megmaradt 

emlékek megjelenítése akkor hiteles, ha alaprajzi rendszerét lehetőleg valamennyi 

periódusával feltárjuk, és abból kiindulva vizsgáljuk tömegének elemeit és azok 

egymáshoz való viszonyát. Így magassági adatok hiányában is felfedezhetünk 

szabályszerűségeket bizonyos tendenciák, analógiák alapján – és természetesen az 

előkerült darabok segítségével. Az építészeti részletképzésre az ásatás, kutatás során 

előkerült eredeti elemek vizsgálata alapján támaszkodhatunk. A szerkezetek 

kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az a tömegképzésre alapvető hatással van. 

Vagyis nem az elvi rekonstrukciót épületszerkezettani és szerkezet-történeti irányából 

inkább kell közelíteni, mint a tömegképzés felől. 

Az eredeti funkciót biztosító tér, térrendszer szellemi értékek hordozója, és mint 

ilyen alapvetően meghatározó a helyreállítás során, mivel a beavatkozás célja az üzenet, 

a szellemi tartalom továbbadása is. A szellemi értékek elemzése a következő részben 

következik, ennek tartalma vizsgálható a hitelesség szempontjából. 

Egy középkori romemlék műemléki bemutatása tér és tömegformálás, valamint 

szerkezetek és a szellemi tartalom szempontjából tehát a következő feltételekkel 

nevezhető hitelesnek.  

- az emlék régészeti kutatásának eredményei igazolják egy adott periódus értelmezhető 

és bemutatható alaprajzát;  

- több periódus egyidejű érzékeltetése nem zavarja, hanem erősíti a bemutatás fő 

periódusának érthetőségét;  

- ha a tudományosan igazolt elvi rekonstrukció alapján bemutatott alaprajzi és 

térrendszer, valamint a tömegkapcsolatok a középkor regionális szabályszerűségeit nem 

sértik, és analógiákkal igazolhatók;  

- ha az építészeti tagozatok, részletek az elvi rekonstrukcióba túlnyomó többséggel 

beilleszthetők; 

- ha az emlék anyaga és formaképzése által, valamint térképzésével annak szellemi 

tartalmát hitelesen tudja közvetíteni. 

 

Összefoglalva a helyreállítás hitelesség-vizsgálatánál a tudományos kutatás alapján 

készült elvi rekonstrukció hitelessége szolgál bázisul, ennek tükrében állapítható meg a 

bemutatható állapot hitelessége. Alapvető tehát az emlék és a bánásmód 

autentikusságának összevetése annak materiális (anyag, forma) és immateriális (tér, 

szellemi tartalom) összetevői szerint. Az építési periódusok tisztázása, elméleti 

térrekonstrukciója, valamint ennek funkcióvizsgálata után a jelenlegi vagy a tervezett 

funkciót, és annak térrendszerét összevetve az elméleti rekonstrukcióéval elemezhető a 

bemutatás a tér hitelessége szempontjából. A bemutatás hitelességének a kvalitását 

befolyásoló elvi rekonstrukció kidolgozottságának mélysége nem korlátozódhat a 

tömegnek és a formának a helyes érzékeltetésére, bemutatására. Szükséges, hogy az elvi 

rekonstrukció készítésénél a korszak szerkesztési-szerkezeti technikáit, szabályait is 

figyelembe vegyük. Gyakori „hibája” az elvi rekonstrukcióknak, hogy – kihasználva a 

grafika, vagy a modern számítógépes technikák adta lehetőségeket – a látványos 

tömegrekonstrukciók mögött alapvető építészeti, épületszerkezettani hibák fedezhetők 

fel. Szem előtt tartandó, hogy az elvi rekonstrukció készítése a tervezés folyamatának a 

rekonstrukcióját is jelenti. Olyan folyamat, ahol az eredeti építészeti gondolat 

újrafogalmazása történik meg. A rendelkezésre álló régészeti, kutatási adatok alapján az 
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épület egészének legalább 1:100 szinten, de sok esetben akár a részlettervek 

kidolgozottságának a szintjén kell a rekonstrukció során az emléket újragondolni.  

 

 

3.1.2. Értékhierarchia a helyreállításnál 

 

A hitelesség és érték kapcsolata nagyon szoros. A hitelesség önmagában nem az 

érték, de értékhordozó, az emlék anyagi és szellemi értékein alapul.  A materiális érték 

hordozója maga az emlék anyaga. Ez alkotja a szerkezeteket, mely a formát, a tömeget, 

a részletképzést adja. Az immateriális értékek az emlék létrehozásának körülményeivel 

függenek össze. Ide soroljuk a szellemi, tárgyi tudást, mely az emlék elkészüléséhez 

szükséges volt, a tájolást, a szerkesztési szabályszerűségeket, és maga a téralakítás is ide 

tartozik, továbbá minden olyan, az emlék történelme folyamán történt beavatkozás is, 

mely társadalmi események hordozója, abban az esetben is, ha ez éppen az emlék 

anyagát, vagy egy részét el is pusztította. Vagyis ezt az értéket befolyásolja a 

műemlékvédelmi tevékenység is. Ez, a szellemi érték az emlék elpusztulásával sem 

szűnik meg, míg arról bármilyen dokumentum létezik, sőt maga a rombolás is része lesz 

ennek az értéknek. A műemlék helyreállítás a kutatások eredményeinek 

felhasználásával ezekhez a történeti értékekhez ad hozzá, vagy éppen vesz el. Maga a 

műemlékvédelem mindenképpen értéket teremt azzal, hogy ezeket az emlékeket 

igyekszik az utókornak megmenteni.  

Holt műemlékek értékrendszerének kellő mélységű értelmezéséhez ismét 

Hajnóczi Gyula megfogalmazásai segítenek. Ő volt az, aki romok anyagi és szellemi 

értékeit a hitelesség tekintetében foglalta össze, segítve ezzel a rombemutatások 

értékének, kvalitásának megértését, elemzését. A romemlék egzisztenciális értéke 

puszta létéből fakad, ez tulajdonképpen permanens tulajdonsága. Egy eredeti társadalmi 

környezetét és funkcióját vesztett rom, mint a múlt egy rekvizituma, már önmagában, 

koránál fogva is értékhordozó. Függetlenül attól, hogy a történeti korok hogyan kezelték 

ezeket az emlékeket. Ha a rom az idők folyamán felszínen marad, változó 

környezetének integráns része lesz. Ha viszont régészeti eszközökkel kerül feltárásra, az 

emlék és környezetének kapcsolata nem lesz hiteles. A múlt és jelen olyan sosemvolt 

találkozása ez, melyet ha rögzítünk, a genius loci könnyen elvesztheti identitását, 

Hajnóczi szavaival skizofrénné válik. Fontos tehát szem előtt tartani, hogy mi az az 

érték, melyet egy ilyen romemlék bemutatásánál meg akarunk menteni, egyáltalán 

lehetséges-e ez. 

A funkcionális érték, vagy használati érték a rom esetében kettős kérdés. Ha a 

romot, mint funkcióját vesztett monumentumot, emléket kezeljük, funkciója önmaga 

léte. Hajnóczi szerint ezen egzisztenciájában a rom rendeltetését tekintve hiteles. A 

romok kezelésénél a beavatkozás mértékétől függően az eredeti funkcionális értéket 

részben visszaállíthatjuk. 

A romok esetében esztétikai értékéről is beszélhetünk. Megjelenésük egészen 

más, mint keletkezésük után, eredeti állapotukhoz képest nem nyújtanak hiteles képet, 

ám rom mivoltukban autentikus látványt nyújtanak. Riegl az eredeti állapot kifejezést – 

szemben a hajdanvolt állapottal – az emlék története során kialakult állapotára 

használja, annak minden változtatásával együtt. Itt a régiségérték és a történeti érték 

közel kerül egymáshoz. Hajnóczi szerint azonban a történeti érték avatja műemlékké az 

objektumot, a többi csak ennek fényében kap értelmet. A romok esetében a 

dokumentumérték az, ami a régiségérték mellett még hasonlóan fontos a történeti 

értékhez. 
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A helyreállítás a romok esetén még nehezebb feladat, ha a pusztulás időpontja 

közeli. Gottfried Kiesow imént idézett írásában éppen a második világháború utáni 

újjáépítések kapcsán veszi elő ismét Riegl értékfogalmait.
85

 Kitér a kópiák, másolatok 

kérdésére is, és megjegyzi: nem lehet kapcsolat az elpusztult eredeti és az akármilyen 

alaposan megtervezett kópia közt, mivel az anyag nem az eredeti, megváltozott. 

Alkalmazásával ez az eredeti emléken élő szellemi érték nem származik át a másolatra. 

A hitelesség szempontjából a másolat fogalma nem értelmezhető. A rommá válás és a 

rekonstrukció, vagy újjáépítés, illetve nagymérvű kiegészítés közötti idő alapvetően 

meghatározza a beavatkozás megítélését. Minél nagyobb ez az időtáv, annál több etikai 

és elvi aggályt támaszt a beavatkozás. Ami hosszú időn át romként rögzült a 

köztudatban, azt jobb romként konzerválni, és erre csak kivételes esetben lehet hatással 

a kollektív emlékezet.  

Az építészeti emlékek bemutatásánál a régiségérték mellett a történeti, 

építészettörténeti jelentőség, és annak dokumentumértéke is alapvető fontosságú, és a 

bemutatás során ezeket ki kell hangsúlyozni. A holt műemlékeknek különböző 

mértékben van ritkaságértékük, ami csak mai szemlélettel mérhető érték, azonban a 

bemutatás módozatát nagyban befolyásolhatja, mivel felerősíti az imént említett értékek 

némelyikét, sőt az értékhierarchiát is befolyásolja.  

Az emlék értékeinek hierarchiája a beavatkozás vizsgálata szempontjából szoros 

kapcsolatban áll a hitelességgel, mint értékhordozóval. A bemutatásra kerülő emlék 

történeti és dokumentum értéke a hierarchiában mindig prioritást élvez, ezek ugyanis a 

műemlék saját, meghatározó alapértékei. A dokumentumérték a helyreállítás során az 

emlék eredeti anyagában, formáiban, szerkezeteiben él tovább. 

Összefoglalva tehát minden holt műemléknek megvan a saját egzisztenciális 

értéke, melyet figyelembe kell venni. A helyreállításnál előbb a feltárt és értelmezett 

maradványok értékeit kell meghatározni, előbb a tudományos módszerekkel végzett 

kutatás alapján, majd az elkészített elvi rekonstrukció alapján is. A kettő összevetésével 

határozhatók meg azok a primer értékek, melyek az épület adott, és bemutatásra szánt 

periódusában fontosak voltak, s amelyek így a bemutatás szempontjából is kiemelten 

fontosak.  

 

3.1.3. Új és régi (elemek) viszonya a bemutatásnál 

 

Új és régi elemek viszonyán a helyreállításnál építészeti megfogalmazást értek. 

E kritérium első hallásra szubjektívnek is tűnhet, de még akkor sem lehet az, ha csupán 

az esztétikai minőségre gondolnánk. Ezt a relációt „befogadó és befogadott” közt a 

következőkkel jellemezhetjük: a restaurálás építészeti megközelítésével, az emlék 

megismerésével és értelmezésével meghatározott viszonnyal, a tervezés során 

meghatározott hangsúlyokkal és megfelelő arányok megtalálásával, az új részek 

igazolhatóságával, a bemutatás értelmezhetőségével, és végül a konkrét beavatkozás 

reverzibilitásának kérdésével. Fontos az eredeti részek és a kiegészítések 

megkülönböztethetősége, illetve az, hogy a kiegészítésnek harmonikusan kell 

illeszkednie az eredeti részekhez. 

 

A restaurálás építészeti megközelítése 

Az építészeti, restaurálási megközelítés következetes, kategorizáló módszere 

könnyebbé teszi az eligazodást, az elméleti alapokon nyugvó szempontrendszer pedig 
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az elemzés metódusát adja.
86

 A műemléki helyreállítás építészeti megközelítésének 

módjait a nemzetközi elemzések alapján a holt műemlékek kezelésére szűkítve a 

következőkkel jellemezhetjük:
87

 

 

A) direkt be nem avatkozás:  

 visszatemetés (tudományos igényű feltárás után) 

 anyag nélküli konzerválás, prezentáció 

 irányított pusztulás 

B) disszonancia (disszonáns beavatkozás) 

 kontraszt 

 közömbösség 

 megkülönböztetés 

C) asszimiláció (konszenzusos beavatkozás) 

 utánzás 

 analógia 

 tipológiai behelyettesítés 

D) dialektikus kapcsolat a meglévővel 

 kritikai-kreatív 

 együttes kiterjedés 

 kritikai konzerválás (a látvány összeállítása) 

 

A) A kutatás mindig beavatkozások elkerülése összetett döntés kérdése, ám mindig 

csak tudományos alapokon történhet. Ide tartozik, amikor egy régészeti emléket az 

ásatás dokumentálása és alapvető konzerválás után visszatemetünk. Anyag nélküli 

konzerváláson olyan funkcióváltást értek, mely immobiliákkal, vagy mobil 

szerkezetekkel elvégezhető, az új használat során az emlék csak karbantartást igényel. 

Ez a minimális beavatkozás jórészt álló, eredeti funkciójukat vesztett emlékek esetében 

alkalmazható. Az irányított pusztulás angol, és a kertművészet területéről jött jelenség, a 

20. század derekáig sok esetben használták. Lényegében az évről évre romló, és csupán 

a baleset-megelőzés miatt folyamatosan romtalanított emlékekre jellemző „eljárás” mai 

megfelelője. 

 

B) A beavatkozások során a bemutatásra kerülő romemléknek – állapotától és 

jelentőségétől függően – az építészeti koncepcióban többfajta szerepet szánhatunk. A 

disszonancia vagy autonómia tudatos használata is egyfajta koncepció. Ennek három 

válfaja lehet.  

1) A kontrasztra építő beavatkozás általában védőépületeknél látható, itt a szükséges 

kiegészítések mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a működést szolgáló új építészeti 

megfogalmazású részek, a bemutatandó emlék szinte másodrendűvé válhat.  

2) Ennek bizonyos értelemben ellentéte a közömbösség, amely kettősséget mutat: vagy 

teljesen figyelmen kívül hagyja az új részekkel a régit, mely befogadja, vagy épp 

ellenkezőleg, túlzott becsben tartja, és szinte parazitaként él az eredetin.  

3) A rombemutatások esetében a védőtetők vagy védőépületek építészeti 

megfogalmazásánál értelmezhető a megkülönböztetés vagy asszonánc, mely szintén az 
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antitézisre, az anyaghasználati és nyelvezeti függetlenségre épít, de a hitelesség 

jegyében, nem az ellentét fokozása végett. 

 

C) Az asszimiláció, vagy konszenzusos beavatkozás sokkal inkább az eredeti emlék 

nyelvezetéhez áll közel, abból táplálkozik építészeti megközelítése. Szintén három 

iránya mutatható ki.  

1) Az utánzás a legdekadensebb formája, mikor is a helyreállítás vagy kiegészítés során 

az eredeti nyelvezetét folytatva teljesen idomul ahhoz. Ez a módszer jellemző a 

részleges vagy teljes rekonstrukciók során. 

2) Az analógia módszere az elmúlt években a spanyol építészetben fejlődött ki; az új 

részeknél a régi, kiegészítendő kompozíciós és technológiai vezérelvei alapján tervez. 

3) Talán a leginkább mérhető a kortárs építészet hozzáállása a harmadik kategóriánál, a 

tipológiai behelyettesítésnél. Itt a régi maradványok nyelvezetének folytatása, az 

archetípus visszaidézése az alap, olyan elméleti vagy elvi háttérrel, mely a régi 

vizsgálata és elemzése mellett mégiscsak strukturalista és nem történeti jegyeket 

hordoz. A fent említett viselkedés a történeti környezetben itt érhető leginkább tetten. 

 

D) A beavatkozás tervezése során a meglévővel való dialektikus kapcsolat kifejezése 

közelít legjobban a történeti emlékhez, és merít annak vizsgálatából. A romemlék-

bemutatások terén ez a legelterjedtebb beavatkozási megközelítés.  

1) A kritikai-kreatív hozzáállás tartja legnagyobb becsben a meglévőt, beavatkozása 

során módszertani szigor jellemzi, a történeti hűség és esztétikai igény és a minőség 

alapvető követelménye. 

2) Ennél intenzívebb beavatkozást jelent az együttes kiterjedés vagy tervezési 

filológia, vagyis amikor a feltárt történeti réteg adja a vezérfonalat az új részek 

megfogalmazásánál, melyek önmagukban nem képviselnek egységes építészeti értéket. 

3) A nálunk is jellemző kritikai alapú konzerválás-restaurálás is ebbe a kategóriába 

tartozik. Ez alapvetően a megkülönböztetésre épít, muzeográfiai és találékony 

technológiai eszközökkel, a régi és új között kényes egységet teremtve. 

 A tervezési megközelítések alapja mindig az emlék legyen, illetve valamennyi 

információ felhasználandó, amit az épületkutatás vagy romterület régészeti kutatása 

során megszereztünk. A műemléki helyreállítás során használt építészeti nyelvezet 

meghatározója a meglévő emlék, az új részek hozzátételének mérlegeléséhez a 

kifinomult módszertan vezethet. 

 

Alá- és mellérendelés (hangsúlyok, arány-arányosság) 

A műemlék bemutatása hármas módszerrel közelítendő: periódusok feltárása és 

megismerése, a periódusok megértése és végül ezek alapján azok bemutatása. Ezen 

bemutatandó periódusok közötti, akárcsak az új értelmező és kiegészítő elemek és az 

eredeti emlék közötti viszony határozandó meg. Hogy egy rombemutatás jól 

sikerülhessen, a bemutatás során meg kell találni a megfelelő arányokat, a didaktikai és 

építészeti hangsúlyokat régi és új között. Ezt a kiegészítő információs rendszerek 

(számítástechnikai eszközök, értelmező modellek, ábrák, tematikus helyiségek, stb.) 

segítségével gazdagíthatjuk, azonban a még oly jó muzeológiai módszer is kevés az 

eredeti terek érzékeltetéséhez. 

Akár az alárendelést, akár a mellérendelést választjuk a bemutatás során, a 

szempontrendszer következetes végig vitele nélkül nem lesz alátámasztható az 

értelmezés. A kivitelezés során felmerült módosító szempontokat is beépítve tudjuk 

eldönteni a megfelelő hangsúlyozást a részek viszonyában: a didaktikus hangsúlyokat a 

megérthetőség, az építészeti hangsúlyokat az igazolhatóság szem előtt tartásával. 
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Különösen igaz mindez a védőépületek esetében, melyeknél a védendő és az új 

épületrész viszonya releváns. A határ persze nehezen megállapítható. Egy régészeti 

emléket vagy épületrészt valamely belső terében megőrző kortárs épület építészeti 

minőségét közvetlenül a saját környezetéhez való illeszkedésében vizsgálhatjuk, a 

bemutatást azonban az épület és a védett emlék kapcsolatával. Magyarán 

műemlékvédelmi szempontból nem elsősorban a kortárs épület kvalitása a döntő, hanem 

a múlt azon tanújával való kapcsolata, melynek túlélését hivatott elősegíteni. A purista 

helyreállításokról már sok rosszat hallottunk, egyet azonban nem lehet elvitatni: azok az 

emlékeknek a léte, melyek így kerültek kiépítésre hosszútávon biztosított volt. Városi 

szövetben lévő romemlékek esetében napjainkban azonban éppen ellenkező a helyzet: 

az új épület építése során a romok, mint megoldandó problémák jelentkeznek. Ilyenkor 

nem tudják azt a hatást kifejteni, mint „szabadon álló” társaik, sőt saját 

érvényesülésükért küzdenek. Ritka az olyan bemutatás ilyen esetekben, amikor az 

emlék méltó helyet tud magának kiharcolni az új-régi környezetében. Ha a védőépület 

attrakciója elvonja a figyelmet e védendő emléktől, akkor a műemléki értékek nem 

tudnak kellőképpen érvényesülni. Ilyen esetekben tehát a bemutatás minősége az 

arányokon múlik. 

A műemlék-helyreállítások kortárs építészeti alkotások is egyben, így a 

műemlékvédelmi tevékenység sosem választható el a kortól, melyben éppen műveljük. 

Az, hogy hogyan kell viselkedni egy történelmi környezetben a kortárs építészet igen 

fontos kérdése. A műemléki környezetben való bármilyen kortárs építészeti 

beavatkozásnak az épített örökség védelménél kialakult, sajátosan specifikus 

módszertana van. Ilyen esetekben pedig nem az építészeti nyelvezet az elsődleges 

szempont, hanem az arány: a régi és az új, a befogadó és a befogadott kapcsolata, 

mindez pedig alapos tudományos kutatásokra támaszkodva határozhatók meg. A nem 

par-excellence védőtetők léte, amelyek csupán „esernyő” funkciót töltenek be, azon 

szempontból megkérdőjelezhető, hogy új és régi viszonyát alapvetően figyelmen kívül 

hagyják. 

 

Az új igazolhatósága 

A romemlékek helyreállításánál fontos alap az elvi rekonstrukció. Ennek 

elsődleges célja, hogy az összes lehetséges információ birtokában minél pontosabb és 

hitelesebb képet alkossunk az épület vagy épületegyüttes valamennyi periódusáról. Az 

új elemek beiktatása azt a célt szolgálja, hogy az emlék anyagának továbbörökítésén túl 

annak üzenetét, immateriális értékeit is konzerválja, továbbítja. Az elvi rekonstrukció 

csak abban az esetben hiteles, és alkalmazható a kiegészítések alapjául, ha minden 

általunk hozzátett eleme az eredeti részekkel összhangban igazolható. A bemutatások 

során az új mindig tartalmazzon annyit a régiből, hogy az új ezáltal igazolható legyen. A 

hipotézis mértéke a kiegészítések során nem haladhatja meg azt a szintet, mely a primer 

értékek érvényesülését zavarja. Az új csak addig érvényesülhet, míg ezt az értékfeltárást 

erősíti, hangsúlyozza, illetve ha a régi foglalataként szerepel. 

 

Érthetőség, értelmezhetőség 

Az építészeti emlékek helyreállítása során a hitelesség mellett, azzal egy időben 

a cél az, hogy a helyreállított emlék élménykeltő, érthető, befogadható legyen, vagyis 

idegen szóval plauzibilis.
88

 Ez nem azt jelenti, hogy a helyreállítás tetszetőssége, a 

közönség tetszésének elnyerése a cél. Sokkal inkább a bemutatás érthetősége, a laikus 

szemlélő által való befogadhatósága. A didaktika ennek eszköze, mely a 20. sz. hazai 
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műemlékvédelmében meghatározó szerepet játszott. Minuciózus, több periódus 

emlékeit egyszerre megmutatni kívánó bemutatásainkat az itáliai kollégák is 

túlfilologizáltnak nevezték, jóllehet hosszasan sorolhatnánk akár Róma utcáiról a 

hasonlóan kialakított homlokzatokat. Valóban ez a tendencia még napjainkban is él a 

hazai gyakorlatban.  Mindemellett a helyreállítás minőségének nyilvánvaló kritériuma 

az esztétikai követelmények teljesítése is.  

A helyes bemutatást a helyes értelmezés alapján lehet csak megtenni. Minden, az 

emlékről beszerezhető információ lényeges lehet a tervezés során, ami javíthatja az 

emlék megértését-megértetését. A helyreállításoknál az érthetőség kritériuma az, mely a 

legtöbb esetben felveti a komolyabb mértékű kiegészítést romemlékek esetében, vagy 

éppen a rekonstrukciót. Zádor Mihály szerint ebben az esetben van helye az értelmező 

kiegészítések „liberálisabb” értelmezésének.
89

 Azt azonban ekkor is szem előtt kell 

tartani, hogy a látogató saját magának felfedezhesse az emlék üzenetét, azt a 

rekonstruktív elemek túlzott vagy éppen hibás használata ne akadályozza vagy vezesse 

félre. Bár a látogatók nagy része sajnos nem veszi a fáradságot ezen üzenetek 

továbbgondolására, a felfedezés pillanatát és hangulatának lehetőségét azonban meg 

kell adni. A jó értelmezhetőség természetesen nem csak építészeti megoldásokkal érhető 

el, ez amint láttuk sokszor nem is lehetséges maradéktalanul.  

A bemutatás és az eredeti maradványok közti kapcsolat megjelenése, 

megjelenítése, vagy másként, az eredeti emlékkel való közvetlen kontaktus lehetősége is 

a helyreállítás értelmezésének fontos kérdése lehet. A látogatónak sokszor nincs 

közvetlen kapcsolata az eredeti anyaggal, így az emlék anyagi hitelessége a szemlélőt 

nem érinti meg, a dokumentumérték továbbadása korlátokba ütközik. Éppen ezért 

bemutatási eszközként értelmezhetetlen a burkolatban való jelölés. 

  

Reverzibilitás 

A műemléki helyreállításoknál alkalmazott beavatkozások visszafordíthatósága 

elég későn került a szakemberek látókörébe, ám máig sokat vitatott kérdés. Ezért kicsit 

részletesebben elemzem. A régészeti emlékekkel kapcsolatban a helyreállítás 

visszafordíthatóságával Mezős Tamás közlése szerint
90

először, a Velencei Charta 

megfogalmazása után Ch. Bouras foglalkozott 1967-ben. Az erre vonatkozó nemzetközi 

ajánlásokat csak az ICOMOS és az ICCROM közös kiadásában megjelent „Guidelines 

for the Management of World Cultural Heritage Sites” című 1990-es kiadványában 

öntötték legutóbb szövegbe. Ez kimondja, hogy valamennyi beavatkozás, amennyire ez 

műszakilag lehetséges, visszafordítható legyen, és ne befolyásolja károsan a jövőben 

szükségessé váló javításokat. Megköveteli továbbá, hogy az emlék valamennyi, később 

előkerülő eleme hozzáilleszthető legyen az eredetihez és a történeti anyagok maximális 

mennyisége megtartható legyen. A beavatkozások harmonikusan illeszkedjenek az 

egészhez, de a kiegészítések jól megkülönböztethetők legyenek.  

A hazai szakirodalomban ezzel Sedlmayr János szállt szembe igen 

karakteresen,
91

szerinte ugyanis a visszafordíthatóság nem valósítható meg, a 

gyakorlatban lehetetlen elérni. Erre a következőket sorolja: rejtett statikai megerősítő 

elemek, főleg a vasbeton megerősítések cserélhetetlensége, a kutatás során elpusztított 

rétegek visszaállításának lehetetlensége, illetve a tervező műemléki és funkcionális 

szempontok miatt végzett beavatkozásainak visszafordíthatatlansága. Amint azonban 

                                                 
89

 Zádor Mihály: A hitelesség értelmezéséről a rom-emlékek megóvásánál és tartós védelménél. In.: 

Műemlékvédelem. 1999/6. sz. p. 357-359. 
90

 Részletesebben ld. Mezős Tamás: Római… op.cit p.18. 
91

 Sedlmayr János: A megvalósíthatatlan visszafordíthatóság. In.: Műemlékvédelem 1992/2. p. 57-63. 



 49 

Lővei Pál rámutatott,
92

a reverzibilitásnál nem a szükséges minimális statikai 

megerősítéssel van gond, hanem a mai építészeti gondolat esetleges eluralkodásának a 

régi felett. Ez rokon azzal a gondolattal, amit feljebb említettem, vagyis az eredetivel 

való személyes kapcsolat ellehetetlenítésének ilyetén lehetőségeit ki kell küszöbölni. A 

kutatás során az épületkutatás (Bauforschung) a legjobb módszer arra, hogy ne 

pusztítson eredeti részeket. „…az épületkutatás mindenekelőtt helyszíni kutatás, 

amelynek kérdésfeltevéseit és logikáját a történeti hitelességet szem előtt tartó 

megőrzés-helyreállítás jelenti. Ezért a kutatás módszerei – ellentétben a hazai 

gyakorlattal – a lehető legkevésbé invazívak és roncsolásosak, a műemlék egészének, 

rangsorolás nélkül tekintett stílus- és formagazdagságának lehető legteljesebb 

megtartását tűzve ki célul.”
93

 A módszer tehát a szondázó kutatások helyét is előre 

meghatározza, így csak a kutatókon múlik a vizsgálatok végzésekor, hogy milyen 

állapotú lesz az emlék a munkák során. Ez alátámasztja, hogy a fizikai beavatkozások 

előtt minél mélyebb és átfogóbb forráskutatásra van szükség. A kutatásnál azonban az 

esetek nagy többségében a kivitelezés inkább károsítja az eredeti elemeket. 

Michael Petzet így fogalmaz: „Műemlékeink valamennyi későbbi változtatásai és 

bővítményei, melyeket valójában a történeti emlék részeként fogunk fel, 

visszafordíthatatlan történeti események eredményei.”
94

Így valamelyest a mi 

beavatkozásaink is végleges beavatkozást jelentenek. A kérdést több oldalról vizsgálja 

Hartwig Schmidt.
95

 Az 1991-ben az SFB (Sonderforschungsbereich) és az ICOMOS 

német nemzeti bizottsága által szervezett „Reverzibilitás: a műemlékkezelés 

fügefalevele” címmel tartott konferencián elhangzott fogalmakat elemezve kiemeli, 

hogy a restaurátorok, a műemlékvédelmi szakemberek, mérnökök és 

természettudományokkal foglalkozó szakemberek mennyire eltérően közelítik meg a 

kérdést.
96

 Németországban közlése szerint a reverzibilitás kérdése a 

műemlékvédelemben, bár már a képrestaurálás terén 1922 óta használt fogalom, 1975-

ben kerül először előtérbe.
97

 Michael Petzet véleménye szerint a hagyományos 

technikákkal készülő beavatkozásokkal szemben a modern anyagok és technológiák 

használata reverzibilisebb.
98

 Schmidt beszél még az idő visszafordíthatatlanságáról, 

melynek fő jele a patina. Mivel minden beavatkozás reverzibilis és irreverzibilis 

intézkedések kombinációja, a beavatkozásokat minimalizálni kell, és Schmidt szavaival 

„toleráns restaurálást” kell végezni. Ennek ismérvei a következők: minden részéletre 

kiterjedő kutatás, a beavatkozások tartós megvalósíthatóságának biztosítása, minimális 

beavatkozás az anyagba lehetőleg eltávolítható segédszerkezetekkel, a még 

megmenthető elemek javítása a csere helyett, a folyamatos karbantartás biztosítása, 

eredeti anyagok és technológiák használatának előtérbe helyezése, vagy ha ez nem 

lehetséges, az eredetihez minél hasonlóbb tulajdonságú anyagok használata, valamint a 

kor tisztelete, és diszkrét beavatkozás, mely mindig kortárs tevékenység is egyben. 

Petzet megfogalmazásához társulva a reverzibilitást, mint „újra-restaurálhatóságot” 

értelmezi. 
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 A reverzibilitásnak, helyesebben az irreverzibilitásnak létezik egy másik, nem 

anyagi fajtája is, mely különösen az uniós forrásokból megvalósuló műemlék-

helyreállításainkat jellemzi, melyek anyagi vagy határidős megfontolásokból 

kifejezetten ideiglenes jelleggel készültek, ám olyan volumenű beruházás részeként, 

mely ritkán adódik az épület életében. Később ezek a megoldások ugyanis olyan 

erőfeszítésekkel változtathatók csak meg, melyekre eztán a legtöbb esetben sem pénz, 

sem szándék nem kerül. Jobb híján ezt úgy nevezném, a szándék visszafordíthatósága 

vész el. (Például az esztergomi vár lovagtermének vagy lakótornyának „ideiglenes” 

védőépülete.) 

 

3.1.4. A bemutatott emlék és környezetének kapcsolata, városképi hatás 

 

 Az épületek, építmények mindegyikének van olyan szűkebb vagy tágabb 

környezete, mely működése során hatással van rá, mellyel együtt működve képes 

eredeti használati, esztétikai és építészeti funkcióját betölteni. Ez a közvetlenül az 

épülethez tartozó terület, és annak környezeti elemei sok esetben az emlék megalkotását 

is befolyásolják, illetve maga az épület erre a környezetre közvetlenül vissza is hat. 

Ilyen például egy falusi románkori templom körítőfala ha van, és azon belüli temetője, 

vagy éppen egy monostor gazdasági udvara, közvetlen közelében lévő hozzá tartozó 

földjei.
99

 Településen belüli emlék esetében annak tömbje és az azt határoló utcák 

értendők ide, abban az esetben, ha a történeti tömb és a mai azonos. A történeti struktúra 

vizsgálata tehát elengedhetetlen. Ahogy az épület maga, környezete is változik az emlék 

különböző periódusaiban. Vizsgálni kell tehát az emlék és közvetlen környezetének 

kapcsolatát nem csak az építés korában, hanem valamennyi jellemző építési 

periódusában. Lényeges a kutatás folyamán az épület szűkebb, vagy ha lehetőség 

adódik rá, a funkció alapján sejtett tágabb természeti és művi környezetének 

szisztematikus feltárása és dokumentálása. Ezek eredményei segítenek feltárni azokat a 

szabályszerűségeket is, melyek az épület tájolását, helykijelölését segítenek 

megismerni, megérteni. 

 A bemutatásnak tehát lehetőség szerint érzékeltetnie kell a bemutatott periódus 

korabeli viszonyait. Emellett a környező épületek, építmények feltárásának régészeti 

adatai alapján elemezni kell a környező beépítés és a bemutatott épület 

tömegkapcsolatát. Ez különösen a részleges- vagy teljes rekonstrukciók esetében fontos. 

A helyreállítás tehát amennyire ez lehetséges, hitelesen érzékeltesse a bemutatott 

periódus időszakának környezeti viszonyait. 

 Attól függetlenül, hogy egy építészeti emlék – akár viszonylag ép állapotban, 

akár romosan – beépített vagy napjainkban beépítetlen területen helyezkedik el, 

műemléki bemutatásával karakteres elemévé válik környezetének. A beépített 

területeken tehát vizsgálni kell a rombemutatás városképi hatását is. Ahhoz, hogy ezt 

pontosan meg tudjuk tenni, először is tisztázzuk, mit értünk városképen.  

A fogalom tisztázására és a régészeti emlékek városképi hatásának vizsgálatára a 

hazai szakirodalomban Román András két írása tesz jó kísérletet.
100

 E szerint „városképi 

elemnek azok az épületek, építmények, domborzati elemek, zöldterületek, utca- és 
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téralakzatok minősülnek, amelyek a város fő nézeteiből látszanak.” A fő nézetek pedig 

azok a pontok, ahol a város lakóinak illetve látogatóinak többsége megfordul, amit 

rendszeresen felkeres, vagy ahonnan az emlék minél teljesebben feltárul, és csak emiatt 

megy valaki oda. A városok persze nem csak részleteikben tárulnak fel, hanem 

összképben is. Ezt a magaslatokon álló emlékek helyreállításánál és azon emlékek 

bemutatásánál, amelyre rálátás nyílik egyaránt figyelembe kell venni. Ennek tipikus 

esete a dolgozatban később elemzésre kerülő esztergomi várhegy. Amellett, hogy ez a 

városkép domináns eleme, a kölcsönhatás visszafelé is működik. A magaslat olyan fő 

nézetet ad, ahonnan szinte az egész város feltárul, tehát a rálátás, kilátás is releváns, 

vizsgálandó tényező. 

 A középkori eredetű városok jó része mára barokk vagy a 19. századi képét őrzi, 

utcahálózatának vonalvezetése azonban nem mindig tér el elődjétől. Az elpusztult 

középkori utcahálózattól eltérően települt város szövetében régészeti eszközökkel 

felszínre hozott építészeti emlékek idegen elemként jelennek meg a mai környezetben. 

Az ilyen emlékek bemutatása jár a legtöbb nehézséggel és kompromisszummal. A város 

karakterét adó beépítés ilyenkor mindig szem előtt tartandó, már a helyreállítás 

megtervezésekor kalkulálni kell az emlék városképre gyakorolt hatásával. Az ilyen 

emlékek helyreállításának megtervezését sokban nehezíti az is, hogy az esetek 

többségében az egykori épület közvetlen környezetét már nem vagy csak részben lehet 

feltárni. Ilyenkor marad a lehetőség, hogy egy új vagy egy meglévő épületben mutassuk 

be a romokat.
101

 

 A történelmi városok szépségét gazdagítja, ha utcáin különböző korok 

műemlékei sorakoznak egymás mellett. Ebben különös szerep jut a régészeti 

emlékeknek, gondoljunk csak Rómára, ahol a város egyes pontjain több száz év 

építészete jelenik meg organikus egységben élve. A Forum Romanum szépnek nem 

nagyon nevezhető rommezője inkább a város identitását tükröző elem. Ugyanakkor meg 

kell azt is látnunk, hogy mindennek kedvéért mekkora területeket kellett „kitisztítani”. 

Jól ismerjük azt a problémahalmazt is, melyet bemutatásuk és fenntartásuk jelent. E 

problémák dimenziójukat tekintve is nagyobbak, mint egy adott épület több 

periódusának egyszerre történő bemutatása. Ennek ellenére olyan értéket képviselnek, 

hogy ezeket fel kell vállalni. 

Vizsgálandó még egy adott periódus emlékeinek tematikus bemutatásának 

lehetősége is. Ilyen esetben minden egyes elemnek segíti a bemutatását, ha vizuálisan is 

el tudjuk helyezni a többi korabeli épületmaradvány viszonyában. E dolgozatban 

vizsgált Esztergom középkori emlékeinek bemutatása esetében például erre kiváló 

tájékozódási pontot ad a Várhegy, mely alkalmas a városi elemek és viszonyuk 

átláttatására is, ugyanakkor fő tájékozódási pontot is jelent az eligazodásnál. Ez a 

tematikus bemutatás, ha egyáltalán megvalósítható városi léptékben, építészeti 

eszközökkel nehezen megoldható, a fentebb említett kiegészítő információs rendszerrel 

(az egyes emlékeknél elhelyezett információs pontok vagy számítástechnikai 

berendezések) valamennyire talán lehet ezeket a helyszíneket tematikusan bejárhatóvá 

tenni. 

A városszövetben előkerült romemlékek bemutatásánál mindezen történeti, 

szellemi értékeket is figyelembe véve a város jellemző képét szem előtt tartva kell 

mérlegelni. A jó bemutatás nincs ellentmondásban a város történeti arculatával, 

karakterével, és értékének megfelelő hangsúllyal jelenik meg a városképben. A 

bemutatásnál az emlék és környezetének elvi rekonstrukcióban tisztázott eredeti 
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környezeti viszonyai alapján a bemutatott emlék saját és tágabb környezetében betöltött 

szerepét és funkcióját kell vizsgálni, a helyreállításnál pedig ennek minél hitelesebb 

megtartására törekedni. 

 

A most említett vizsgálati kritériumok egy időben való teljesülése lehetséges. 

Természetesen a beavatkozás módjától függ az, hogy a kritériumok közül mennyi 

teljesül, vagy tud teljesülni, hiszen bizonyos esetekben egyik-másik szempont nem 

működik. A vizsgálati rendszer már a kutatás során alkalmazható, a tervezésre és a 

lehetőségek elemzésére pedig elég időt kell hagyni. A minőségi munkához azonban 

fontos tudni, hogy az eddig elkészült bemutatások milyen tanulságokkal szolgálnak, és 

milyen irányvonalak mentén lehet haladni. Erre kerestem a választ az európai elmélet és 

gyakorlat kapcsolatában.  

Összefoglalva, a középkori építészeti romemlékek bemutatása és városszintű 

védelme, akárcsak a történeti környezetben való új építés, tervezés sajátos szemléletű 

módszertant kíván. E tervezési folyamatban, avagy a „meglévő tervezésekor” az imént 

megfogalmazott kritériumoknak nagyrészt teljesülniük kell, és amint látható, ez az 

alapos kutatás és dokumentáláson túl történeti környezetben való építészeti viselkedés 

kérdése is. A régészeti emlékek bemutatásának tervezése és az építészeti tervezés 

közötti kapcsolat illetve különbség napjainkban egyre erősebben foglalkoztatja az 

európai műemlékvédelmet.
102

  

A műemléki bemutatás első lépése a helyes értelmezésben rejlik. A feltárások és 

kutatások eredményeinek alapos vizsgálata után az emlék elkülöníthető periódusainak 

tisztázása és értelmezése vezet azok bemutatásának megtervezéséhez. Ahogy azt több 

hazai szerző tollából is olvashatjuk, a túlfilologizáló magyar bemutatásokat Walter 

Frodl illette először keményebb jelzővel,
103

rávilágítva arra a nálunk akkoriban 

tapasztalható gyakorlatra, mely a minél több periódus egyszeri, didaktikus bemutatását 

tartotta követendőnek. A számítástechnika fejlődése mára egyre elterjedtebbé tette 

hazánkban is a virtuális rekonstrukció módszerét, mely éppen a könnyen elsajátítható 

technikai háttér miatt nem egyszer nélkülözi az alapos tudományos hátteret. Ez a valódi 

építészeti rész- vagy egész rekonstrukció alapját képezve sok hibalehetőséget ad, és 

alapvető szemléleti különbséghez vezet az emlék építészeti megközelítésében. Az 

elméleti rekonstrukcióknak tehát akár szerkezeti részletek tisztázásáig le kell hatolniuk, 

mert a tömegrekonstrukciók nem teszik felismerhetővé azokat a problémákat, melyek 

egy esetleges kiépítés esetén jelentkeznek. 

A bemutatás az értelmezés során kialakított szempontrendszer alapján készül. 

Hogy ezen belül a periódusok és maradványok bemutatása az alárendelés vagy a 

mellérendelés elve szerint történik, azt mindig az adott emlék, annak környezete és 

adottságai határozzák meg. Ennek alátámasztására szolgál az elemzés-értelmezés, ami 

fontos, hogy viták során alakuljon, csiszolódjon. Fontos a következetesség is, vagyis a 

kiválasztott módszer tudatos véghezvitele. Ezek alapján dől el az építészeti bemutatás 

során alkalmazott hangsúly (építészeti, didaktikai), az arányosság (eredeti és kiegészítés 

viszonyában), és az anyaghasználat (kiegészítés esetén didaktikai, esztétikai és 

szerkezeti szempontok alapján, megerősítés esetén rejtett vagy látszó szerkezetek és 

revezibilitás kérdésében). A feljebb érintett régi-új viszonya alapvető: a lépték, az arány 

nagyon meghatározó itt is, vagy ha úgy jobban tetszik, a befogadó és a befogadott 
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kapcsolata. A műemlékvédelem nem választható el a kortól, melyben műveljük, minden 

műemléki bemutatás egyben kortárs építészeti beavatkozás is. Végső soron az alapvető 

kérdés itt az, hogy miként alakul az architektonikus formálás és miben határozható meg 

ma a kortárs építészet eszköztára, az építészeti nyelv, és/vagy az arány.  

 

3. 2. Építészeti emlékek helyreállításának kritikai elemzése 

 

A fent leírtak értelmében a holt középkori műemlékek bemutatásának kritikai 

elemzésén olyan szempontrendszer alapján végzett vizsgálatot értek, mely a műemlék-

helyreállítás elméleti alapjait szembesíti a gyakorlati megfontolásokkal, és így értelmezi 

a beavatkozás módját, értékeli az eredeti emlék hitelességének és az általa hordozott 

értékeinek tükrében. A kritikai elemzés hazai gyökerei az elmúlt időszak meddő 

vitaindításai miatt nem tudtak fejlődni. Ehhez hozzájárult az az örökség is, melyet az 

1951-es ún. „nagy építészeti vita” utáni korszak jelentett, ahol „valódi szabadság híján, 

valódi szellemi függetlenséget biztosító nyilvánosság nélkül - amikor a dolgok nem 

vitathatók meg nyilvános argumentumok révén - nincsenek valódi viták és nem írnak 

elfogulatlan, elemző kritikát sem. Az értelem ilyen rabságának állapotában a társadalmi 

szintű kényszerű-tudatos szerepjátszás folyondárja kúszik rá mindenre. Ez az állapot 

magában rejti azt a veszélyt, hogy túl a nyers és kusza érdekeken vagy hatalmi 

tusakodáson, a dolgok nem annak látszanak, amik valójában, hogy elmosódik a határ 

“jó” és “rossz” között, elillan a személyes felelősség, bekövetkezik az értékek 

eróziója.”
104

Szalai András idézett gondolatai megdöbbentően aktuálisak, különösen ha 

a hazai műemlékvédelem „elvi válságára” gondolunk. 

Építészeti emlékek helyreállításának kritikai elemzése olyan beavatkozási 

módokat feltételez, melyek e vizsgálat szempontrendszere szerint értelmezhetők. A 

műemlékvédelmi módszerek az állagmegóvástól a teljes rekonstrukcióig széles 

spektrumot fednek le. A beavatkozási módok egyaránt tudományos és társadalmi 

igények mentén jönnek létre, ám e két összetevő eltérő hangsúllyal szerepel bennük. E 

két igény nem állhat szemben egymással, minden műemlékvédelmi módszerben 

kimutathatóan közösen vannak jelen.  

Az állagmegóvás és konzerválás esetén a beavatkozás tudományos oldala 

erősebb, mint társadalmi összetevői. A múlt építészeti rekvizitumainak üzenete a maga 

töredékességében a helyreállításon keresztül jut el a szemlélőig, ám e töredékesség 

társadalmi megítélése, elfogadása messze elmarad tudományos megismerésének 

igényétől. Ezért is nehéz feladat egy romterület élményeztető bemutatása, különösen 

több periódus egy időben való bemutatásával. A konzerválás esetén kulcsfontosságúak a 

kisebb „értelmező” kiegészítések, melyek bizonyos jelrendszert feltételeznek a 

tudományos és a társadalmi oldal, vagyis a konzervátor és a látogató közt. Az ilyen 

bemutatások, különösen olyan sok csonka emlékkel bíró országban, mint 

Magyarország, csupán történetiségükben nehezen találják meg a kapcsolatot az egyre 

inkább vizuálisan túltelített közönséggel. Ez pedig – különösen mostanában – a 

társadalmi igények szolgálatába kezdi állítani a bemutatásokat, sőt ennek következtében 

lassan a tudományt is. A konzerválás kritikai megközelítéséről már kisebb kiegészítések 

használata esetén beszélhetünk. Didaktikai eszközei azonban végesek, kimerülésükkel 

pedig az élménykeltés igényét kiszolgálandó csak más beavatkozási módszerek előtérbe 

helyezésével lehet biztosítani. 

A restaurálás és a részleges rekonstrukció már tudományos, mondhatni kritikai 

alapon közelít az üzenet továbbadásának összetett feladatához, és módszereivel, 
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különösen didaktikai megfontolásaival a társadalmi igény irányába tesz tudományos 

utalásokat. Az „értelmező” kiegészítés volumenétől függően érvényesül a társadalmi 

igény. A restaurálás tehát olyan tudományos igényű szempontok alapján végzett 

építészeti tevékenység, melynek helyes társadalmi megítélése sokban függ a 

helyreállítást meghatározó szempontok rendszerének helyes értelmezésétől, vagyis a 

helyes restaurálás kritikai tevékenység. A kritikai konzerválás-restaurálás kifejezést már 

korábban az itáliai gyakorlatot részletező fejezetben említettem. A restauro critico-

conservativo fogalom ilyetén fordítása talán nem túl jó, ám ha tudjuk, hogy az itáliai 

terminológiában a konzerválás e módozata milyen közel áll a restauráláshoz, 

felismerhető e tevékenység kritikai mivolta. E kritikai konzerválás vagy inkább 

restaurálás jellemzője a régi és új közti dialektikus kapcsolat. Ez volt jellemzője saját 

műemlékvédelmünk nemzetközi szinten is jegyzett korábbi időszakának. A védőtetők 

és védőépületek, mint a restaurálás különleges esetei szintén készülhetnek kritikai 

célzattal. Azonban e kritikai igény csak a par excellence védőtetők és védőépületek 

esetében mutatható ki, melyek tömegükkel utalnak az emlék egykori tömegformáira. A 

pusztán állagvédelmi célokat szolgáló védőtetők a kritikai elemzés szempontjából nem 

különböznek a kiegészítések nélküli konzerválástól. Az romemléket, vagy annak egy 

részét csupán magába integráló új épület, mely védőépületként is funkcionál, szintén 

nem vizsgálható műemlék-kritikai módszerekkel.  

A teljes rekonstrukció esetében a társadalmi, vagy inkább társadalmi-politikai 

igény a legtöbb esetben jóval erősebb a tudományos igénynél. A második világháború 

utáni újjáépítések, melyek fölött a korszerű európai műemlékvédelem „szemet hunyt”, 

az idő múlásával tényként állnak előttünk, megítélésüket pedig nem tudjuk a korunkban 

újjáépített emlékekével paralel végezni. Egy igazán alapos és tudományos szempontok 

szerint végzett teljes rekonstrukció is felvet olyan építészeti, szerkezeti 

megfontolásokat, melyek az új funkciót szolgálják. A bemutatást szolgáló 

infrastruktúra, a korszerűbb, szabványoknak megfelelő rejtetten alkalmazott szerkezetek 

éppen a régi és új elemek viszonyának tekintetében, valamint az anyagi hitelességgel 

szemben vetnek fel kérdéseket. Éppen ezért kritikai helyreállításként egyértelműen nem 

értelmezhető a teljes rekonstrukció, vagy újjáépítés.  

A fentiek alapján tehát a műemlékvédelem széles eszköztárából az értelmező 

kiegészítéseket is tartalmazó konzerválás, a restaurálás és a részleges rekonstrukció 

módszere az, mely tisztán kritikai tevékenységnek tekinthető. Az ilyen beavatkozásokra 

a kritikai helyreállítás fogalmát használhatjuk. A következőkben konkrét elemzések 

útján mutatom be a kritikai helyreállítások vizsgálati rendszerét. A dolgozat kereteinek 

lehetőségéhez mérten valamennyi beavatkozási módszer egy-két kulcsemlékét 

elemzem, majd ezután a városi szövetben régészeti úton előkerült romemlékek esetét 

Esztergom néhány bemutatásra került középkori építészeti emléke és a székesfehérvári, 

városközponti elhelyezkedésű romkert elemzése útján vizsgálom. 
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4. KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 

4. 1. Holt középkori építészeti emlékek bemutatása 

 

Magyarország műemlék-helyreállítási tevékenységében hagyományosan nagy 

szerepe van a középkori emlékek bemutatásának. A helyreállítás elvei és ennek 

gyakorlati alkalmazása hazai középkori romemlékek restaurálásán alakultak ki és 

érlelődtek. A hazai romhelyreállításokat éppen az emlékek töredékessége miatt 

komolyabb kiegészítések jellemzik. Ez az oka, hogy a romkonzerválások esetén is 

sokszor kisebb, értelmező kiegészítések készültek. 

Az elemzések során a megértéshez szükséges rajzi és fényképes anyagokat a 

Melléklet tartalmazza. Az erre való hivatkozásokban a melléklet (M), az oldalszám és a 

kép száma szerepel. (Pl. M:XV/4.kép = Melléklet, XV. oldal 4. kép). 

 

4.1.1. Konzervált romok 

 

A falkoronán védőráfalazással történő minimális beavatkozástól a kisebb 

kiegészítésekkel végzett állagmegóvás mind a konzerválás körébe tartozik. E 

kiegészítések elkészítésének elvi megfontolásai bizonyos kritikai háttérrel rendelkeznek, 

így a szempontrendszer alapján elemezhetők. A hazai műemlékvédelmi gyakorlat két 

kiemelkedő konzerválási példáján, a nagyvázsonyi Kinizsi-váron, valamint a diósgyőri 

váron végzem el a kritikai elemzést. Mindkét esetben a régészeti feltárások és kutatások 

lehetővé tették egyes részek kiegészítését, ám az egészhez mérve ezek kisléptékűek, 

főbb eszköz a konzerválás volt. 

 

Diósgyőr: vár (régészet: Czeglédy Ilona, építészet: Ferenczy Károly) 

 

A diósgyőri vár az egyik legtöbbet citált példa a hazai helyreállításokkal 

foglalkozó írásokban. A hazai kritikai alapú konzerválás nagy volumenű alkotása. A 

helyreállítást megalapozó kutatás szakértelméről és alaposságáról a hazai irodalomban 

sokat olvashatunk,
105

e kutatások továbbra is folynak, és főleg az építéstörténet 

pontosítását tették lehetővé.
106

 Sajnos a bemutatás elméleti és gyakorlati 

megfontolásainak ismertetése csak részben történt meg.
107

 Az 1955-73 között készült 

bemutatás hosszú folyamatának köszönhetően egységes koncepciót láthatunk ma is. 

Az emlék önnön hitelessége meggyőző, sokat pusztult maradványairól szinte 

olvasható a történetiség (M:I/1.kép). A konzervált földszinti teremsorainak térrendszere, 

szellemi tartalma szintén hiteles. A kutatások alapján az elméleti rekonstrukció minden 

építési periódusra elkészült (M:II/3-5.kép).
108

A kutatásokkal összhangban leginkább az 

Anjou-kori állapot volt hitelesen rekonstruálható. A konzerválás során e 15-16. századi 

periódus bemutatását célozták meg. A tervezésnél felmerült a vár nagymérvű 

kiegészítésének gondolata a hasznosítás okán, ezt azonban az elvi rekonstrukció 

                                                 
105

 Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. A könyv a mai napig 

ritkaságszámba menő alapossággal dolgozza fel a vár építéstörténetét és régészeti leleteit, valamint közli 

az egyesített ásatási és falkutatási dokumentumokat is. 
106

 Feld István: A diósgyőri vár építéstörténetének kérdései. In.: Castrum Bene 2004. 
107

 A helyreállítást tervező Ferenczy Károly A diósgyőri várrom építészeti restaurálása és 

műemlékvédelme című, 250 oldal terjedelmű, 375 illusztrációval ellátott kötete sohasem jelent meg 

nyomtatásban. Ld.: Ferenczy Károly: Tűnődés egy életművön. In.: Műemlékvédelem, 1997/2.sz. p. 112. A 

vár kutatásáról bővebben: Ferenczy Károly - Gergelyffy András: A diósgyőri vár. Képzőművészeti Alap 

Kiadó, Budapest, 1961. 
108

 Ld. Ferenczy-Gergelyffy op.cit. pp. 22-27. 
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bizonytalansága miatt elvetették.
109

 A konzerválás végeredménye a térrendszer és a 

forma alapján hiteles. A kiegészítések és ráfalazások során sok helyi anyagot használtak 

fel, a didaktikai célú elemek anyaga jórészt vasbeton. A bemutatott szerkezeti részek 

szintén hiteles szerkezettani megfontolásokon alapulnak. A vasbeton ilyen volumenű 

alkalmazása ritka a hazai műemlékvédelemben. 

A vár kutatása során feltárt értékek közül kiemelkedik a romok történeti és 

dokumentumértéke. A helyreállítás során a tervező célja a vár „önnön fensége” 

megőrzése volt. A vár használati értéke minimális volt a kutatáskor, jelenleg a vár 

múzeumnak és szabadtéri színpadnak ad otthont. E funkció láthatóan megfelelő, az 

állandó karbantartás azonban hatalmas munka. Magyarországon a diósgyőri erősség 

ritkaságértéke is magas, a kiegészítések során a négy torony hangsúlya ezt megfelelően 

kihangsúlyozza. 

A kép összeállítását célzó dialektikus kapcsolatra alapozó építészeti 

megközelítés eredményeként az új elemek a következetes anyaghasználat miatt jól 

felismerhetők, formaviláguk a didaktikai megfontolásokat segíti. A leghangsúlyosabb 

kiegészítés a rondella lefedése a kéthéjú vasbeton fedéssel, valamint a bejárati vasbeton 

híd (M:III/8.kép). A boltozati bordák, kapukeretek, ülőfülkék részleteinek vasbetonnal 

való visszaidézése ma már túlzottnak tűnhet, ám visszafogott használatuk az arányt a 

régi felé billenti, a kiegészítések összességében alárendelt szerepben maradnak az 

eredetivel szemben (M:III/7.kép). Nincs olyan kiegészítés a romon, mely igazolhatósága 

kérdéses lenne. Az értelmezhetőséget ezek a kiegészítések igyekeznek javítani, ám a 

hatalmas romterületen nehezen tájékozódunk. Ezt a kiegészítő információs rendszer 

hiánya is fokozza, mely miatt az információ koncentráltan jelentkezik (rondella-kőtár, 

tornyok). A reverzibilitás kérdését éppen a vasbeton nagymérvű használata teszi 

sarkalatossá. A sok betonfelület nem szépen öregszik, ám a hagyományos 

építéstechnikával konzervált részek túlsúlya nem veti föl túlzott irreverzibilitás 

problémáját. 

A vár környezetével való kapcsolata megfelelő. A védműrendszer bemutatása a 

későbbi, vár környéki beépítésben jól megoldható volt. A négy nagy toronnyal 

tekintélyt parancsoló emlék környezetében betöltött szerepe is jelentős. A romterület 

töredékességében is monumentális, egykori dicsőségét hirdetve uralkodik a tájon 

(M:III/6.kép). 

 

Nagyvázsony: Kinizsi-vár (régészet: Éri István, építészet: Sedlmayr János) 

 

Nagyvázsony esete a nagyobb mérvű értelmező kiegészítések miatt közelebb 

tolódik a restauráláshoz, megfontolásai és arányai alapján azonban a konzerváláshoz 

tartozónak érzem, és átmenetként tárgyalom a kritikai alapú konzerválás és restaurálás 

között. A vár kutatása és helyreállítása 1955-63 között folyt. Éri István és Sedlmayr 

János munkája a periódusok tisztázása után a vár fő elemeinek (lakótorony, kápolna, 

kapuszoros) kiemelésére koncentrált (M:IV/1-3.kép).
110

 A vár maradványainak anyagi, 

formai, szellemi és térrendszeri hitelessége megmaradt, és bár az ötvenes évek közepéig 

lakott volt, komolyabb átalakításon nem esett át.
111

 A lakótoronyhoz kapcsolódó 

palotaszárnynak csak földszinti teremsorainak falcsonkjai maradtak meg, és a 

                                                 
109

 A kiépítés terveit közli Ferenczy: A diósgyőri… op.cit. pp. 110-111, modelljének képét Horler Miklós: 

Romok műemlékvédelmének … op.cit. p. 23. 
110

 Éri István: Beszámoló a nagyvázsonyi Kinizsi-vár helyreállításáról. In.: Műemlékvédelem 1958/1. pp. 

2-22. 
111

 A kutatás eredményeinek részletes ismertetése: Éri István: A nagyvázsonyi Kinizsi-vár. Veszprém, 

1957. 
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várudvarhoz való térviszonyai voltak kideríthetők, valamint a feljárat helye az emeleti 

részre. Az elméleti rekonstrukció így jórészt a lakótorony és a kaputorony-barbakán 

esetében lehetett részletesebb. A helyreállítás során e két elem hangsúlyozása mellett a 

kápolna egyszerű tömegének védőépületként való megfogalmazásával emelte ki a 

tervező a főbb tömegeket (M:IV/4.kép, ill. V/5.kép).
112

 A lakótorony lapostetős 

állapotának megtartása
113

és a barbakán minimális értelmező kiegészítése a belső 

gyilokjáróval bizonyos szempontból ellenpontja a kápolnának. A védőépület az 

egyetlen tetővel rendelkező rész, nem segíti a látvány hitelességét. A konzerválás során 

a falmaradványok kő védőfelfalazása közel egy síkban készült, mely külön kontrasztot 

jelent a kiemelt elemekkel szemben (M:V/6-7.kép). 

A vár primer értékei, hasonlóan a diósgyőri példához a történeti és dokumentum 

érték, melyet a helyreállítás jól kiemelt. A használati érték megőrzése nemcsak a jó 

állapotban fennmaradt lakótorony esetében, de a barbakán esetében és jól követhető. 

Ritkaságértéke önmagában véve a lakótoronynak van. Az értékhierarchia helyes 

kialakítását mutatja a helyreállítás. 

Az építészeti megközelítés is hasonló az imént említett emlékéhez, a dialektikus 

megfontolások mellett kritikai-kreatív hozzáállás jellemzi. A kápolna tömege egyszerű 

védőépületként megfogalmazva a régi és új elemek vizsgálatánál az arányok kérdését is 

érinti. Kialakításának igazolhatósága elmarad a torony és a kapuépítményétől, a kiemelt 

tömegeket nem is, de a várnak a kápolna környéki részeit alárendeltté teszi. A 

lakótoronyban és a kápolnában berendezett információs rendszerek, makettek jól 

értelmezhetővé teszik nemcsak a várat, de annak történeti környezetével való viszonyát 

is. A romterület nagy részén ezen begyűjtött információkra kell hagyatkozni, az egyes 

helyiségek némelyikében csupán kis tábla utal az egykori funkcióra. A reverzibilitás 

biztosított, a kiegészítések és védőráfalazások anyaga jórészt kő és fa. 

A vár városképi hatásairól nem beszélhetünk, mivel a település nagy részénél 

mélyebben fekvő, külső területen található. Védműrendszerének bemutatása lehetséges 

volt, lakótornyának tömegével kivívja méltó helyét a környezetében (M:IV/4.kép). Az 

egykori terepviszonyok a helyreállításkor jórészt bemutathatóak voltak. 

 

4.1.2. Restaurált emlékek 

 

 A restaurálás kritikai megközelítése a két világháború közti időktől kezdve 

jellemző a hazai műemlékvédelemre, az elmúlt huszonöt éves gyakorlat mutat ettől 

némileg eltérő tendenciákat. Az egyes építészeti elemek részleges rekonstrukciójával 

készült kiegészítések, a periódusok épülettömegekben és homlokzatokon való értelmező 

bemutatása teszi e restaurálásokat kritikai alapúvá.  E fejezetben egy szintén sokat citált 

példa után két olyan helyreállítást is elemzek, melyek a közelmúlt restaurálási 

gyakorlatát mutatják. 

  

Simontornya: vár (régészet: Lócsy Erzsébet, építészet: Horler Miklós – Mendele 

Ferenc) 

 

Simontornya várának kutatása és restaurálása a hazai szakirodalomban mindig, 

mint a tudományos alapokon végzett, kiérlelt elvi alapokon nyugvó bemutatás szerepelt. 

Az 1960-75 között folyó kutatás eredményei mellett a helyreállítás megfontolásairól is 
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 Utóbb Sedlmayr János jellegtelennek tartotta, komolyabb kiépítését szorgalmazta. Ld.: Sedlmayr 

János: „Holt” műemlékek felhasználásáról ma. In.: Műemlékvédelem 2001/1. pp. 6-12. 
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 Az elméleti rekonstrukcióban szereplő magastető kialakítására 1999-ben született terv Albert Tamás 

részéről, ám ez nem valósult meg. Ld.: Sedlmayr: Holt műemlékek felhasználásáról ma. op.cit. p.10. 
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született összefoglaló publikáció.
114

 A vár főbb periódusainak elméleti rekonstrukciója 

jó részletességgel lehetséges volt (M:VI/1-2.kép). A Buzlay-féle 1509 körüli átépítés 

utáni állapot volt a fő bemutatásra érdemes periódus. A torony és a déli szárny, a keleti 

palotaszárny két szintje és hiteles térrendszerük megmaradt, formájuk és anyaguk és 

léptékük is lehetővé tette a vár e szakaszának hiteles elvi rekonstrukcióját. Az északi 

szárny a kápolnával és a lovagteremmel, valamint az udvart nyugatról övező védművek 

elpusztultak. A kutatások hangsúlyos eredménye volt az udvart szegélyező többszintes 

loggia elméleti rekonstrukciója. Hitelesen csupán a kápolna boltozata és a lovagterem 

északi zárterkélyének egy része volt rekonstruálható. Érdekes része a várnak a 

szükségépítészet jeleként a keleti homlokzatot kettészelő vastag támpillér, mely a vár 

történetének legszomorúbb időszakának terméke. Összességében az emlék önnön 

hitelessége nem kérdéses.  

A helyreállítás során a legépebben maradt reneszánsz épületrészeken az in situ 

maradványok mellett didaktikai célzattal az eredeti maradványokat is felhasználó 

kiegészítéseket végeztek. Az L alakúra csonkult vár belső udvarának DK-i sarkán új 

anyagok (tégla, fa) használatával részlegesen rekonstruált állapotban bemutatásra került 

a reneszánsz loggia két axisa. Az egyértelműen didaktikus megjelenítésű épületrészt az 

ásatások során előkerült építészeti részletek alapján készített elvi rekonstrukcióra 

támaszkodva építették (M:VI/3.kép). Sajnos a kutatások ásatási, falkutatási rajzokkal 

kiegészített publikálása nem történt meg, így a loggia-rekonstrukció hitelessége nem 

vizsgálható egyértelműen. Az ilyen részletek azonban az emlék maradványai 

látványának hitelességével szemben egy szintén töredékes, ám sohasem létezett látványt 

idéznek (M:VII/4.kép). A loggiáról láthatóan túl sokat tudtak ahhoz, hogy építészeti 

érzékeltetését elvessék, ahhoz viszont túl keveset, hogy nagyobb mérvű részleges 

rekonstrukcióját megkísérelték volna. Az épület északi és nyugati szárnya oly 

mértékben pusztult, hogy egy ilyen mérvű kiegészítés az északi szárny további 

rekonstrukciós munkáit hozta volna magával. A kritikai restaurálás estén mindig kényes 

pont az értelmező kiegészítések határa és építészeti megfogalmazása. Ennek 

megítélésében fontos szerepe van az értékhierarchia megállapításának. A simontornyai 

vár igen magas ritkaságértékkel bír, homlokzatainak, déli és keleti szárnyának 

dokumentumértéke is jelentős. Ezen értékek kibontása indokolhatja a loggia-szakasz 

didaktikus visszaidézését. 

A várépületen ezen kívül három olyan pont van, ahol a didaktikai 

kiegészítéseknek nagyobb szükségét érezték a kutatók-tervezők.
115

 A keleti homlokzatot 

kettészelő Rákóczi-szabadságharc korabeli falcsonk megtartása, mely „emlékjele az 

ország akkori önfelemésztő, kétségbeesett erőfeszítéseinek”
116

annak a szemléletnek az 

eredménye, mely az épület valamennyi történeti periódusának emlékét becsben tartja. 

Az ilyen építészetileg zavaró tömegű és állagú részek megóvása azonban az érthetőség 

oldaláról vet fel kérdéseket, tudván és vallván, hogy nem szolgálja a helyreállítás 

esztétikai megfontolásait. A vár falgyűrűjének állapota az egész erődrendszeren 

lepusztult. Az ásatások során a falgyűrű magassága és pártázatának kiképzése 

rekonstruálható volt, melyet a lépcsőtoronytól keletre egy kis szakaszon az anastylosis 

szép példájával bemutattak a tervezők. A falgyűrű többi részén a megmaradt 

kőfalmaradványok magasságát is bemutatva majdnem végig egy síkra felfalazott tégla 

falkoronaképzés készült (M:VII/4.kép). Az épületegyüttes északi szárnyának lezárása 

modern megfogalmazású védőépületként készült el, melynek északi fala a tetőzeten 

felül nyúlik, és az egykori lovagterem zárterkélyének didaktikai bemutatását hordozza. 

                                                 
114

 Horler Miklós – H. Tabajdi Márta: A simontornyai vár. Múzeumi Füzetek, Szekszárd, 1987. 80.p. 
115
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A didaktikai beavatkozások fent részletezett mértéke a hitelesség célzatával 

készült, mely az egykori emlék szerkezetei rendszereinek, térrendszerének, anyagi és 

formai hitelességének szem előtt tartásával készült. A látvány hitelessége a fent említett 

okok miatt az ÉK-i nézetből csorbul, ám ez a didaktikai kiegészítések ilyen léptékének 

sajátja.  

Az új és régi viszonya szempontjából szintén az értelmező kiegészítések 

volumenén van a hangsúly. A restaurálás építészeti megközelítése összetett. A 

dialektikus kapcsolatra alapozó építészeti megfogalmazás a kép összeállítására törekvő 

konzerváló szemléletet hordoz, kényes egységre törekedve régi és új között. A kőtárként 

működő modern épületrész az autonómia, a megkülönböztetés tudatos antitézisével 

készült. E modern szárny azonban szándékoltan alárendelt szerepet kap a vár többi 

elemével szemben. Az új elemek közül a loggia, a falgyűrű kiegészítése esetében az új 

részek igazolhatósága nem kérdéses, fő céljuk az értelmezhetőség. Ennek pont ellene 

hat a keleti homlokzat előtt megtartott falcsonk. A keleti homlokzat több periódust 

egyszerre bemutató kialakítása a helyreállítás korszakára jellemző megoldás. A 

reverzibilitás szem előtt tartása mindenhol érződik, ezt szolgálja a tégla széleskörű 

alkalmazása. A vár a jelenlegi városban egy zöld szigeten helyezkedik el, mely 

nagyjából megfelel egykori külső védőrendszere területének. A külső bejutást a zöld 

sávon átnyúló vasbeton lépcső biztosítja, mely így ha formájában nem is, de 

szándékában jelzi az egykori hidat. A vár jelenlegi állapotában környezetének 

hangsúlyos eleme (M:VII/6.kép). 

 

Esztergom: királyi vár;  

 

A magyar államiság ezer éves évfordulója közeledtével a figyelem újra a 

középkori királyi központok, Esztergom, Visegrád és Székesfehérvár felé fordult. Az 

emlékek állapota addigra komolyabb beavatkozásokat tett szükségessé. A terveket 

mindhárom esetben az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK) 

tervezési osztálya készítette. Az esztergomi vár helyreállítási munkái ezzel nem értek 

véget, 2008-ban adták át a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának 

újabb részét, mely az egykori lakótorony védőtetővel való lefedésével valósult meg. A 

két újabb helyreállítási ütemet külön tárgyalom, előtte azonban nem kerülhető meg a 

példaértékű első helyreállítás elemzése sem.  

 

Az 1934-38-as helyreállítás  

(Lepold Antal, Gerevich Tibor, Lux Kálmán, Lux Géza, Várnai Dezső) 

 

Az esztergomi királyi vár legértékesebb középkori részét 1934-ben találták meg, 

szinte a véletlennek köszönhetően, az egykori lakótorony romjaiból kialakított törökkori 

ágyúbástya állagmegóvási munkálatai közben.
117

 A királyi lakhely feltárása és 

helyreállítása 1938-ig tartott (M:VIII/1-3.kép). Ennek eredménye a ma múzeumként 

működő palota, a kiegészített, boltozott koragótikus kápolnával. A helyreállítást a hazai 

szakirodalom a restaurálás, különösen az anastylosis példaértékű megoldásaként 

aposztrofálja ma is. 

A kutatások eredményeit összefoglaló Várnait Dezsőtől tudjuk
118

, hogy a 

feltárás során sok esetben követtek el hibákat, a feltöltések átvizsgálás nélküli 

kitermelésével, vagy a kutatóárkok nyitva hagyásával, mely sok értékelhető fragmentum 
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pusztulását okozta. A várkápolna rózsaablakának és boltozatának anastylosisát Várnai 

kitartó kutatásai tették lehetővé. A bordatöredékekből hitelesen rekonstruálta a 

boltozatot, és a helyszínen összeállította, ezzel győzve meg a helyreállítás tervezőit. 

Gerevich és Lux ugyanis a lakótorony Studiolo-terméhez hasonló, 1936-ban elkészült 

felülvilágítókkal ellátott sík vasbetonfödémmel kívánta lefedni a kápolnát is, nagyobb 

kiegészítésről hallani sem akartak.
119

 A Studiolo boltozatát az ún. Zodiákus ív 

összeállítása után hasonló alapossággal rekonstruálta, ám itt a bemutatást az 1494-95-ös 

ostrom során megsérült, és más külső kontúrral visszafalazott torony geometriája nem 

tette lehetővé. E probléma, és a torony eredeti (az alsó szintjén még követhető) 

kontúrjának visszaállítása 2007-ben újra felvetődött a torony védőtetejének 

tervezésekor. 1938-ban az ásatások úgy szakadtak félbe, hogy a palota egész 

feltételezett területét nem érintették, így a helyreállítás nem vehette figyelembe az 

északi irányban hozzá csatlakozó épületmaradványokat, jóllehet Várnai ott is, sőt még a 

bazilikától északra is végzett ásatásokat. 

A helyreállítások során feltárt palotarész térrendszerének hitelessége egyértelmű 

volt. A helyreállítás során ezt tartották szem előtt, ezért is idegenkedett Gerevich a 

nagyobb mérvű kiegészítéstől, különösen a kápolna szentélyének esetében, mely szinte 

a járószintig lepusztult állapotban volt. A maradványok teljesen hitelessé az anastylosist 

a hajóban tették, a szentély kettős oszlopainak elhelyezése és az apszisboltozat 

kialakítása, ahogy Vukov Konstantin fogalmaz „a legjobb tudással készült, de ebből a 

rekonstrukcióból építészettörténeti stílusjegyekre következtetéseket levonni nem szabad, 

legalábbis addig, míg a helyreállítás alapos elemzése meg nem történik.”
120

Ugyanígy a 

kápolna padozata alatt húzódó, Várnai tervei szerint készült vasbeton födém alatt 

kialakított tér sem létezett.  

A kápolna szentélyének nagymérvű kiegészítése, az ablakok kialakítása, az 

oszlopok kiképzése, ha formailag nem is teljesen igazolható, de a szerkezet, szerkezeti 

rendszer és a tér hitelessége szempontjából fontos lépés volt. A kápolna történeti 

értékeit, a hajóban és a mellékterekben lévő maradványok dokumentumértékeit 

mindenképpen kihangsúlyozza. Ahogy az imént Simontornya és Nagyvázsony esetében 

említettem, a kiegészítések élményeztető volta és léptékének igazolhatósága mindig 

kényes egyensúlyt kíván. Mindezt a várkápolna esetében az új és régi elemek viszonyán 

vizsgálhatjuk. Elmondható, hogy az új, téglával épített részek, bár arányuk nagyobb a 

maradványokénál, tartalmaznak annyit, és olyan értékeset a régiből, mely által teljes 

igazolást nyernek. Az új elemek egyértelműen alárendelt szerepe abból a dialektikus 

építészeti megközelítésből adódik, melyre az együttes kiterjedés jellemző, ugyanakkor a 

hiteles filológiai egység és a kép összeállítására való törekvés is jellemzi. Vagyis az új 

részek kialakításának vezérfonala feltárt történeti réteg, miközben a megkülönböztetésre 

építve kényes egységre törekszik régi és új között. A reverzibilitás szem előtt tartására a 

legjobb példa a néhány éve szétszedett, majd helyesen összerakott rózsaablak.
121

 

A lakótorony többi részének helyreállításánál is jellemző a módszertani szigor, 

bár ott a kiegészítés mértéke kisebb. A torony lapostetős kiképzése után Lux Géza 
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montázst készített egy magastetős lefedésre is (M:VIII/4.kép),
122

melynek tömege a 

torony akkori kontúrjához igazodik. Ez a tető nem par excellence védőtető, 

funkciójában nem tér el a 2008-ban átadott felépítménytől. Bár a torony eredeti 

négyszög alaprajza igazolható, és ezáltal Várnai Studiolo boltozatrekonstrukciója is, ez 

csak olyan mérvű kiegészítéssel lett volna elképzelhető, melyre akkoriban sem idő, sem 

szándék nem volt. E probléma persze felveti egy történeti réteg elbontását, jelesül a 

hatszögűvé alakított, bár hevenyészetten rakott toronyfalak átalakítását. Mindez persze 

további kiépítéseket tenne szükségessé, melyeket a torony új védőtetőzetének 

elemzésekor még érintek. 

 

A Várhegy módszeres feltárása az 1956-58 közötti, Zolnay László által vezetett 

ásatásokkal folytatódhatott.
123

 1961–62-ben Méri István, 1964–68 között Soproni 

Sándor végzett a Várhegyen ásatásokat. Az 1938-ban átadott részek pusztulása az 

újonnan feltárt részek bemutatásának igénye felvetette egy komolyabb restaurálás 

igényét, melynek előkészítéséhez Nagy Emese 1964-69 között kiterjedt ásatást 

végezhetett.
124

 Ezután következett a helyreállítási tervek sorozata
125

, melynek 

folyományaként 1980-83 között Horváth István vezetésével újabb feltárások 

következtek, melyek leginkább a Vitéz-palota dísztermével kapcsolatban mutattak új 

eredményeket, feltevéseket.
126

 Rekonstrukciós elképzelései a korábbi palotamagot is 

érintették. A több megszakítással folyó kutatások az ezredfordulóra a dunai 

palotaszárny elvi rekonstrukcióját is lehetővé tették.
127

 A párhuzamosan folyó visegrádi 

kutatásokhoz mérhető lendületű és egységes régészeti és kutatómunka tehát 

folyamatosan akadályokba ütközött, és együttes publikálása szinte teljesen el is 

maradt.
128
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A) milleniumi helyreállítások 

(régészet: Zolnay László, Méri István, Nagy Emese, Horváth István; építészet: Gál 

Tibor) 

 

Az 1998-2000 közt folyt „vár-rekonstrukció” közel sem foglalkoztatta annyira a 

közvéleményt, mint a hetven évvel azelőtti beavatkozások. A párhuzamosan folyó 

visegrádi palota-helyreállítás publicisztikájával és vitaanyagaival szemben az 

esztergomi munkákról a helyreállító építész tollából született ismertetéseken
129

túl alig 

született elemző írás.
130

 

Az elemzés során első feladat a beavatkozási módszer meghatározása. Az 

összetett feladat ismertetése során maga a tervező egyszerre beszél állagvédelmi, 

helyreállítási, rekonstrukciós feladatokról, de elsősorban új múzeumi épületek 

kialakításáról. Román András „történeti környezetben való új építkezés”-ként 

aposztrofálja, és mint régi elemeket is tartalmazó, kortárs épületként értékeli. Marosi 

véleménye összecseng Buzás Gergely igen sarkos véleményével, mi szerint „Gál Tibor 

saját középkorképét fogalmazta meg a posztmodern építészet néhány sablonosan 

alkalmazott eszközével.”
131

A beavatkozás valóban összetett: nagyrészt azonban 

restaurálás, az új épületszárnyak szoros kapcsolatban állnak a maradványokkal, jórészük 

védőépületként is működik. 

A vár a koraközépkortól a 16. századig folyamatosan épült ki. Legkorábbi 

periódusában az együttest a 12. századi déli lakótorony és a hozzá kapcsolódó kápolna, 

valamint a toronyhoz csatlakozó kiszolgáló épületeken túl az északabbra fekvő egykori 

székesegyház közelében álló úgynevezett kis román palota alkotta (M:VIII/1.kép). A 

következő periódusban kötik össze a kis palotát a déli résszel, majd a 15. században ezt 

az összekötő részt kibővítve elkészül az impozáns, Vitéz János nevéhez kötött 

palotaterem. A Bonfini, és számos más világutazó által magasztalt nagyterem a Duna 

irányában zárt függőfolyosóval rendelkezett. A török kiűzése után egy, a pincéjének 

középső falára épített dunai fallal kaszárnyát építettek helyén (M:IX/2.kép).  

A 2000-es helyreállítás során e kaszárnyaépület átalakításából született a mai 

díszterem (M:X/7.kép). A váron végzett helyreállításnak a nagyterem mellett a kis 

román palota is része volt (M:IX/2.kép). A palota maradványait kiegészítve keleti 

irányban annak eredeti tömegére utaló, kortárs megfogalmazású épülettoldalékot 

emeltek, a kis palota legépebb, déli homlokzati szakaszát pedig a nagyterem belső 

terébe integrálták (M:X/6.kép). A vár belső udvara eredeti terepszintjét megtartotta, 

innen valóban a középkori tömeget érzékelhetjük, a mai székesegyház felől azonban a 

toldaléképület már háromszintes tömeget mutat (M:X/5.kép). A klasszicista bazilika 

építésekor a várhegy e részének terepszintjét ugyanis nyolc-tíz méterrel lejjebb 

süllyesztették, így nemcsak a középkori Szt. Adalbert katedrális még jelentős mértékben 

álló romjait semmisítették meg, de a kis palotától északra eső terület is elvesztette 
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középkori képét.
132

 A 2000-es helyreállítás során egy új kaput és falat is építettek, hogy 

a várat a mai dómtértől elkülönítsék. A fal nyomvonala a feltételezett, de nem igazolt 

középkori nyomvonalat követi. A helyreállítás érintette az 1938-ban átadott részeket is, 

valamint az 1986-ban átadott, az OMF által tervezett múzeumi fogadóépületet is.
133

 Az 

egykori konyha, valamint a múzeumi fogadó épületrész fölötti terület beépítésével az 

egész palotaegyüttes „tető alá” került (M:IX/1.kép). 

A kutatások befejeztével (a régészek véleménye szerint megszakításával) a több 

periódusban kiépült épületegyüttes meghatározó elemeként állt a barokk kaszárnya 

épülete, illetve ami belőle maradt a középkori romok között. A középkori terek 

hitelessége nem volt erősebb a „kibelezett” kaszárnyáénál. A megmaradt középkori 

részek igen nagy történeti és dokumentumértékkel, valamint ritkaságértékkel bírtak. A 

fő kérdés tehát a kaszárnya sorsa volt: maradjon-e meg, és váljon a kortárs múzeum 

funkcionáló épületévé, vagy elbontásával lehetőség nyíljon az egykori terem elvi 

rekonstrukcióiban látható dimenzióinak érzékeltetésére (M:IX/2.kép). A Vitéz-féle 

nagyterem elvi rekonstrukcióját Horváth István és Vukov Konstantin készítette 

(M:IX/3.kép), kiépítési vázlatait Vukov később közzétette, majd a Fehér-torony lefedése 

kapcsán kibontakozó viták keretében elkészült annak számítógépes látványterve is 

(M:XII/3.kép). Vukov meghatározása az általa javasolt épületre érdekes 

megfogalmazásokat rejt. „A javasolt fejlesztés ugyan nem műemléki értelmezésű 

rekonstrukció – azaz helyreállítás –, hanem a műemlékvédelem eszköztárához közel 

álló, olyan építészeti nyelven megfogalmazott kiegészítés, amely mintegy védőépületként 

borul az összes eddigi periódus fölé, egyúttal kifejezi azt a tudományos ismeretet, 

amellyel ezt a jelentős palotát a maradványaiból felismerték, azonosították, és a lehető 

legtöbb tudást összegyűjtve, elméletileg rekonstruálták.”
134

 A Vukov által javasolt 

megoldás ugyanúgy védőépületként készült volna, mint Gál épülete, a különbség a 

kutatási anyagok felhasználásának szándékában van. Lényegében e tervek részletes 

kivitelezhetősége jól követhető Rabb Péter 1993-as diplomatervén.
135

A nagyterem 

ilyetén kialakítását és méreteit kérdőjelezte meg Móga Sándor, aki szerint a palota a 

pincéjéhez hasonlóan az emeleti szinten is kéttraktusos volt, a síkmennyezetes 

nagyterem pedig az udvari oldalon, vagyis a későbbi barokk kaszárnya épülettömegének 

alsó szintjének magasságában helyezkedett el.
136

Ez Gál koncepcióját segítette. 

A millenniumi helyreállítási munkákat megelőző időszak kutatásainak anyaga 

sajnos valóban nem áll rendelkezésre olyan részletezett dokumentációkkal alátámasztott 

formában, ami a rekonstrukciós elképzeléseket hitelesítené.
137

Gál is erre hivatkozva veti 

el a nagyterem nagyobb mérvű kiegészítését. Amint írja, az új múzeum épületei „olyan 

technikai megoldásokkal készülnek, amelyek nem zárják ki a későbbi rekonstrukciós 

továbblépések lehetőségét.” A határidő közeledte, valamint a múzeum alapterületének 
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növelése és igényeinek kielégítése is a romok felhasználásával készült új épületek 

kialakítására vezette a tervezőt, saját megfogalmazásával „ideiglenes” megoldásokkal, 

melyek „egyszerűek, de semmilyen értelemben sem lehetnek silányak.” A kaszárnya 

alapos, épületrégészeti dokumentációjának hiánya viszont ugyanúgy kétségessé teszi e 

beavatkozások „ártatlanságát”, mint a rekonstrukciós elképzelések hihetőségét. Ezen 

alapvető kutatási anyag nélkül a helyreállításhoz hozzáállni bármely módszerrel 

etikátlan és hibás megoldás. 

A középkori palotaszárny maradványainak térrendszere nem tekinthető 

hitelesnek, kivételt képez ez alól a kis román palota nyugati része. Az elvi 

rekonstrukciók során e térrendszereket, magassági kiterjedésüket, és főként a 

szerkezetek hitelességét nem sikerült meggyőzően megfejteni, így a helyreállítás 

hitelessége valóban kérdésessé válhatott volna egy nagyobb kiépítés esetén. A 

bemutatás során a tervező nyilván ezért is választotta a barokk épülettömb 

felhasználását, ennek szerkezeti és térrendszerével azonban semmilyen kapcsolatot nem 

keresett. A palota keleti, udvari falának a restaurálás során a késő-gótikus állapotra utaló 

kialakítása történt meg (M:X/6.kép). E homlokzatról tulajdonképpen annak egész 

építéstörténete leolvasható. Kialakításakor szinte valamennyi nyílását megtartották, a 

nyílások töredékeinek kiegészítései azonban zavarosak, didaktikailag nem 

értelmezhetők. Ugyanez elmondható a barokk kaszárnyaépület valamennyi faláról, 

melyek a nagyterem belső terében ugyanígy kerültek kialakításra (M:X/7.kép). A 

homlokzatok kialakítása tehát nem a feltárás utáni állapot informatív, és később is 

kutatható eredményeit, hanem a periódusok nem egységes hangsúlyú, önkényes 

bemutatását eredményezte, amelyen a helyenként elfalazott gótikus ablaknyílások 

áttörése után fémből készült, az eredeti osztásra utaló új nyílászárók és részben műkővel 

kiegészített keretek váltják egymást. A falak bemutatásának hitelességét ez 

megkérdőjelezi.
138

  

A palota alatti középkori pincében alakították ki a kőtárat, ám itt az eredeti 

szerkezeteket érintő bontás is történt (M:X/8.kép). A kis román palota nagyterem felőli 

bejáratát a kutatások szerint Telegdy érsek idejében már teljesen elépítették. A múzeumi 

közlekedőrendszer kialakításakor ezt a boltszakaszt áttörték, a pinceszinten pedig a 

kirekesztést bontott téglával falazták el. A kis palota és a kaszárnya ilyetén átnyitása a 

kis palota míves bejáratának kiszabadítása érdekében történt, azonban a nagyteremmel 

való kapcsolat kialakítása építészetileg nehezen kezelhetővé vált. Talán ez indokolta a 

dunai fal újonnan épített karzatszintjére felvezető lépcsőnek e területen való 

elhelyezését. A szintkülönbségek áthidalása, a járószintek váltakozása, és a galéria 

lépcsője alatti raktárként használt tér összessége azonban a beltérbe került románkori 

palotahomlokzatot alárendelt szerepre kárhoztatta, dokumentumértékének 

érvényesülését nagyban zavarja (M:XI/12.kép). Az értelmezhetőséget gátolja a 

közlekedés útjába álló nagyméretű műkő tömb a palotakapuval szemben, valamint a 

dunai falon a palota nyugati sarkától induló, csorbázatosan rakott mészkő falindítás, 

melynek didaktikai szerepe talányos marad. Itt kapott helyet az a két tabló, mely a 

múzeumnak otthont adó épületmaradványok kutatását, periodizációját és elvi 

rekonstrukcióit tartalmazza. Sajnos a felhalmozott székeken idáig már nehéz átjutni, 

pedig ennek az információs „pontnak” nagy szerepe lenne az imént említett kapuval a 

nagyteremhez kötődő románkori helyiségben kialakított járható üvegpadozat alatt 

bemutatott szelvényekhez. A hazánkban egyre inkább terjedő, európai múzeumokban 

általánosan használt járható üvegpadló attrakciója teljesen háttérbe szorítja az alatta lévő 

falmaradványok értelmezését, melyek lokális attraktív bemutatása információk 
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hiányában értelmetlen. Ugyanez a megoldás még a nagyterem két oldalán jelenik meg, 

ahol az üvegsávok alatt a középkori pince boltozatainak indítására látunk rá. Ennek 

megmutatása a látogató számára legalább olyan irreleváns, mint a megkutatott falak 

átértelmezett bemutatásának látványa. A kis román palota restaurált helyiségeinek az 

azokhoz épített új toldalékkal való kapcsolata szintén sok didaktikai utalást tartalmaz 

(induló boltozat elindított kiegészítése, falszövetek váltakozása), ezek azonban szintén 

értelmezhetetlenek. A kis palota keleti irányú kiegészített épülettömbjében már teljesen 

új kialakítású és funkciójú terek, a kávézó és irodák kaptak helyet.  

A nagyterem galériája a korábban helyreállított részek irányában egy 

karzatrészre vezet a terem déli végében, innen nyílik az ún. Márvány terem, mely az 

1938 óta működő múzeumi fogadóépület emeleti szintjét képezi (M:XI/13-14.kép). E 

terem déli fala a várkápolna melletti teraszra nyílik, valamint a terem nyugati oldalán 

nyílik az a kis épületszárny, mely az egykori konyhákig bezárólag egészíti ki az 1938-

ban már be nem mutatott épületrészt. A nagyterem galériájának és karzatának szintje 

nem a kaszárnya falszövetében feltárt, a középkori nagyterem járószintjének vélt 

nívóhoz igazodik 

A Horváth-Vukov által rekonstruált nagyterem nyugati falát alátámasztó várfal 

és az egykori palota függőfolyosójának támpillérei már fedetlen részen találhatók. A 

kéttraktusos középkori pince dunai szárnyának fedése egyszerű, bitumenzsindellyel 

fedett lapostetőként készült. Az egykori függőfolyosóra semmi nem utal, egy kiugró 

zárterkély elemének műkővel való visszaidézése szolgál a Dunára néző kilátó teraszként 

(M:XI/9.kép). A tervező egyedül itt ment bele konkrét részlet rekonstruálásába, azonban 

ennek eredményét valamennyi kutató vitatta. A dunai oldal járószintjei, lépcsői és 

burkolatai ugyanúgy koncepció hiányát mutatják, mint a belső térben. A palota nyugati 

homlokzatának külső része a többi kaszárnyafalhoz hasonlóan került kialakításra, 

azonban ugyanúgy önkényesen kialakított nyílásrendszerezéssel, mint az udvari 

szárnynál. A kaszárnya felső szintjének ablaksorát új műkőkeretezéssel látták el, az alsó 

szinti ablaksor befalazott állapotát megmutatva kisebb nyílások kialakításával készült a 

homlokzat. A barokk fedélszéket kiváltó új fedélszék vállaltan kortárs elem, akárcsak a 

kis palota tömbjének a teraszra néző homlokzata. 

Az új épületrészek kialakítása egységes építészeti koncepciót mutat. A régi 

részek restaurált elemei után az azokat kiegészítő új épületeket elsősorban tömegük 

alapján kell vizsgálnunk. A kis román palota kiegészítése a tervező által is vállaltan 

tömegrekonstrukció céljával készült. Az 1938-as, illetve 1986 utáni megjelenéshez 

képest a fedett épületrészek aránya jelentősen nőtt (M:X/4.kép). A nagyteremtől déli 

irányban a konyha épületéig, valamint a kápolnától északra eső részeken készült 

magastetővel fedett épületrész. Ezen kívül jelentős épülettömegként jelenik meg keleti 

kapuszoros épülete, illetve új és hangsúlyos térfal, a belső udvart a dómtértől lehatároló 

újonnan épített „várfal” is (M:X/5.kép). A legtöbb kritika – joggal – ezt a falszakaszt és 

a kis palota Szt. István tér felé néző épülettömbjét érte. A látvány hitelességéről ugyanis 

egyik esetben sem beszélhetünk. A múzeumi bejárat monumentális kapuépítménye, 

mint a megközelítés és feltárulás fő eleme növeli az új elemek külső frontális hatását, 

így az 1938-tól ismert feltáruláshoz képest teljesen új téri szituációt eredményez. A 

kapun átvezető, és a térre belógó rámpa kialakításával kiépített, a dóm melletti térrel 

való kapcsolat nem utal az egykori környezeti viszonyokra, helyesebben meg sem 

kísérel ilyesmit. A térre néző, alapjaitól új épületegyüttes monumentalitását éppen a 

hatalmas 19. századi terepsüllyesztés adta terepviszonyok fokozzák. A palotaudvar 

ilyen hangsúlyos elrekesztésének felvállalása tehát a tervezőt olyan léptékű kiépítésre 

kényszeríttette, melyben már nem tehette meg, hogy egységes építészeti megjelenést ne 

adjon az új épületeknek. Az udvari kétszintes homlokzathoz képest mintegy négyszintes 
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épülettömeg nyugati oldalának kialakítását még finomítják a kis palota északi falának 

maradványai, és a belső udvaréhoz hasonló terepviszonyok, a dómtér irányába már a 

homlokzatok nagyobb tagolásával próbált a tervező egyensúlyt teremteni.  

A kiegészítések építészeti megközelítésének következetessége nem vitatható. A 

régi épületrészeken történt kiegészítések során messze került a korábbi kritikai-alapú 

konzerválási koncepcióktól. Sajátos nyelvezetű építészeti megfogalmazása, a középkori 

utalásokat sem nélkülöző (ld. rózsaablakra néző körablak, ikerablak hangulatú kettős 

nyílások) nyelvezete miatt több kritika a posztmodern megoldásait véli felfedezni 

benne. Alapvetően a tartózkodásra építő építészeti megközelítése jellemző az új 

részeken felfedezhető a tipológiai behelyettesítés igénye is, ám túl erős strukturalista 

jegyekkel. Tény, hogy a látogatókat fogadó épülettömeg az új és régi arányát még csak 

felmérhetővé sem teszi a megközelítéskor, hiszen a dóm felől érkezők középkori részt 

nem is látnak. A régi és új elemek igazi viszonya a belső palotaudvaron kezd 

értelmezhetővé válni. Az új elemek igazolhatósága ott vizsgálható, ahol konkrét 

didaktikai kiegészítésként szerepelnek.  

Ilyen a kis román palota keleti részeinek bemutatása. A kezdődő kapuívet a 

homlokzaton kettős ívvel egészítették ki. Ebből az alsó téglaív a teljesen új 

formaképzésű bejárattal nyilván a kapu ívére utal, a felette lévő ív azonban nem 

igazolható, didaktikai szerepe nincsen, talán a belsőt fedő dongaboltozat homlokívének 

kivetülése lehet (M:X/6.kép). A kis palota falmaradványa mögött végighúzódó egységes 

felület textúrája, és plaszticitása látszólag a maradványok kiemelését, történeti 

értékeinek hangsúlyozását szolgálja. A homlokzati nyílások aránya és véletlenszerű, 

ámde hangsúlyos kialakítása azonban alárendelt szerepbe rendeli az így árván maradt 

románkori falszakaszt. Ugyanez látható a nagyterem és a kis palota tömegének 

találkozásánál. Nyilván didaktikai célzatú a kétféle cserép használata, és az ezeket 

elválasztó vékony tűzfal kialakítása. A palota falán azonban a didaktikai eszközök olyan 

–szinte követhetetlen – tárháza vonul fel, mely szükségtelenné teszi az új épületrészek 

viszonyainak ilyen szintű megkülönböztetését. Ha az új épület építészeti megoldásai is 

talányként jelentkeznek a látogató szemében, az eredeti részek megfejtésével nem is fog 

kísérletezni. A palota keleti fala előtt kiképzett kortárs megfogalmazású lépcső és a 

lapidárium lejáratát védő ferde üvegtető a hitelességet szem előtt tartó 

megkülönböztetésre építő megközelítésű kiegészítésként is felfogható, bár igazolható 

korabeli közlekedési útvonalra nem utal. A régi bejáratnak is nevezett 1988-ig működő 

múzeumbejárati rész
139

felett kialakított ún. Márvány terem tömegképzését szintén a 

tartózkodásra építő megközelítés jellemzi, ugyanakkor a várkápolna irányába néző 

homlokzatán hasonló hangsúllyal uralkodnak azok az új elemek, melyek az 1938-ban 

kialakított udvari térfalak hangsúlyát háttérbe szorítják. A teremnek a kápolna felé eső 

udvari homlokzata – egyedi hangvételű nyílászárói ellenére – alárendelt szerepben 

marad a kiegészített elemekkel szemben, jóllehet a kutatók kétségbe vonják, hogy ez a 

rész, a palota belső függőkertjének feltételezett helye valaha is be volt építve. 

Szintén didaktikai célzatú kiegészítés a dunai oldalon „rekonstruált” (zárt) erkély 

részlete. Az erkélyhez vezető lépcső kialakítása is félrevezető, és nem értelmezhető, 

hogy a dunai oldalon, ahol a többi lépcső vasbetonból van, ez – a bizonyítottan nem 

létezett – miért épült kőből. A burkolatban való jelölés az egykori Szibillák 

kápolnájának
140

északi alapfalát jelöli, melynek déli fala már felfalazásként kerül 

bemutatásra, a kettő között több járószinttel és két lépcsővel tagolva. Az 

értelmezhetőség hiánya tehát sok esetben felmerül az épületegyüttesben. 
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A reverzibilitás kérdését abból a szempontból érdemes vizsgálni, hogy az épület 

a tervező megfogalmazása szerint „ideiglenes”-nek is tekinthető. A reverzibilitás anyagi 

lehetősége több helyütt megszűnt, így például a kis román palota felé eső piceboltozat 

áttörésével. A megkutatott falak bemutatása során a mindent bemutatni szándékozó 

tervezői akarat mégiscsak vezetett bizonyos részek kibontásához. A nagyterem déli 

karzatához tartozó kőkeresztes ablak in situ elemeinek kivétele, és újonnan átfalazott 

környezetébe való visszahelyezése példa erre. A tervező állítása szerint a lehetőségét 

fenntartotta a későbbi „rekonstrukcióknak”, azonban vélhetően egy újabb jeles 

évfordulóig még a palota teljes kutatási anyaga sem fog elkészülni, semhogy bármilyen 

beavatkozás történne. A szándék reverzibilitása tehát már elveszett. 

Ahogy erre a tervező is utal, a cél a múzeumi épületek megfogalmazásakor az új 

részek egységes, de semleges megjelenése. Kétségtelen, hogy dunai összkép a 

helyreállítást megelőzőhöz képest fő arányaiban nem változott (M:X/4. ill. XI/10.kép). 

Karakterében azonban igen, tetőfelületek majd kétszeresükre nőttek. A falfelületeket az 

egykori konyhák környékén nagy felületen kibontották, így a várkápolna homlokzata az 

eredetileg is a lakótorony irányában lépcsőzetesen csökkenő épülettömegek mögött újra 

visszanyerte karakteres szerepét az összképben. A kis román palota dunai tetőfelülete és 

a kaszárnyát délről szegő tetőfelület cserépfedése megegyező árnyalatú, a kaszárnya és 

a többi lelépcsőző tömeg cserépfedése ettől eltérő. Ez azért is félrevezető, mert így az 

egykori konyha lépcsőzetes tömegének két védőteteje mind karakterében, mind 

felépítésében eltér egymástól. (Az elvileg rekonstruált kéménykürtőt idéző, belül nyitott 

fedélszékes középső konyhatömeg az igazgatói iroda raktárát fedi.) A tetőfelületek 

gerinceinek közel azonos síkra hozásával a Duna irányában a korábbi frontális, felületi 

jellege csak nőtt az épületegyüttes képének. A várhegy összképét nézve a székesegyház 

erős vertikális hangsúlya mellett a vár horizontális hangsúlya már közel megegyező 

erősségű. Az épületegyüttes dunai megjelenése mindazonáltal nem egységes. A vár fő 

közlekedési irányú feltárulásáról az arányok vizsgálatánál volt szó. A kis román palota 

toldaléképületének és az új várfalnak a környezetében betöltött szerepe miatt a vár 

megjelenése inkább egy új épületnek a székesegyházzal való kapcsolata alapján 

értelmezhető. 

A múzeum a nagymérvű építkezés ellenére nem tudja fő célját ellátni, ugyanis az 

amúgy még továbbra is feldolgozatlan esztergomi kőanyag csupán töredéke nyert itt 

elhelyezést. Az épület inkább szolgál rendezvények helyszínévé, miközben kiállítási 

területe releváns mértékben nem nőtt. Marosi Ernő 2001-ben e szavakkal vizionálta a 

további beavatkozásokat: „Az építkezés második szakaszában elkerülhetetlen lesz, hogy 

ismét foglalkozzanak a korábbi épületrészekkel, amelyek ma már a műemlékvédelem 

emlékművévé váltak.”
141

Az elemzést e további beavatkozásokkal folytatom. 

 

B) A Fehér-torony védőtetőzete 

 (régészet: Nagy Emese, Méri István, Horváth István; építészet: Ónodi Szabó Lajos) 

 

A korábbi épületrészeken folyó nagyszabású felújítási munkák különös módon 

főleg politikai oldalról kavartak nagy vitákat. A vár egykori lakótornya, a Fehér torony 

védőtetőt kapott, melynek a toronyban lévő és értékes reneszánsz falképekkel díszített 

Vitéz János Studiolo csapadékvíz elleni védelme volt az elsődleges célja. Csakúgy, mint 

nyolc évvel ezelőtt, most is rekonstrukcióról beszéltek, és éppen e fogalomzavar 

szolgált alapjául a vitáknak. A városvezetés – főleg esztétikai okokra hivatkozva – 

kezdeményezte a munkálatok leállítását, és részletes kutatást sürgetve a vélt középkori 
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állapot visszaállítását követelte. Ehhez jórészt a Horváth István kutatásai alapján 

készített elvi rekonstrukciós rajzok számítógépes tömegmodelljét el is készíttették, és a 

sajtóban, mint lehetséges változatot mutatták be, sőt még helyi népszavazásra is 

bocsátották a kérdést (M:XII/3.kép). A munkálatokat kezdeményező Magyar Nemzeti 

Múzeum az építményt ideiglenes védőtetőként aposztrofálta. A munkák megkezdése óta 

tartó vita jól bemutatta egy ilyen beavatkozás társadalmi és politikai oldalát, valamint 

természetesen szakmai vitát is eredményezett, ami sajnos az ügy hevessége miatt még 

nem érkezett el egy elemző és nyugodt szakaszába. A lakótorony de inkább a várhegy 

nyugati lejtője valóban igényel további kutatásokat, bármilyen rekonstruktív kiépítéshez 

a jelenleg rendelkezésre álló ismeretek nem elegendők. 

A lakótorony magastetős lefedésére – amint feljebb már volt róla szó – a 

harmincas évek végén született Lux Gézának fotómontázsa, mely a mostani 

munkálatokra egyértelműen hatással volt. Az 1938-as átadásra Gerevich Tibor csak egy 

felülvilágítós vasbeton síkfödém megépítését engedélyezte, mely már a következő 

évtizedben beázott. A várkápolna és a Studiolo freskóinak évek óta folyó szakszerű 

restaurálása közben a beázás folyamatosan gondot okozott.
142

 A reneszánsz év 

keretében adódott forrás azonban szűk időkorlátokat szabott, így a torony alatti 

területeken régóta áhított kutatásra nem maradt idő a védőtető kialakításának 

tervezésénél. Az egykori lapostetővel ellátott torony-maradvány falkoronáját 1936-ban 

mellvéd magasságban alakították ki. Erre épült föl az új védőtető alapjául szolgáló 

bontott téglából készült faltest, és a nagyméretű, belül íves fatartókkal készült 

toronysisak. Az elöregedett vasbeton födém ezután a tervek szerint elbontásra kerül, és 

tervezik a Studiolo boltozatának részleges rekonstrukcióját is – az új felső szint 

járószintjét is eszerint alakították ki. 

A torony kiegészítés előtti állapota nem teljesen tükrözi az eredeti középkori 

állapotokat. Az egykor négyszögű torony egy része az 1595-ös ostromban leomlott, és a 

törökök már nem is építették vissza, kiegészítve hétszögű ágyúbástyaként használták 

(M:XII/1.kép). A védőtető ezt a geometriát követte, így a Studiolo kétboltmezős 

boltozatának egyik szakasza csak csonkán valósítható meg. Horváth István elvi 

rekonstrukciója, melyek alapján a fent említett ábrák készültek, a torony eredeti 

befoglaló formáját veszi alapul, és – hasonlóan Várnaihoz – a Studiolo fölött még két 

szintet feltételez.
143

 A toronyhoz kapcsolódóan elkészültek az egykori Vitéz János kori 

lovagterem számítógépes rekonstrukciói is, bemutatva azt, milyen lenne az 

épületegyüttes mai állapotba beillesztett látványa, avagy a valódi rekonstrukció (sajnos 

a kis román palota, a konyha és azt a toronnyal összekötő részek rekonstrukciója 

nélkül). A 2008-ban átadott beavatkozás eredményét egy nem par-excellence 

védőtetőként értelmezem, mivel a rekonstrukció fogalma semmiképp sem alkalmazható 

rá. 

A bemutatás hitelességét a munkák tervezett végső állapotában lehetne 

megítélni, amikor a belső részekkel is elkészültek. Ez a Studiolo boltozását jelentené, 

vagyis a védőtetőtől függetlenül elemezhető ez a restaurálás, kiegészítés. A Studiolo 

boltozatának elvi rekonstrukciója hiteles, ennek megépítése, a csonkasága ellenére is, 

szerkezeti és formai szempontból hiteles lehetne, az ún. Zodiákus ív és az in situ 

boltozatindítások pedig igazolhatóvá tennék az új szerkezeteket. A védőtetőnek nem 

célja az egykori épülettömeg visszaidézése, sem annak belső tereinek visszaidézése, így 

hitelessége sem értelmezhető. Már a torony 1936-ban bemutatott látványa sem hiteles az 
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eredeti középkori állapothoz képest, sem tereiben, sem tömegében. A kialakításnál a 

torony eredeti részeinek értelmező kiegészítése, alaprajzi formájának visszaállítása nem 

történt meg, így ezek hitelessége nem elemezhető. A város által is javasolt kiegészítés 

már a restaurálás, illetve a részleges rekonstrukció körébe tartozhatna, ehhez azonban az 

eredeti maradványok arányának többszörösévé válna az új épületrész. A 2008-as 

védőtető és az azt tartó felépítmény elsősorban funkcionális célú, és mivel közvetlen 

restaurálási beavatkozással nem járt a torony esetében, annak csak esztétikai értékét 

érintette. A torony korábbi állapota elhelyezkedése miatt a köztudatban rögzült 

városképi elem volt. Ettől önmagában nem került volna ennyire előtérbe a munkálatok 

társadalmi megítélése, ahhoz a rekonstrukció alternatívájának lehetősége kellett.  

A hitelesség tehát nem kérhető számon a tetőfelépítményen, az értékhierarchia 

vizsgálata pedig azt mutatja, hogy a funkcionális értékeknek az esztétikai elé helyezése 

elsősorban a toronybelső történeti és dokumentumértékének megőrzése érdekében 

történt. Az új és régi elemek viszonya sem értelmezhető olyan relációban, mint egy 

restaurálás esetén. Az új toronysisak és a hozzá csatlakozó két magastető, melyek a 

várkápolnáig terjedő termek és a trónterem feletti terek lefedését szolgálják, releváns új 

elemei a várnak. A védőtető a fent említett okok miatt került ilyen magas alapfalakra, 

melyek léptéke már a kiegészítendő torony tömegének egyharmadát jelenti. Ezt a 

léptéket csak a funkció igazolta, jelesül az, hogy a boltozott Studiolo felett még egy 

kilátószint is helyet kaphasson (M:XIII/5.kép). Az új ráfalazások mértéke és formája 

miatt azonban megváltozott a torony eredeti részeinek és a vár többi részének aránya. 

Azt, hogy az eredeti torony alárendelt szerepbe került-e a tetőzet által, csak az egész 

váregyüttes megjelenésének tükrében állapítható meg. Az értelmezhetőség, illetve az új 

részek igazolhatóságának vizsgálata szintén nem lehetséges, egy ilyen nem par 

excellence védőtető kialakítása nem kritikai alapon készül. A vár városképi hatása miatt 

természetesen egy ilyen beavatkozás építészeti megközelítése azonban releváns. Az 

építészeti megközelítés első ránézésre nem sokban különbözik az ezredfordulós 

kiegészítésekétől. A védőtető történeti formákat (fa gyilokjáróra utaló homlokzati 

elemek) használó építészeti megfogalmazását mégis inkább a megkülönböztetés 

kategóriájába sorolhatjuk. Nem épít tudatos kontrasztra, léptéke mégis olyan 

hozzáállásra kényszeríti, hogy a tartózkodás mellett saját nyelvezetet hordozzon. 

Különösen a rekonstrukció alternatívájának tükrében tűnhet egy ilyen felépítmény par-

excellence védőtetőnek, ám ismerve a két lehetőség közti különbséget nem hiszem, 

hogy a nagymértékű felfalazás miatt a tömegrekonstrukció igényei merültek volna fel. 

Az üvegezett gerinc-felülvilágító, valamint a ráfalazás magasságának optikai 

korrigálását segítő faburkolatok ugyanis egy ekkora léptékű ráépítésnél természetesen 

automatikusan valamilyen analógia keresését indítják el a szemlélőben (M:XII/2. ill. 

XIII/4.kép).  

Az anyaghasználat esetében a bontott tégla alkalmazása egyértelműen didaktikai 

célzatú: ezt a fajta téglát az eddigi helyreállítási munkák során nem alkalmazták, így a 

beavatkozás már vizuálisan is megkülönböztethető az eddigi beavatkozásoktól. A 

faszerkezetek ilyen mérvű alkalmazása szintén nem jellemző az eddigi esztergomi 

beavatkozásokra. A reverzibilitás anyagi feltételei adottak, a ráfalazás anyaga és 

technológiája során nem károsítottak eredeti szakaszokat. A tetőről lefolyó víz helytelen 

elvezetése miatt azonban a sziklaszirtre kiálló alsó falgyűrű ázását idézte elő, mely 

ezáltal veszélybe került. Az építészeti koncepcióból adódó, a torony külső síkjától 

visszahúzott ráfalazás és az azt tartó falkorona találkozása szintén problémák adódnak. 

A védőépület tehát előidézett olyan károsodást is, ami előtte nem volt. 

A fentiek értelmében tehát ami leginkább változott a munkálatok során, az 

emlék kapcsolata a környezettel, valamint városképi megjelenése. Ez a vár legmagasabb 
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pontja, mely Esztergom főbb városi és távoli nézőpontjaiból, fő nézeteiből látszik. A 

ráépítés tehát – főként a várhegy DNy-i nézetéből –fő hangsúlyává vált az együttesnek, 

és releváns elemévé a várhegy látványának (M:XIII/6-7.kép). A klasszicista bazilika 

egyértelműen leghangsúlyosabb eleme a várhegynek, ugyanakkor az organikusan 

alakult Viziváros, valamint a vár dunai erődítéseinek és a középkori vár 

maradványainak történeti együttese egyensúlyt teremt e dunai látványban. Az új 

védőtető kialakításának elemzésekor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. A 

védőtető a várhegy látványát valamennyi nézetéből komolyabb mértékben érintette – 

ahogy azt a rekonstrukció is tette volna. A millenniumi helyreállítások eredménye és a 

védőtető együttes látványa a rekonstrukciós elképzelések látványtervének ismeretében 

bizonyosan más megítélés alá esik, főleg a lakosság körében. Amint azt a visegrádi 

palota helyreállításánál láthatjuk, ennek a társadalmi igénynek a kiszolgálása egy 

másfajta megközelítésre ösztönzi a műemlékbemutatást tervezőket. Jelen védőtető 

kialakítása összhangban van a palota többi részének jelenlegi látványával, építészeti 

megfogalmazásuk „korunk építészeti eszközeivel” történt. Az építésük során felmerült 

kérdések, melyek vitát generáltak szakmán belül és kívül egyaránt, arra mutatnak rá, 

hogy az ilyen beavatkozásoknak egyedi módszertanuk van, és kritikai vizsgálatuk sem 

történhet csupán a kortárs építészeti alkotások kritikai eszköztárával. 

Összességében elmondható, hogy a védőtető a jelenlegi kutatások és igazolható 

elvi rekonstrukciók ismeretében született megoldás. A ráépítés léptéke miatt további, 

főleg építészeti megközelítések előzetes vizsgálatát igényelte volna. Az elvi 

rekonstrukciók képi megjelenítését jónak tartom, azt azonban, hogy ezek alapján 

bármilyen társadalmi döntés által felhatalmazva ilyen léptékű kiépítés történjen, nem 

látom igazolhatónak. A nem par excellence védőtető ilyen környezetben való 

alkalmazása összetett feladat, és annak ellenére, hogy nem kifejezetten kritikai alapú 

beavatkozás, a régivel való kapcsolatának aránybeli és alárendeltségi foka, építészeti 

megközelítése és környezetére gyakorolt hatása releváns tényezők mind a tervezés, 

mind az elemzés során. 

 

Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi (Viziváros)  

(Régészet: Horváth István és Gerő Győző, terv: M&M Architektész Kft., vez. tervező: 

Mezős Tamás) 

 

Esztergomban szintén a 2008-as évben került átadásra egy másik, restaurált, 

koraújkori emlék, a Viziváros egyik ismert dzsámija. Vizsgálata a városi szövetben való 

szerepe miatt is érdekes. 

Az esztergomi Viziváros északi végében elhelyezkedő, több építési periódus 

emlékeit őrző műemlék-együttes egykori hangsúlyos eleme volt az Özicseli Hadzsi 

Ibrahim dzsámi (M:XIV/1.kép). A korábbi helytörténészek által említett és keresett 

épület
144

azonosítása óta több mint negyven év telt el,
145

ám az elmúlt bő egy évtizedben 

vált igazán a kutatók számára megismerhetővé.
146

 A közelmúltig sok átalakításon 

                                                 
144

 Némethy Lajos: Emléklapok Esztergom múltjából. Esztergom, 1900. p.33., Villányi Szaniszló: Néhány 

lap Esztergom város és megye múltjából. Esztergom, 1891. p.32. 
145

 Gerő Győző: Az Esztergom vízivárosi Özicseli Hadzsi Ibráhim dzsámi. In.: Archaeologiai értesítő, 

1965. 
146

 Horváth István: Esztergom – Berényi Zs. u. 18. – Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi 1998-99. évi 

régészeti kutatása. Kutatási dokumentáció: Balassa Bálint Múzeum Adattára 443. a-b-c. (34p., 173 kép), 

Horváth István: Az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi 1998-99. évi régészeti kutatásának 

eredményei. A tervezés és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal számára készített összefoglaló jelentés 

építés-kronológiai alaprajzokkal és fal-nézetekkel, metszetrajzokkal. Balassa Bálint Múzeum Adattára 

446/1-3., Horváth István: Régészeti kutatások Esztergom-Vízivárosban. In.: Műemlékvédelem, 2007/3. 



 71 

átesett, lakóházként funkcionáló 17. század eleji épületből kibontott dzsámi mind 

felépítésében, mind elhelyezkedését tekintve unikális: ez Európa legészakibb középkori 

török imaháza, és talán az egyetlen kétszintes középkori dzsámi, mely védművekre 

épült, alatta egy átjáró szinttel (M:XIV/2. ill. XV/6.kép).
147

 

A helyreállított dzsámi épülete múzeumi funkciója mellett egy 

magánberuházásban készülő vendéglátó-ipari komplexum konferenciatermeként is 

üzemel majd.
148

 A romokra települt 19. századi érseki vasgyár területén és 

maradványinak felhasználásával épülő szállodában a műemlék együttes középkori 

emlékének bemutatását is tervezi a beruházó.
149

 Jelenleg csak a dzsámi készült el, a 

műemlékegyüttes többi részén még folyik a kutatás, tervezés.  

Az épület átfogó épületrégészeti kutatása 2006-2007-ben folyt.
150

 Ennek során 

az egykori lakóház közbülső födémének kibontása után a kétszintes imatér megmaradt 

határoló falait kutatták.
151

 Az egykori török imaház nyíláskeretezéseiből négy 

kivételével valamennyinek előkerültek in situ maradványai, három nyílás esetében teljes 

épségben. Különleges leletnek számítottak továbbá az imafülke nagy számban előkerült 

faragott elemei, valamint a minaret in situ talprésze, feljárati kapuja és 9 in situ 

lépcsőfoka. Az épület pinceszintjének feltárása után a dzsámi alatt átvezető egykori út 

kövezete került elő szinte teljes épségben, valamint a boltozott barokk periódus előtti 

födém-támszerkezet oszlopainak kőperselyei. A kutatás során a pinceszint valamennyi 

nyílása is feltárásra került. A kutatások tanúsága szerint az alapjaitól fedélszékéig 

megmaradt törökkori épület elvi rekonstrukciójának elkészítése lehetővé vált. A 

falkutatásokkal párhuzamosan az épület környezetében is folyt a kutatás, mely több 

fontos töredéket, köztük a mihráb fülke több darabját megtalálta. Kiemelkedő eredmény 

volt a várhegy felőli, keleti homlokzat úttest felőli teljes feltárása, mely tisztázta az 

imaház közlekedési rendszerét is (M:XIV/3. ill. XV/4.kép).  

A helyreállítás során a környezet és a közlekedési rendszer bemutatása mellett 

további cél volt, hogy a dzsámi minél jobban kiszabaduljon a rátelepedett környezeti 

elemek (út, szomszédos romos épület) közül. Az alsó szint feltárt keleti bejárata a 

jelenlegi utca szintjénél több méterrel mélyebben helyezkedik el, így a dzsámi mellett 

egy széles angol-akna készült, amely nemcsak az épület teljes tömegének kiszabadítását 

tette lehetővé, de alkalmat adott tisztázott középkori közlekedési rendszer és az egykori 

terepviszonyok bemutatásához is. A szomszédos új építésű lakóház és a dzsámi között 

elhelyezkedő déli udvaron bemutatásra került az in situ feltárt közép-koraújkori 

útburkolat egy szakasza és itt feltárult a várfal egy szakasza is. Az épület és a középkori 

városrész közlekedési rendszerének fontos eleme volt, a Duna felé nyíló kis kapu 

(„Kücsük” kapu). A park irányában az épület mentén a terepszint lesüllyesztésével e 

kapu is újra megnyílt. 

Az épület alsó szintje egészen a barokk korig átjáróként funkcionált. Ekkor hat 

pillérre és négy félpillérre támaszkodó háromhajós fiókos dongaboltozattal fedték le a 

teret. A rajta áthaladó középkori utat megszűntették, feltöltötték. A Duna partját a 20. 

században az Erzsébet park kialakítása során szintén jelentősen feltöltötték (a Kücsük 

kapu ekkor került föld alá). Az érseki öntöde bejáratához vezető út építésekor a 19. sz. 
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 Egyetlen fennálló analógiája: Kulen Vakufban a Szultan Ahmed dzsámi. 
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 A műemlékegyüttest tartalmazó terület a Rosenberg Hungária Kft. tulajdona. 
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 A Veprech torony, a 16. sz. közepén kiépült vizivárosi városfal északi olaszbástyája és védműveinek 

maradványai. Ld. MRT 5 op.cit. 
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 Részletei: Horváth István – Zsembery Ákos: Az esztergomi Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi kutatása 

és műemléki bemutatása. In.: Építés- Építészettudomány 36 (1-2) 2008. p. 5-41. 
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 Az alakhelyes felméréseket az M&M Mérnöki Iroda munkatársai készítették, leközlésük a 148. 

lábjegyzetben hivatkozott tanulmányban történt. A teljes felmérés ledokumentálása és a részleteket is 

bemutató részletes elvi rekonstrukció publikálása még nem történt meg. 
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végén az imatér szintjéig a keleti oldalt is teljesen betemették, az egykor kétszintes 

épülettömeg így egyszintessé vált. Az akkori utca a mainál jóval keskenyebb volt, 

szélesítésére a szikla lerobbantásával a 20. század elején került sor. Az átjáró déli és 

északi nagy íves kapuja, melyek már a kutatás elején ismertek voltak, szintén későbbi 

elépítések mögött rejtőztek. A délinek csak szárkövei maradtak meg, az északi szinte 

teljesen föld alatt volt. Ezek átnyitása és újra használatba állítása, valamint az egész alsó 

tér eredeti elemeinek bemutatása statikai feladatot is jelentett, mivel ehhez a boltozott 

tér több pillérét ki kellett váltani. A barokk boltozat megtartása mellett e periódus 

tiszteletben tartása miatt döntöttek. A boltozat beépítésekor nyugaton a városfalat, 

keleten a dzsámi átjáró-szintjének falát köpenyfallal takarták el, ekkor került befalazásra 

az összes kisebb törökkori kapu is. A keleti kijárat, valamint a mellette lévő nyílás 

műemléki bemutatása ennek a köpenyfalnak a megszakításával történt, míg a nyugati 

oldalon egy látszó, acélgerenda kiváltó-rendszer segítségével az egész köpenyfal a teljes 

hosszon elbontásra került. Ez újra láthatóvá tette a városfal egy szakaszát, melyen több 

helyen törökkori vakolatot találtak. Az északi íves kapunyílásba belógó pillért szintén 

egy látszó acélkeretre támasztva váltották ki. A déli nyílásba lógó pillér tartószerkezeti 

okokból megmaradt. A barokk pillérek alsó felét körbefutó acélszelvénnyel és alatta 

monolit vasbeton köpenyfalakkal erősítették meg, mely így élesen elválik az eredeti 

szerkezettől, és továbbra is mutatja a barokk-kori járószintet (M:XVI/10.kép). 

Az imatér helyreállításánál nem volt kérdéses a kétszintes imatér belső terének 

helyreállítása. A kutatás befejezéséhez először a tetőt kellett elkészíteni, mivel a ház 

szerkezete nagyon rossz állapotban volt. Az új fedélszék, mely kívülről a elméleti 

rekonstrukció (M:XV/5.kép) alapján a török-kori állapot tömegét érzékelteti, belül egy 

mai feszítőműves szerkezet. Evlia Cselebi leírása szerint az épület „festett deszka 

mennyezetű” volt, vagyis síkfödémes.
152

A helyreállítás tervezői tudatosan választottak 

új formát. 

A török-kori ablakok az alsó sávban belül íves, kívül egyenes záródással 

készültek. A külső fa áthidalókat két helyen is in situ feltárták, és itt a belső fa 

könyöklők egy darabja is megmaradt. Az ablakok belső vakolt íves fülkéi az északi 

oldalon szinte teljes épségükben maradtak fenn. Mivel az alsó sávban körben hat darab 

egyforma ablak volt, az elpusztultak, vagy töredékesen fennmaradtak keretezésének 

rekonstrukcióját a meglévők alapján készítették az eredetitől eltérő kőanyaggal. Az 

ablakok könyöklőinél ahol fa volt, oda deszka került, a vakolatokat azonban az ablakon 

belül már nem egészítették ki. Az egykor vakolt belső falait a dokumentálás után 

visszavakolták, az eredeti vakolatmaradványok bemutatásával. A felső sávban lévő 

összesen kilenc darab kisebb méretű ablak formája az eredeti kettő meglévő 

maradványai alapján került rekonstruálásra. Az alsó sáv ablakai középen felnyíló, 

üvegezett faszerkezetű szárnyakat kaptak. A felső ablakok esetében az új, külső sejbnis 

táblák fix kialakításúak lettek. Az analógiák alapján kialakított sejbnis ablaktáblákban 

alabástrom bevilágító szemek helyezkednek el (M:XVII/13.kép).  

A belső tér kétségkívül leglátványosabb eleme a megújult mihráb fülke. A festett 

kő imafülke mintegy egyharmada előkerült a bontások során, ezek alapján rekonstruálta 

Gerő Győző és Szíjártó Kálmán. Az eredeti részek anastylosisa mellett a sztalaktitos 

boltozattal ellátott fülke hiányzó elemei az eredetitől eltérő kőanyaggal készültek. 

Szintén kőpótlással készült az északi főbejárat belső áthidalója. A belső karzat pontos 

kiterjedését nem sikerült a kutatások során tisztázni, így csak ott került kialakításra, ahol 

igazolható volt. A felvezető húzott karú fa lépcső új, az eredeti lépcső helye nem ismert. 
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 Karácson I.: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. MTA, Budapest, 

1904., p. 268-280. 
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A Cselebi leírása szerinti „téglaminaret” erősen csonkolt állapotban maradt fenn. 

A torony valójában az alsó átjáró-szintről indul az épület északnyugati sarkába építve. 

Az északi homlokzaton lévő félköríves záródású nyílása nem a feljárati kapuja, hanem 

az imatér alsó felét nyugatról határoló gyilokjáró bejárata. A minaret belső lépcsőjéhez 

az északi belső fal karzatáról nyílt az eredeti helyén feltárt csúcsíves bejárat. Innen 

indulva a minaret még 9 lépcsőfok magasságban megmaradt. A feltárások során csupán 

két törött lépcsődarabja került még elő. A torony átmeneti eleme, szára és erkélye, 

valamint csúcsa teljesen ismeretlen, jó közelítéssel, de hitelesen nem rekonstruálható 

(M:XVII/11,14.kép). A megmaradt csonk felmagasítása, majd az átmeneti elem 

felépítését épületszerkezettani megfontolások igényelték. E kiegészítés szintén kőből 

készült, az eredetinél szélesebb fugákkal és eltérő felületképzéssel. A téglaminaret 

lépcsőfokai igen nagy valószínűséggel a szár külső felületéig kifutottak, így merevítve a 

szerkezetet. Tégla tehát csak a köztük lévő részeken lehetett. Az így spirálisan felfutó 

kő sáv egyben díszítette is a tizenhatszögű felületet. A lezárást a helyreállításnál maguk 

a lépcsőfokok képezik, a köztük lévő rész téglával készült. 

A gyilokjárók és a védművek bemutatása is a dzsámihoz kapcsolódóan történt, 

mivel maga az épület is a védművek szerves része volt. A dzsámi hosszában a városfal 

mentén futó nyitott gyilokjáró fedetté vált. Déli bejárata és a minaret talprészén nyíló 

északi bejárata egészben előkerült. A dzsámi belső tere felé eső falának csak csonkjai 

kerültek elő, ezt téglával egészítették ki, és vakolatot kapott. A Duna irányába néző 

egykori lőrések közül egy eredeti helyén teljes épségében előkerült, továbbá megmaradt 

egy középkori lőrés fele, illetve egy átbontott részen feltételezhető volt még egynek a 

léte. A gyilokjáró födéme, mely egyben a nyugati belső karzat padlója is, fa szerkezetű. 

A gyilokjáró padozata is, a többi külsőhöz hasonlóan szintén hézagos pallóterítést 

kapott. A dzsámi teljes előtere az eredeti tömegre utaló új építmény (M:XVI/8-9.kép).  

Az emlék feltárás során előkerült maradványainak hitelessége nem volt 

kérdéses. Térrendszere és funkcionális elrendezése egyértelművé vált. Az épület eredeti 

részeinek aránya olyan nagy volt, hogy a belső tér hitelessége biztosítható volt. A 

látvány hitelességét a külsőben nagyban szolgálja az eredeti terepviszonyok 

érzékeltetése. A hozzátételek, mint a tető, az előcsarnok és a minaret kiegészítése 

értelmező célzatú, de új építészeti megfogalmazású részek. Formailag maradéktalanul 

nem igazolhatók, az analógiák és kutatások ismeretében megjelenésük és kialakításuk 

nem zavarja a látvány hitelességét. Funkcionális szerepük inkább jellemző, szerkezeti 

hitelességük részben igazolható. 

Az épület történeti és dokumentum értékeinek kihangsúlyozására mind a 

külsöben, mind a belsőben figyeltek, bár a vakolt felületek aránya miatt a bemutatott 

eredeti részek több nézőpontból nem érvényesülnek. A belső térben érhető tetten a 

didaktikai célú bemutatások ilyen kettőssége. Az alsó sor ablakainak in situ szárköveit 

levakolták, íves felső részüket nem. Az eredeti, kiemelt vakolatrészek és a nyílásfülkék 

belső felén bemutatott maradványok mellet nem lett volna túlfilologizált megoldás, sőt 

a keleti fal felső részének két in situ ablakmaradványai esetében még következetes is 

lett volna. A vállaltan kortárs megfogalmazású karzat a tetőhöz hasonlóan a 

funkcionális értékek és a meglévő elemek esztétikai értékeinek kihangsúlyozására 

szolgál. A külsőben az átjáró szintjén már következetesebb a dokumentum érték 

kihangsúlyozása, melyet főként a vakolat elhagyásával biztosítottak. 

A helyreállítás építészeti megközelítése a dialektikus kapcsolat kategóriába 

sorolható, azon belül a kép összeállítását célzó, a hiteles filológiai megjelölésekre 

alapozó egységre törekszik régi és új között. Az új elemek közül az eredeti 

maradványokhoz képest igen hangsúlyos az előcsarnok, és a minaret kiegészítése. A 

tető formája nem teljesen igazolható, kialakítása az előcsarnokéhoz hasonlóan analógiai 
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alapú építészeti megközelítést mutat (az írott források szerinti ólomtetőt idéző 

fémlemez, az eresz kiképzése). Az imatér külső falainak egységesen újravakolt 

megjelenése ezen új részek megjelenésével felerősítve – különösen az utcaszintről 

nézve – új épület benyomását keltheti. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az épületen 

jórészt megmaradt eredeti vakolatot a 20. század közepén leverték. A minaret 

kiegészítése bár találékony megoldás, egyértelműen nem igazolható, didaktikai célzattal 

történt értelmező kiegészítésének aránya az épület főbb nézőpontjaiból változóan 

ítélhető meg. Ugyanez igaz az épület előbb említett újnak ható megjelenésére. A dunai 

oldalon az épület és a városfal magassági viszonyai miatt a minaret-kiegészítés mértéke 

kevésbé érzékelhető tömeget ad, mint az északi homlokzat felől, ahol az épület fő 

hangsúlyává válik, ugyanakkor déli irányból közelítve nem is látszik. A várból 

letekintve szintén nem hangsúlyos a minaret.
153

 Az épület egészéhez és feltárt 

környezetéhez mérten az új elemek, bár arányaikban közelítik a régit, alárendelt 

szerepet játszanak. A kiegészítések az értelmezhetőség szempontjából azonban 

egyértelműen megfelelőek. Az információs rendszert jelenleg csupán egy időszakos 

tablósorozat jelenti a belső térben. A közlekedési rendszer bemutatása azonban jelen 

állapotában is értelmezhető. A reverzibilitás kérdése megoldott, az eredetiekhez hasonló 

anyagokat alkalmaztak a helyreállítás során.  

Az emlék és környezetének kapcsolata, olyan több egymásra rakódott történelmi 

réteget tartalmazó városban, mint Esztergom releváns kérdés. A dzsámi jelen 

környezetében képes egykori környezeti kapcsolatát idézni. Az utcát kirekesztő, a 

dzsámi teljes korabeli tömegét bemutathatóvá tévő támfal és a park felőli látvány 

terepszinti és kertészeti rendezése, valamint az egykori út in situ feltárása az egykori 

közlekedési rendszer bemutathatóságát biztosította. Erre törekszik a tervek szerint a 

további építkezések során is a beruházó. A dzsámi városképi jelentősége talán az egész 

műemlékegyüttes bemutatása után nagyobb lesz. Jelenleg a Berényi utcának a 

városfalakra is felülő házsorából kitűnő túlzott léptékű új épületek mellett nem tud 

érvényesülni. A minaret kiépítésének éppen emiatt szorgalmazzák sokan. Ez már 

azonban a történeti városkép megőrzésének problémájához vezető kérdés, melyben 

Esztergom – legalábbis a Viziváros esetében – láthatóan nem jeleskedik. 

 

4.1.3. Részleges és teljes rekonstrukciók 

 

Visegrád: Királyi palota 

(Régészet: Buzás Gergely, terv: Deák Zoltán) 

 

 A kortárs magyar műemlékvédelem máig legtöbb vitát indikáló munkálatai 

folytak és folynak ma is Visegrádon, a királyi palotaegyüttes helyreállításával. Az 

építkezést övező véleménynyilvánítások időszaka lassan eljutott elemző korszakába, így 

a felületes, vagy éppen részproblémákat érintő, személyes véleményeket közlő írások 

után alaposabb elemzéseket is olvashatunk. A viták, kritikai írások a bemutatást, mint a 

rekonstrukció hazai felbukkanását, a műemlékvédelmi hozzáállás egyik csuklópontját 

jellemzik. A műemléki beavatkozás módszerének pontos, következetes értelmezése 

eddig még elmaradt. 

 Az első részletesebb elemzés Marosi Ernőtől származik, aki a millenniumi 

„restaurálások” kapcsán közelíti a témát,
154

és a beavatkozást rekonstrukcióként 
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 A minaret teljes kiépítése a város részéről, és a kutató régész részéről is igény volt. Az arányokat ez a 

kiépítés bizonyosan nagyban érintené. A rekonstrukciótól a tulajdonos és a tervező is elállt. 
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 Marosi: Forrásfoglalás… op.cit. pp.359-362. 
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értelmezi. Buzás Gergely válaszában
155

előbb restaurálásról, majd rekonstrukcióról és 

kiegészítésről beszél. Korábbi írásában
156

 Buzás kifejti a rekonstrukció módszerének 

létjogosultságát, és a további viták során általánosságban is a rekonstrukció fogalmát 

alkalmazza a tárgyal kapcsolatban. A fogalomrendszer használatában Feld István a 

legkövetkezetesebb,
157

helyreállításról, élménykeltő bemutatásról, részletesebben 

kifejtve „a rekonstrukciós elképzeléseken alapuló részleges továbbépítés”-ről beszél. 

Erre született válaszában
158

Buzás is a helyreállítás fogalmat használja. A tervező Deák 

Zoltán helyreállításként, annak egy különleges válfajaként aposztrofálja: „Ez sem nem 

kizárólag saját korának alkotása, sem nem modern építészeti mű, hanem egy harmadik 

‹helyreállítás›.”
159

Az irodalmakat összegző és áttekintő, közel kritikai elemzést nyújtó 

írásában Daragó László szintén a rekonstrukció és a helyreállítás fogalmainak 

használatával fogalmaz,
160

azonban mindezt azzal a célzattal, hogy az „élő műemlék” 

fogalom alkalmazásának lehetőségeit is vizsgálja. E fogalom megjelenése és 

használatának igénye ezidőtájt már másoknál is megjelent, mely éppen a holt műemlék 

kifejezés és a hozzá elméleti alapokon kapcsolódó módszerek átértelmezésének 

lehetőségét is felvetette, főleg szemiotikai és módszertani oldalról. A fogalomhasználat 

sokszínűsége, vagy épp zavarai rámutatnak arra, hogy a kritikai alapú restaurálás 

módszere nagyobb kiegészítések esetén már a részleges rekonstrukció módszerét 

érintik.  

 A visegrádi helyreállítás esetében jórészt restaurálásról beszélhetünk, azonban a 

kiegészítések aránya, és egyes részeinek szándéka miatt a részleges rekonstrukcióba 

sorolom. Szinte valamennyi, a palota-helyreállítással foglalkozó szakcikk kiemeli a 

bemutatást megelőző, bő egy évtizedes, kiemelkedő jelentőségű és alaposságú 

tudományos munkát.
161

 A kutatás alapján elkészített elvi rekonstrukció azonban nem 

talált ilyen egységes fogadtatásra, és a leközölt kutatási adatoknak a műemléki 

beavatkozás reális megítéléséhez alkalmas részletessége is kérdésessé vált (M:XVIII/1-

3.kép).
162

 A ma látható eredmény megítélése az addigi kutatók elvi rekonstrukcióinak, 

de még inkább a beavatkozás általuk véghezvitt módjának tükrében lehetséges. 

 A palota helyét Lux Kálmán információja szerint már 1916-ban Küfer Béla 

azonosította. Az 1934-46 közötti ásatásokat Schulek János építész vezette 

(M:XIX/4.kép). A Buzás szerintmég a korszak színvonalán is elavult módszerekkel 

dolgozó ásatási periódus alatt jelentősebb helyreállítási munka nem történt. Csupán a 
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díszudvari kerengő in-situ ülőfülkesorát és ajtókereteit látták el kiegészítésekkel, 

valamint a kerengő keleti szárnyát, a déli bejárati folyosót, továbbá a Herkules-kutat 

óvták ideiglenes védőtetővel. 1948-52 között kezdetben Gerevich Tibor, majd 

Dercsényi Dezső és Héjj Miklós vezetésével már mintaértékű dokumentálással járó 

feltárás következett. Gerő László felmérései alapján Lux Kálmán tervei szerint indul 

meg a helyreállítás 1951-ben. Ekkor készül el a kerengő keleti szárnyának és udvari 

árkádsorának kiegészítése téglából (M:XIX/5.kép). Ugyancsak ez az anyaga a falazatok 

értelmező kiegészítéseinek és falkorona-védelmének. A kerengőboltozat és a felette 

húzódó balusztrád anastylosisa Szakál Ernő munkájaként valósul meg. Ez a kritikai 

alapú konzerválás körébe sorolható beavatkozás anyagában azonban hamar avulni 

kezdett, így a következő, ismét lelassuló helyreállítási periódusban Sódor Alajos már 

terméskővel egészíti ki a falakat. Az 1953-65 közötti ásatási periódus inkább az előzőek 

dokumentálására korlátozódik. Újabb lendületet a helyreállítás 1966-70 között kap, 

ekkor Sedlmayr János tervezésével. Az ÉK-i palota DNy-i sarkánál feltárt nagypince 

helyreállítása mellett a díszudvar árkádos folyosójának K-i szárnyát egészíti ki egy 

boltszakasszal, befordítva a D-i szárny felé (M:XIX/6.kép). Ez a didaktikai utalás ugyan 

érzékeltette az egykori udvar zárt jellegét, a rom összképe nem változott. Ahogy 

Esztergom esetében is látható, Visegrádot sem kerülte el a hetvenes évek elején a 

múzeumépítési láz, 1971-ben tervpályázatot írnak ki új épület tervezésére. Az eredmény 

is hasonló sikerrel zárult. Érdekes módon a rom kérdésével egyik díjazott és 

publikálásra került pályamű sem foglalkozott. A pályázat lezárultával a nyolcvanas évek 

elejéig számottevő ásatás nem történt, a publikálás azonban folyamatos volt. Az 

nyolcvanas évektől veszi át a kutatást Szőke Mátyás és Buzás Gergely, és folytatják 

napjainkig. A régebben előkerült részek hitelesítő ásatását is elvégezték, és 

eredményeiket folyamatosan publikálták. Ezen összegző tevékenység, mely a teljes 

leletanyag rendszerezésével és felmérésével, valamint közreadásával történt 

válalkozhatott az együttes építéstörténetének hiteles felvázolására. Esztergommal 

ellentétben a visegrádi eredmények összegzése 1994-ben megszületett.
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 Eddigre 

azonban a palota állapota aggasztóvá vált. A kerengő folyton beázott, a konzervált in 

situ elemek és a falkoronák szétfagytak. 

 A helyreállítási munkálatok a kilencvenes évek közepe óta Deák Zoltán tervei 

szerint folynak. Ma a díszudvar térfalai majdnem teljes magasságukban állnak 

(M:XIX/7-8.kép). A földszinti kerengőfolyosó árkádsora az eddig kimaradt három 

oldalon is kiegészítésre került, és a mögöttük lévő helyiségek (a DNy-i kivételével) 

teljes magasságban boltozatukkal, nyílásaikkal elkészültek. Az épület előtti udvar 

járószintjét mintegy 2,5 m-rel lejjebb süllyesztve állították vissza az eredeti 

terepcsatlakozást. Erről a terepszintről, az egykori első fogadóudvarról új előlépcső 

vezet földszinti nagyterembe egy előtetővel védve. Ez a bejárat Mátyás idejében épült, 

amikor a terem padlójának lesüllyesztése után, a díszudvar felőli nyílásokat is lezárták. 

Az északi szárnyon keresztül vezető folyosón közelíthető meg az É-i palotakert, 

ahonnan el lehet jutni a rekonstruált egykori gyümölcsöskertbe. Az első emeleten a 

körüljárót is megépítették a reneszánsz mellvéddel és a fölötte ívelődő oszlopos 

árkádíves gyámolítású féltetővel. Az emeletre vezető lépcsőt is helyreállították. Az első 

emeleti helységek közül a hegy felé eső, K-i traktus került rekonstruálásra boltozataival 

és falnyílásaival. Az É-i és Ny-i traktus falai részben kerültek felfalazásra, bennük a 

nagyméretű kőrácsos ablakok másolataival. Ezek a helyiségek fedetlenek, bejárhatók, 

padozatuk járható lapos tetőként készült el. A D-i traktus Ny-i sarkánál már a 

földszinten sem volt helyiség, így értelemszerűen az első emeleten is hiányzik. A 
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mellette lévő helyiség padozata hiányzik, kilátszik a földszinti helyiség boltozata, 

melyet íves korcolt fémfedéssel láttak el (M:XX/12.kép). A következő helyiség és a 

kápolnateraszra vezető folyosó járható lapos tetejére is ki lehet menni, de ezeknek csak 

hátfala és némi mellvédfala áll. A DK-i helyiség az egykori konyha boltozatával 

elkészült, mely boltozat szintén felülről látható. Az É-i traktus mögötti, részben 

rekonstruált árnyékszék-torony szintén erről a emeletről közelíthető meg. A K-i szárny 

lépcsőházából lehet feljutni az első emeleti helyiségek fölé. Ez a lépcsőházi tömeg, 

mely a legmagasabban kiegészített helyisége a palotának. Az első emeleti helyiségek 

fölött kialakuló járható lapos tetőn lehet eljutni a K-i felső udvar szintjére, ahol a 

fürdőház és az 1959-ben felállított oroszlános-kút látható. A Földszinti helyiségek közül 

az É-i és a D-i traktusban lévőket rendeltetéssel látták el: múzeumi bemutatás céljára 

használják. Az É-Ny-i sarokban kapott helyet a Herkules-kút eredeti töredékeiből 

összeállított modell, és a kút helyreállító munkálatainak bemutatása. Ebben a 

helyiségben találhatók a számítógépes rekonstrukciókat bemutató információs 

rendszerek. Az É-i szárny következő helyiségei adnak otthont az együttes 

építéstörténetének és a Mátyás-korból származó leleteknek. A helyreállítás történetével 

foglalkozó teremben Zsigmond-kori famennyezetek rekonstrukciója valósult meg. A D-

i szárny dongaboltozattal rekonstruált helyiségébe került az Anjou-kor néhány emléke. 

A K-i szárny emeletén újra (gipszbeton boltmezőkkel) boltozott termekben láthatók az 

impozáns, rekonstruált cserépkályhák. 

 A palota-helyreállítás körüli viták felvetették a hitelesség kérdését, mely ismét 

rámutatott arra, hogy sokan egészen mást értenek ugyanazon fogalom alatt. A 

maradványok hitelességének kérdése nem merült fel a viták során, az elvi rekonstrukció 

hitelessége azonban igen. A visegrádi palota pusztulása oly mértékű volt, hogy a 

feltárással előállt állapot az egykori térrendszer és forma tekintetében nehezen 

nevezhető hitelesnek. A pusztulás után a romokra nem épült új periódus, mint ahogy azt 

Esztergom esetében láthatjuk, így a maradványok szintjén értelmezhető 

térkapcsolatokon túl más nem maradt. Ennek tükrében megítélve a kilencvenes évekig 

látható állapot az anastylosisos kiegészítésekkel együtt hiteles konzerválási munkának 

tekinthető. Magyarországon a visegrádi palota helyreállítása a hitelesség szempontjából 

valóban fordulópontot jelent. Az elvi rekonstrukció egy részének hitelessége valóban a 

kutatások eredményeinek ismeretében megkérdőjelezhetetlenné vált, Buzás állítása 

szerint pedig az igazolható részeknél többet nem építettek meg. A hangsúly azonban az 

arányokon van. Az eddig megszokott látványhoz képest az igazolható részek annak 

többszörösét jelentik. Ez pedig felveti a komolyabb kiépítés kérdését, aminek aztán 

épületszerkezettani megfontolások szabnak határt. A romok állapota a kilencvenes 

évekre aggasztóvá vált, de a millenniumi helyreállítások is mutatnak már károsodásokat, 

melyek jórészt abból adódnak, hogy az egykor egységes épületszerkezetek 

„rekonstrukciója” sok helyen tervezetten töredékes. A jelen bemutatás működését 

szolgáló fémlemez dongafedések, járható lapostetők mind olyan elemek, melyek a 

látvány hitelessége mellett az anyagi hitelesség kérdésességét is felvetik. A szerkezeti 

hitelesség kérdésének megkerülése pedig nem lehetséges, még akkor sem, ha Buzás 

állítása szerint „mindez azonban szükségszerűen csak illúzió”, vagy „díszlet”.
164

A 

látványos tömegrekonstrukciós kísérletek mögött alapvető épületszerkezettani 

problémák fedezhetők fel (M:XX/11.kép). Marosi Ernő és Feld István idézett írásaikban 

találóan állapítják meg, hogy a látvány – így annak hitelessége is – építészeti döntés 

kérdése. Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy egy ilyen mérvű kiegészítésnél a 

szerkezetek hitelessége talán még fontosabb. 
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 A palota értékhierarchiájában a történeti érték mellett annak dokumentumértéke 

domináns, ez pedig az eredeti, in situ részletek hiteles bemutatásában lenne tettenérhető. 

Ez a palota esetében nem mindenhol történt meg, például a földszinti árkádsor 

kiegészítésénél. A használati érték tekintetében, lévén az eredeti funkció nem állítható 

vissza, a múzeumi funkció a legmegfelelőbb, és itt van szerepe az eredeti hangulatú 

bútorokkal való berendezésnek, azaz az mobiliák didaktikai célú használatának (ld. ÉK-

i terem, konyha, emeleti „trónterem”). A rom esztétikai értékei azok, melyek az idők 

folyamán más megítélés alá esnek. A palotaegyüttes jelenlegi megjelenése esztétikai 

értékek szempontjából kérdéses. A korábbi romterület képe ebből a szempontból 

egységesebb volt. A belső udvarban más a helyzet, melyet a térfalak és a kút együttesen 

audio-vizuális élménnyel töltenek meg. Itt ugyanis egységes térélmény fogadja a 

látogatót, melynek saját esztétikai értékrendszere van. Ez az eredetivel a kutatók szerint 

igazolható kapcsolatban van. A színezés körül kibontakozott viták szintén az 

igazolhatóság körébe tartoznak, és a kortárs funkció igényelte elemek megjelenése 

mellett már-már másodrangúak. Az ereszcsatornák, a párkány, a világítás, az aknafedők 

kialakítása ugyanis más relációba helyezi az eredeti elemek esztétikáját. A loggia és a 

balusztrádos korlát esztétikai rendszere inkább az eredetivel mérhető, míg a vállaltan 

kortárs építészeti megfogalmazású elemek önálló esztétikai értéket képviselnek. Ez a 

kettősség érezhető az egész palota helyreállításánál. 

 A palota bemutatásának elemzése a régi és új elemek viszonya tekintetében a 

legösszetettebb. A restaurálás építészeti közelítése a konszenzust kereső, asszimilációs 

építészeti hozzáállást tükrözi, azon belül átmenetet képez az utánzó kiegészítés és az 

analógikus közt, bár ez előbbihez közelebb áll. Az új részek igazolhatóságának kérdése 

kettős. Az egyértelműen rekonstruált új részek, különösen az emeleti loggia esetében 

nem sokat tartalmaznak az eredetiből, és azok sem felismerhetők, pusztán tudományos 

alapú igazolhatóságuk a szerkesztés és korabeli építészet szabályszerűségei alapján 

azonban elfogadhatók. Az egyéb új részek igazolhatósága, melyek egyértelműen a 

kortárs építészet eszközeit használják, e tekintetben már kétséges, hiszen nem teljesen 

konzekvens és egyértelmű régi és új aránya. A részleges rekonstrukció tehát együttesen 

szerepel a kritikai alapú restaurálással. E kettősség különösen ott látható, amikor az 

igazolt részeken túl didaktikai célú, töredékes részek elindításával idéz tereket az építész 

(M:XX/10.kép). A kritikai alapú beavatkozások esetében helyenként félrevezető az új 

részek „patinája”, mint a balusztersor vagy a földszinti árkádsor keretezésének esetében, 

ahol az új részek néha már nehezen különböztethetők meg a régiektől. Az érthetőséget 

tehát nem a rekonstruált részek nehezítik, hiszen azok célja éppen a részletes láttatás, 

hanem a „félbemaradt” rekonstrukció kiegészítő, mondhatni lezáró elemeinek didaktikai 

utalásai. Az eredeti emlékek alárendeltsége vitathatatlan, az átlag látogató nem is veszi 

észre a határt régi és új között a belső udvarban, lévén pár év alatt az építési hibákból 

adódó károsodásokhoz hasonlóan az eredeti és új közti átmenetek – különösen az 

egységesen lefestett részeken – egyenetlen felületként jelentkeznek csupán. A 

reverzibilitás kérdése megoldott, köszönhetően a történeti épület anyagaihoz hasonló 

anyaghasználatnak és technológiának. A kérdés inkább a jövő irányában vetődik fel, 

hogy a most is folyó kutatások eredményeképpen mennyire nő az „egyértelműen 

igazolható” további részek száma, és a további kiépítések milyen irányba viszik a 

beavatkozásokat. Az épületszerkezettani anomáliák, illetve a töredékességből adódó 

speciális problémák sajnos hamarosan újra felvethetik a kilencvenes évek közepén már 

tovább nem halasztható kérdéseket: hogyan tovább. 

 A környezet és emlék kapcsolata azonban jó irányt vett. A teraszos palota 

vízióját immár tudományosan elvetették, és az új terepviszonyok egyértelműen a 

Mátyás-korabelieket mutatják, mely így az egész terület látványának hitelességét segíti. 
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Hely és emlék kapcsolata releváns változáson esett át, ami azonban egyértelműen előnyt 

jelent. A restaurált, kiegészített rom megjelenésében éppen a didaktikai utalások, és a 

kortárs építészeti elemek miatt nehezen érthető a töredékesség, így a már több esetben 

felmerülő teljes rekonstrukció igénye is érthetővé válik. 

 

Nyírbátor: Báthori kastély  

(Régészet: Szekér György, Tamási Judit, Virágos Gábor; terv: Szekér György, Wittinger 

Zoltán) 

 

 A hazai műemlékvédelmi gyakorlatban a rekonstrukció és az újjáépítés mintegy 

fél évszázada száműzött módszer. A nyírbátori kastély rekonstrukciója, akárcsak a 

visegrádi palota részleges rekonstrukciója pro és kontra megszólalásra bírta a 

műemlékvédelemmel foglalkozó három szakma, a régészet, az építészet és a 

művészettörténet szakembereit.
165

 Egyértelművé vált, hogy a módszer tudományos és 

társadalmi összetevőinek aránya keveredett össze, mely megszülte a teljesen 

tudományos alapon végzett rekonstrukció illetve a társadalmi-politikai igényeket 

mindenben kiszolgáló rekonstrukció szélsőségeit. A folyamat a szemünk előtt zajlik, e 

dolgozat megírásának idejében éppen a székesfehérvári romkert pályázatán 

tanulmányozható. A rekonstrukció fogalma sem a felsorolt szakmákban sem a 

társadalom számára nem tűnik egyértelműnek, az egyes szakmákon belül rendeződni 

látszanak frontvonalak. Ha a társadalom a szakmától vár megoldást, a szakmának – 

mindhárom felsoroltnak – feladata az objektív elemzés. 

 A nyírbátori építkezés tulajdonképpen akkor került a látókörbe, amikor már 

elkészült. A probléma felvetődése után a helyreállítás alapjait képező tudományos 

kutatások megítélése következett. Buzás Gergely az épület első komolyabb kritikájára 

szokatlan vehemenciával reagált, és védelmére kelt a bemutatásnak, melynek 

munkálatai „egy olyan műemléki helyreállításra irányították rá a szakma figyelmét, 

amely mérföldkövet jelent a magyar műemlékvédelem történetében, és ezért megvitatása 

messze túlmutat a konkrét emlék jelentőségén.”
166

Állítását a kutatás alaposságával 

igazolta, „az épületet és a rendelkezésre álló kőfaragvány-anyagot alaposan 

áttanulmányozva”. Szintén megszólalt a helyreállítást megelőző kutatások vezetője, 

Virágos Gábor is.
167

 Hozzászólása egyértelműen nélkülözte a műemléki szempontokat. 

E tudományos alapok és az elvi rekonstrukciók lehetőségét Feld István alapos elemzés 

útján ellenőrizte. Cikke, melynek létrejöttét éppen a műemlékvédelmi szempontok 

kérdésével indokolta, a mai napig az egyetlen elemző célú és a publikált kutatási 

anyagok alapján ítélő írás a kastély helyreállításával kapcsolatban.
168

 Ezt röviddel 

megelőzően Somorjai Sélysette vizsgálta a kérdést műemlékvédelmi szempontból, 

méghozzá kritikai szempontokat is felvillantva.
169

 

 A kastély épületének maradványait – amint erről már csak fényképfelvételek 

tanúskodnak – egy magtár épülete rejtette. Az első tudományos igényű feltárást 1969-

70-ben Magyar Kálmán végezte a több épület maradványait is rejtő területen. Az 
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épületegyüttes egyetlen felmenő falakkal is rendelkező elem volt a mintegy 10x30 

méteres alapterületű újkori magtár, melynek behatóbb épületrégészeti kutatása 1987-ben 

indult meg Tamás Judit és Szekér György vezetésével (M:XXI/1-3.kép).
170

Szekér 1991-

re elkészítette az elméleti rekonstrukciót, ami Feld feltételezései szerint tulajdonképpen 

a helyreállítási terveknek felel meg. A kutatási anyagok és a helyszíni maradványok 

szintén alapos tanulmányozása Feldnek hihetőbb, mivel tapasztalatait és 

következtetéseit, szemben Buzással, részletesen publikálta. Feld a korábban közölt 

ábrák
171

kritikai elemzésével arra jut, hogy sok a tisztázatlan kérdés a pince és földszinti 

részeken, az épület emeletéről pedig az sem bizonyított, hogy létezett – bár 

valószínűsíti. A helyreállítást megelőzően kutató Virágos Gábor dokumentációját
172

is 

vizsgálva kiemeli képi és rajzi anyagainak hiányosságát. A kutatási anyagok kiadott 

összefoglalása máig nem született meg, a Báthori kastély rekonstrukciója sok 

hipotézisen alapul. Feld megállapítása elég tényszerű: „Azt azonban már az eddigiek 

alapján egyértelműen leszögezhetem, hogy a nyírbátori Bátori-épület nagyléptékű 

kiépítése anélkül indult meg 2005-ben, hogy annak teljes körű – s egy ilyen léptékű 

„rekonstrukció” esetében feltétlenül elvárható – régészeti kutatása (azaz az ásatása 

mellett a falkutatása)előzetesen megtörtént volna. Azaz, ahogy erre fent utaltam: szinte 

már az 1990-es években készen állhattak Szekér György napjainkra csupán kisebb 

módosításokkal megvalósult kiviteli tervei.”
 173

  

 A nyírbátori kastély eredeti maradványai, mind a kutatók, mind az eredményeket 

ismerők közlése szerint a magtárépület földszintjének magasságáig álltak fenn 

(M:XXII/5.kép). Virágos is kijelenti, hogy az emelet teljes mértékben hipotézisekre 

épül, melynek elvi rekonstrukcióját Szekér még Feld szakvéleménye alapján 

módosította is. Az eredeti elemek hitelessége a fentiek alapján erősen 

megkérdőjelezhető, lévén a földszint igazi térrendszerét sem sikerült egyértelműen 

tisztázni (dongaboltozat iránya, helyiségek száma, kőkonzolok beillesztésének 

problémái az elvi rekonstrukcióba). Hogy anyagi értelemben az eredeti emlék mennyire 

hiteles, az a publikált alakhű felmérés és épületkutatási eredmények hiánya alapján nem 

dönthető el. A helyreállításnál azonban csupán egy-két eredeti elem jelenik meg. Az 

emeleti loggia, az emeleti nyílásrendszer teljes mértékben hipotetikus, inkább 

reneszánsz alaktani és szerkesztési szabályszerűségek alapján „rekonstruált” – bár ezt a 

lépcső baluszteres korlátja nem bizonyítja maradéktalanul. A szerkesztési elvek 

hitelessége azonban nem jelenti a szerkezetek hitelességét, és a kastély esetében ez, 

akárcsak a látvány hitelessége nem bizonyítható (M:XXII/4.,7.kép). 

 Az értékhierarchia kérdésében Somorjai és Buzás igen eltérő megfogalmazásai 

fontos dolgokra mutatnak rá. Buzás szerint a nyírbátori bemutatás „Bizonyíték arra, 

hogy a műemlékvédelem nem csak akadékoskodni tud – mint ahogy ezt sokan érzékelik –

, hanem új értékeket is képes létrehozni…”. Buzás nem nevezi meg ezt az „új” értéket, 

és ezt Somorjai is hiányolja. Az épület történeti és dokumentumértéke jelen formájában 

már valóban nem állapítható meg. Az eredeti funkció is kérdéses, az új épület 

többfunkciós (vendégház, konferenciaterem és is). Az eredeti részek esztétikai értékei 

nem érvényesülnek, valójában nem állapítható meg, melyek az eredeti elemek. 
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 A rekonstrukció esetében a régi és új elemek viszonya különösen érdekes. Az 

építészeti megközelítésre a teljes asszimiláció, és az utánzás a jellemző. Az új részek 

igazolhatósága a pince dongájának egy szakaszán és a földszint néhány nyíláskeretén 

kívül kétséges. A bemutatásnál az eredeti maradványok teljes alárendeltsége jellemző, 

azokból csupán néhány fragmentum tűnik elő az új felületeken. A rekonstrukció célja 

Buzás szerint, hogy „az egész társadalom számára érthető módon megjeleníti azoknak a 

tudományos kutatásoknak az eredményeit, amelyek feltárják előttünk múltunkat.” Az 

érthetőséget, vagy éppen értelmezhetőséget azonban több elem zavarja. A vitairatok 

tanúsága szerint nem csak a műemlékeseknek de a kutatónak sem teljesen egyértelmű, 

hogy a teljesen hipotéziseken alapuló építészeti elemek esetében miért van 

didaktikainak tűnő eltérés. A tető mennyire bizonytalanabb eleme a rekonstrukciónak, 

mint például az emeleti loggia sor, vagy az egyik ablakkeret miért tűnik eredetibbnek a 

másiknál, holott mindkettő rekonstrukció eredménye, új anyagokból. A reverzibilitás 

kérdése lezárultnak tekinthető, a nyomok, különösen a földszint feletti fragmentumok 

elbontásra kerültek. Virágos írása szerint „… a magtárablakok (a legfelső sor 

kivételével), továbbá gerendafészkek és egyéb nyílászárók nem semmisültek meg, csak 

befalazták őket, vagyis a jövő generációi számára ezek in situ forrásként 

megmaradtak.” Vagyis a magtárablakok fele megsemmisült, a többi elemet befalazták. 

A szándék reverzibilitását nézve sem pesszimizmus azt állítani, hogy a jövő generációi 

sohasem fognak már itt falkutatást végezni. Ez a tény már önmagában megkérdőjelezi a 

védelem tényét. 

 Az emlék egykori környezetének bemutatására is tettek kísérletet a tervezők, 

melynek nehezen értelmezhető része az Arnóth által „körítőfalat idéző cölöpsor”-ral 

eltakart süllyesztett konyha. Az épület hangsúlyos elemévé vált környezetének, nagyban 

megváltoztatva az – e szempontból irrelevánsan rossz állapotú, de áfennálló – magtár és 

a közeli minorita templom téri és városképi kapcsolatát. Az új épület rendezett 

környezeti körülmények közt működő intézmény képét nyújtja, vitathatatlanul igényes 

kivitelezése és anyaghasználata azonban saját esztétikai rendszert képvisel. 

 A kastély rekonstrukciója kapcsán Somorjai utal a bemutatást létrehozó igények 

kérdésére. „Most is, mint mindig, ha felmerül valamely rekonstrukció igénye, jól 

megfigyelhető, hogy a kiépítést támogató érvek közül egyetlen egy sem mondható 

műemlékvédelmi természetűnek. Hasznosítási-, közművelődési-, turisztikai-, fejlesztési 

szempontoknak alárendelve, eszközként jelenik meg a műemlék, és ennek megfelelően a 

műemlékvédelmi szempont.” Másik mondata pedig összecseng Marosi és Feld fentebb 

idézett gondolataival. „Az egyénikutatói-tervezői ambíció – a beruházói és fejlesztési 

szándékot megtalálva és a csillagászati pályázati összegek vonzerejét okosan 

kihasználva – fontos tényezője a folyamatnak.” A nyírbátori bemutatás példája nem 

csupán azt modellezi, hogy a társadalmi igény a rekonstrukció esetében a tudományos 

igénynél erősebb, de azt is, hogy a tudomány eszközeivel kielégített társadalmi igények 

éppen a tudományos alapokat gyengítik, és ezáltal magától a hiteles, történeti emléktől 

fosztják meg a társadalmat. Ez pedig egyenesen ahhoz vezet, hogy a helyreállítást és a 

rekonstrukciót szinonim fogalomként kezdik kezelni – illetve, Buzás és Virágos írását 

olvasva, már kezelik is. 

  

4.2. Romemlékek bemutatása városi szövetben 

 

 A holt műemlékek közt speciális esetet jelentenek, így némileg eltérő 

módszertani megközelítést igényelnek a történelmi városok szövetében régészeti úton 

feltárt romemlékek. Az ilyen emlékek bemutatásának lehetősége korlátozottabb – 

különösen a felszíni pusztulásukat követően környezetükben új rendszerben települt 
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városszövet esetében –, mint a saját környezetükben romként álló és a városrész 

képének és történelmének szerves részét képező holt építészeti emlékek esetében. 

Mindkét csoport emlékeire igaz, hogy önmagukban csak saját múltjukról tudnak a 

környezeti hatásokhoz mérten információkat közvetíteni. Szisztematikus vagy akár 

tematikus, városszintű bemutatásuk lehetőségét vizsgálni kell. Buda majd Sopron 

példája mutatja, hogy a középkori városszövetét, sőt annak jelentős épületállományát is 

őrző történelmi városokban az ilyen régészeti emlékek az egész rendszeren belül 

könnyebben értelmezhetők. A kritikai vizsgálati rendszer ezen emlékcsoportra való 

kiterjeszthetőségét Esztergom példáján tesztelem, egy olyan történelmi városén, 

melynek kutatása, illetve annak hiánya több esetben determinálja a bemutatás 

módszereinek lehetőségeit.  

  

A középkori Esztergom egy, a mai városnál nagyobb kiterjedésű 

településhalmaz volt (M:XXIII/1-2.kép). A város középkori helyrajzának ismertetése, 

mely a következő elemzések alapja, a Melléklet 5. fejezetében található. 

Esztergom fontosabb középkori műemlékeinek feltárását és bemutatását elsőként 

1957-ben Entz Géza sürgette az akkor megalapított Műemlékvédelem című folyóirat 

első számának kezdő hasábjain
174

: „Esztergom történeti és művészeti múltjából ma csak 

töredékek vannak, de ezek olyan magasrendű emberi és magyar értéket képviselnek, 

hogy megóvásuk, helyes felhasználásuk és minél szélesebb körű ismertetésük elsőrendű 

kulturális feladatunk. (...) Mit teszünk és mit kellene tennünk Esztergom történeti 

múltjának tisztázása, a városkép korszerű kialakítása, az egyes épületek tudományos 

gondosságú megőrzése és a mai élet követelményeinek megfelelő biztosítása érdekében: 

e kérdésekre kell válaszolnunk.” Ötven év távlatában elmondható: a válaszok nem 

születtek meg. Entz írása után húsz évvel Esztergom „modern és korszerű” 

városközpontot kapott, mely történeti belvárosának nem csupán képét tette tönkre, de az 

egykori Hévíz városész középkori elemeit, középkori utcavonalát őrző úthálózatát is 

megsemmisítette. Vukov Konstantin egy 1988-as írásában tíz olyan esztergomi – köztük 

nem csak középkori – műemlék bemutatásának, helyreállításának lehetőségét villantja 

fel, „ahol lokális ténykedéssel hatásos eredményeket mutathatunk fel, - mégpedig a kis 

lépések szívós sorozatával.”
175

Ez utóbbiakból húsz év után jelenleg csupán három 

helyen született eredmény.  

Esztergom új szabályozási tervében részletes hatástanulmányok alapján jelölték 

ki a műemlékileg védett területeket, a régészetileg védett területeket már korábban 

lehatárolták.
176

 Ez megnyugtató alap lehetne a város középkori emlékeinek 

bemutatásához, ha a legértékesebb régészeti lelőhelyet, a koraközépkori Magyarország 

legjelentősebb fórumát rejtő Széchényi teret nem borítaná 2006 óta mintegy 25 cm 

vastag betonréteg. Ugyanígy betonréteg alá került – igaz kiterjedtebb régészeti kutatás 

után – a Viziváros mai napig középkori vonalon futó főutcájának, a Berényi Zsigmond 

utcának egy szakasza is. Esztergom középkori műemlékeinek ma látható bemutatása az 

elmúlt húsz évben történt, a jelentősebbek pedig az elmúlt néhány esztendőben 

készültek, illetve építési munkáik jelenleg is folynak. Ha a városi szintű bemutatás 

lehetőségét vizsgáljuk, az emlékek számbavétele mellett tisztázni kell a bemutatott, 

vagy a bemutatás lehetőségét rejtő emlékek sorát. Esztergom esetében a lista a 

következő: 
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- Csak okleveles adatok alapján ismert:  
- Szent Vid kápolna (Várhegy) 

- Érseki palota (Várhegy) 

- Mária Magdolna templom (Királyi város - helye ismeretlen) 

- Szent Egyed templom (Királyi város - helye ismeretlen) 

- Szent Jakab templom (Királyi város - helye ismeretlen) 

- Zsinagóga (Királyi város - helye ismeretlen) 

- Szent Ambrus templom (Libád - helye ismeretlen) 

- Keresztelő Szent János templom (Örmény - helye ismeretlen) 

- Szent Anna templom és Ágoston-rendi kolostor (Szent Anna kerület- helye 

ismeretlen) 

- Szent Mihály arkangyal és Szent János evangélista templomok (Kovácsi - helye 

ismeretlen) 

- Szűz Mária templom és ciszter monostor (a táti és dorogi út között - helye 

ismeretlen) 

- Szent István vértanú temploma (Szent István falva - helye ismeretlen) 

- Krisztus teste kápolna (szántóföldek - helye ismeretlen) 

- Szent Kozma-Damján templom (Zamárd - helye ismeretlen) 

- Szent Margit templom (Bille - helye ismeretlen) 

- Szent Márton templom (Bajon - helye ismeretlen) 

 

- Lelőhellyel rendelkező:  
- azonosítottak:  

- Domonkos kolostor vagy Szt. Jakab templom (Királyi város, Lh. MRT5 8/3n, 

IX. mell. 18)  

- Szent Péter templom (Királyi város, Lh. MRT5 8/3l, IX. mell. 10.) 

- Segítő Szűz Mária templom és ferences kolostor (Királyi város, Lh. MRT5 

8/3m, IX. mell. 11.) 

- Szent Erzsébet templom és ispotály (Hévíz, Lh. MRT5 8/6) 

- Szent Lázár templom és keresztes konvent és ispotály (Szentlázár, Lh. MRT5 

8/18) 

- Szent Tamás templom (Zsidód, Lh. MRT5 8/30) 

- Szent Adalbert székesegyház és kápolnái (Várhegy, Lh. MRT5 8/1m) 

- Szent László templom (Viziváros, Lh. MRT5 8/2r) 

- Szent György prépostsági templom (Szentgyörgymező, Lh. MRT5 8/73) 

- Szent Tamás prépostsági templom (Szent Tamás prépostság, Lh. MRT5 8/5) 

- Szent Domonkos templom (Újfalu, Lh. MRT5 8/9) 

- Szent Pál templom (Szentpál, Lh. MRT5 8/16) 

- Szent András templom (Szentkirály, a középkorban elpusztul, Lh. MRT5 8/21) 

- Szent István templom és keresztes konvent – Szent Balázs és Szent Elek 

kápolnák (Szentkirály, Lh. MRT5 8/22) 

- Ákospalota és a hozzá tartozó kis kápolna (Búbánat, széthordták, Lh. MRT5 

8/115-116) 

- nem azonosítottak:  

- Árok u. 15-23 (Királyi város, Lh. MRT5 8/3o, IX. mell. 17.) 

- Kossuth L. u. 73. (Királyi város, Lh. MRT5 8/3l, IX. mell. 16.) 

- Simor János u. 79-81. (Királyi város, Lh. MRT5 8/3l, IX. mell. 15.) 

- Kossuth L. u. 42-22. – Simor János u. 45-47. közti terület (Királyi város, Lh. 

MRT5 8/3l, IX. mell. 14.) 
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- Kossuth L. u. 37-47. – Mikszáth K. u. 10-20. közti terület (Királyi város, Lh. 

MRT5 8/3l, IX. mell. 12.) 

 

- Feltárt, dokumentált, de be nem mutatott:  
- Szt. István templom, majd Mehkeme dzsámi (Viziváros, a mai plébánia épülete, 

Lh. MRT5 8/2t) 

- Szent Kozma és Damján templom (Kovácsi, a mai vasútállomásnál, Lh. MRT5 

8/17) 

- Szűz Mária templom és bencés apácakolostor (Sziget, Lh. MRT5 8/13) 

- kis török-fürdő (Viziváros – Mattyasovszki bástya, Lh. MRT5 8/2v) – kutatás 

alatt, jogerős építési engedélyezési tervekkel 

- Veprech-torony – Malombástya (Viziváros, Lh. MRT5 8/2m) – kutatás alatt, 

jogerős építési engedélyezési tervekkel 

 

- Részben vagy egészben műemléki bemutatásra került:  
- Szent István vértanú kápolnája (Várhegy, Lh. MRT5 8/1k) 

- Királyi várpalota (Várhegy, Lh. MRT5 8/1l) 

- Szent Lőrinc templom (Királyi város, Lh. MRT5 8/3j, IX. mell. 1.) 

- Szent Miklós templom temetőjének körítőfala (Királyi város, Lh. MRT5 8/3k, 

IX. mell. 8.) 

- Szent Kereszt templom és johannita konvent (Királyi város, Lh. MRT5 8/3r, IX. 

mell. 13.) 

- Szent Lőrinc kapu (Királyi város, Lh. MRT5 8/3b, IX. mell. 2.) 

- Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi (Viziváros, Lh. MRT5 8/2b) 

- vizivárosi védművek (Viziváros, Lh. MRT5 8/2a-2n) 

 

A felsorolásból látható, hogy az eddig bemutatásra került emlékek csupán szerény 

töredékét teszik ki az egykori középkori város ismert elemeinek. Az imént felsorolt 

ötven emlékéből mindeddig összesen hét került valamilyen formában bemutatásra, 

vagyis ezen emlékek 14%-a. Az itt felsoroltakban nincsenek benne a lakóépületek. Az 

eddig ismert maradványok jó része az egykori Királyi város (a mai belváros) illetve a 

Viziváros területén található, mivel a régészeti és épületkutatások – melyek száma a 

város volumenéhez képest is igen alacsony – jórészt ezeken a területeken folytak. 

Esztergom mai városhatárán kívüli déli területek három, a török után már vissza nem 

települt városrész (Szentkirály, Szentistván és Szentlázár) maradványait őrzik egy szinte 

beépítetlen területen. Esztergom fokozott és kiemelt jelentőségű középkori emlékei, 

melyek az általános régészeti védelmen túl külön jogszabályban védettek a következők: 

Várhegy és Viziváros, középkori Királyi Város, középkori Kovácsi városrész, a 

középkori Szentkirály városrész valamint Szentgyörgymező és a Duna-part. 

A lista második csoportjában szereplő emlékek esetében már meglévő adatok 

alapján is komoly eredmények várhatók. A harmadik csoportban javasolt eljárás a 

pincerégészet fogalmához hasonlóan itt is meglévő épületek alatti rétegek feltárását, és 

lehetőség szerinti bemutatását célozza. Ilyen esetekben az előkerült elemek védelme, ha 

azok volumene megkívánja, maga a bemutatás is tartósabban megoldható, mint a 

szabadban. Ilyen bemutatásokra Európában, főleg Itáliában több jó példa is van.
177

 Sok, 

ám töredékes adat mutat arra, hogy jelentős középkori maradványokat rejthetnek a 

történeti városrészek házai.
178

 Sajnos ezek pontosabb feltérképezését két dolog is 
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 Több példát mutat: Moretti, Mario: Restauri d’Abruzzo (1966-72), De Luca Editore, 1972., vagy a 

firenzei dóm alatt a S.Reparata templom bemutatása 
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 A középkori lakóépület maradványok listáját ld.: MRT 5. p. 125-127. (Viziváros); p. 151-155. (Királyi 
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akadályozta. Elsőként említendő, hogy a Királyi város vezérszinti alaprajza nem teljes, 

pinceszinti vezérszinti alaprajzának egy része csak manuálék formájában létezik, a 

Vizivárosé máig nem készült el. Főleg a pinceszinti vezérszint-felmérés szükséges, 

mivel az eddig felmért középkori eredetű pincékről több esetben kiderült, hogy egykor 

földszinti részek voltak. A másik ok a falkutatások hiánya. Sajnos mind a Vizivárosban, 

mind a Királyi város területén még az elmúlt időszakban is falkutatási kötelezettség 

nélkül engedélyeztek homlokzati felújításokat. Ezek a feltárások, kutatások alapvetők a 

középkori várostopográfia pontosításához. Így a középkori emlékek pusztulásának igazi 

mértékét is meg tudnánk becsülni. Ahogy a vizivárosi Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi 

példája mutatja, a lakóházak esetében sok eredmény várható. A városnak folyamatosan 

frissített digitális helyszínrajza nincs, a középkori ismert emlékek felmérési rajzai pedig 

digitalizálva még csak néhány emlék esetében illeszthetők az alaptérképre. Átfogó, az 

eddigi építészeti maradványok részletes rajzait is tartalmazó térképek elkészítése és a 

pinceszinti vezérszint digitalizálása egy átfogó munka keretében valósulhatna meg. A 

város azonban rendelkezik 2007-es, a helyszínrajz szelvényeire igazított 20 cm-es 

pontosságú légi ortofotóval, melynek ugyan nagy hátránya, hogy nyáron készült, és így 

a lombok sok mindent kitakarnak, de jó alap lenne ehhez a munkához. 

 A közelmúltban több nagyberuházás zajlott és zajlik a városban, melyeket 

régészeti feltárások előznek meg. Szinte kivétel nélkül jellemzőjük azonban az is, hogy 

igen szoros határidőt követelnek meg a kutatástól. Ennek hátrányai a városban már az 

első komolyabb beavatkozásnál, a Széchenyi tér átalakításánál vizsgálhatóvá váltak. A 

felsorolt emlékek közül a lelőhellyel rendelkezők és azonosítottak csak földmunkák 

során történt kisebb leletmentés útján ismertek, mai állapotukról semmilyen 

információval nem rendelkezünk. Igazán alapos, az emlék valamennyi periódusát 

átfogó, és az épületmaradványok és környezetük viszonyát is feltáró kutatás csak a 

vizivárosi Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi esetében történt. Mind a Szt. Lőrinc 

templom, mind a johannita konvent kutatását jelentős területi és építtetői korlátozások 

nehezítették. A három fő középkori városrészen történt homlokzat felújítások 

épületkutatás nélkül zajlottak. A beépítetlen területeken lévő középkori emlékek sokkal 

komolyabb veszélynek vannak kitéve. A szentkirályi Szt. Istvánról elnevezett bazilika 

és a hozzá tartozó konvent romjait jelenleg egy sóder és kavicsbánya veszélyezteti, 

hozzáférni nem lehet, mai állapotát nem ismerjük. A Prímás-szigeten feltárt Szűz Mária 

templom és bencés apácakolostor árvizes területen található, területének tulajdonjogi 

viszonyai nem rendezettek. A mai vasútállomásnál található középkori Kovácsi 

városrész Szent Kozma és Damján temploma maradványainak helyzete szintén 

rendezetlen, a feltárandó terület nyugati részén a közelmúltban több raktárépület is 

épült. 

 A feltárt és be is mutatott középkori emlékek egy része nem, vagy csak 

korlátozottan látogatható, olyan információs rendszer, mely egymáshoz való 

kapcsolatukat bemutatná, és egy városléptékű, tematikusan értelmezhető megismertetést 

jelentene, nincsen. A Szent István vértanú kápolnáját visszaidéző bemutatásként 

értelmezhetetlen emlékhely a Várhegyen, valamint a közelében egykor álló érseki 

palota falmaradványai mára nem releváns elemei a területnek. A Királyi város területén 

a középkori Szent Lőrinc templom, és a szintén középkori Szent Miklós templom 

egykori körítőfala csupán burkolati bemutatást kapott, még csak egy emléktábla sem 

található a közelükben. A Szent Kereszt templom és johannita konvent maradványai egy 

Kossuth Lajos utcai parókiaépület pincéjében kerültek részben bemutatásra. A Szent 

Lőrinc kapu egykori útburkolati bemutatása mára felismerhetetlen. Egyedül az Özicseli 

                                                                                                                                               
város) 
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Hadzsi Ibrahim dzsámi és a hozzá tartozó vizivárosi védművek és az ún. Veprech-

torony esetében beszélhetünk műemléki helyreállításról és értelmezhető bemutatásról, 

ám ez is csak korlátozottan látogatható. A királyi vár épületeinek „rekonstrukciója” 

folyamatos viták tárgya, kutatása mai napig nem végleges, ennek ellenére komolyabb 

beavatkozásokat élt meg a közelmúltban. 

 Amint az eddigiekből látható, egy középkori elemekben bővelkedő város 

meglévő, vagy éppen régészeti úton feltárt elemeinek izolált bemutatása önmagában 

kevés. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy városi szinten lehet-e tematikus 

bemutatást végezni, lehet-e ezeket az elemeket jelentőségüknek megfelelően megőrizni 

és kapcsolatukat értelmezni – értelmeztetni. A lehetőségeket a néhány régészetileg is 

feltárt és bemutatott emlék kritikai elemzésével tárom fel, a bemutatásra alkalmas 

emlékek vizsgálata, valamint az egyetlen feltárás és tervezés alatt álló emlék elemzése a 

Melléklet részét képezi. Egyúttal a kritikai vizsgálati módszer alkalmassága is 

tesztelhető ezen emlékcsoport elemzésénél. A dzsámi és a várhelyreállítások vizsgálata 

az előző fejezet része volt, ebből azonban csak a dzsámi volt értelmezhető városi 

romemlékként. Kutatása jórészt azonban épületkutatás volt, ezért is emeltem ki ebből a 

fejezetből. 

 

Szent Lőrinc templom (Királyi város) 

(Régészet: Horváth István, Lázár Sarolta; Bemutatás terve: Ars Loci Kft, Fazakas 

Gábor) 

A templomrom majd 115 év után 2005 nyarán-őszén került ismét napvilágra egy 

– nem az egész területére kiterjedő – ásatás során (M:XXIV/1.kép).
179

Az ásatás sok új 

eredménnyel szolgált, ám az időjárás, majd a térrendezési munkálatok határidejének 

közelsége félbeszakította. A másik ásatás innen délre, mintegy 150 méterre lévő 

középkori pénzverőház
180

nyomait kutatta – eredmény nélkül (M:XXVI/2.kép). A 

felmérési rajzokon láthatóan a templom feltárható részének csak mintegy fele volt 

kutatható. Az északi mellékhajó feltárására nem került sor, pedig ennek 19. századi 

megtalálásáról és leletmentő ásatásáról csak hírek vannak. A szűk határidős munkát a 

középkori temető részletes feltárása is lassította, melyet a déli mellékhajó környékén 

már be sem fejezhettek a régészek. 

Mint kiderült, az 1892-ben feltárt részt a csatornával a leletmentés után a 

szentélyen keresztül kettévágták (M:XXIV/2.kép).  Az akkori ásatás faragott 

kőanyagának sok elemét nem sikerült már azonosítani a kőtárban, egy szép 

mérműtöredék és néhány kisebb bordatöredék kivételével komolyabb kőanyag azonban 

most sem került elő, az épület romjait a barokk korra valószínűleg teljesen széthordták. 

Kiderült továbbá, hogy a románkori egyhajós templom falát a két hajó között 

visszabontva alapfalként használták a gótikus periódusban illetve, hogy a romok közé 

még temetkeztek a templom pusztulása után is. A Szt. Lőrinc templomnak jól 

elkülöníthetően két fő építési periódusa volt: a kis félköríves egyhajós, talán Szt. István 

korabeli román stílusú templomot a 14. században háromhajós, poligonális szentéllyel 

kialakított bazilikává vagy csarnoktemplommá alakították. A feltárás előtt, az eddigi 

dokumentumok alapján készített elméleti rekonstrukciót az új eredmények relevánsan 

nem változtatták meg,
181

bár éppen azokon a helyeken nem történt feltárás, amelyek 
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 A feltárás Dr. Horváth István, az Esztergomi Balassa Bálint Múzeum igazgatója és Lázár Sarolta 

régész vezetésével történt. Részletesen: Lázár Sarolta: Az esztergomi Szent Lőrinc templom feltárása. In.: 

Magyar Sion, I. (XLIII.) évf. I. sz., Esztergom-Pozsony, 2007. p. 122-126. 
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 Az ún. Szenye-palota, vagy Zénia palotája. Bővebben ld.: Zolnay László: Az Esztergom királyvárosi 

„Zeniapalotaia”. In: Esztergom Évlapjai. 1960. p. 150-152. 
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 Az elvi rekonstrukciót közöltem: Az esztergomi középkori Szt. Lőrinc templom kutatása és műemléki 
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érdemben módosíthatták volna. A bemutatás tudományos alapja a periódusok alaprajzán 

túl nem haladhatott tovább. Csupán két bemutatásra érdemes része volt, a szentély DK-i 

támpillérének illetve a temető kerítőfalának ép darabja (M:XXV/4-5.kép). 

A bemutatás módjának felmerülő lehetőségei közül – anyagi és időbeni 

megfontolás alapján – a város a burkolatban való bemutatást választotta.
182

 A megépült 

bemutatásnál a tér kövezetének bonyolult mintázatában a templom érzékeltetése 

egybemosódik a térburkolattal (M:XXV/6-7.kép). Az alapfalak vonala középkori 

köpenyfalat idézendő futó sorban rakott kőlapburkolattal és közte betonba ágyazott 

folyami kaviccsal készült. A románkori templom szentélyének és alapfalának sávját 

szabálytalan szürke hasított kőlapokkal érzékeltették, melyben a gótikus periódus 

pilléreinek feltételezett helyét és szentélyrekesztőjének alapfalait fehér kőburkolattal 

idézték (M:XXV/8.kép). Nyílás jelölése csak – a feltárásra nem került – sekrestye és 

északi hajó közti fal bemutatásán található.  A felmenő falak pontos szerkezetéről a 

megmaradt alapfalak rossz állapota miatt nincsen adatunk, a falak síkbeli ábrázolása így 

ugyanúgy félrevezető, mint a csak rekonstrukciós elképzelések alapján bemutatott 

felmenő falaké, vagy nyílásoké. Mivel a templom fallal körített volt, melynek több 

szakasza is előkerült, ez jó alkalmat adhatott volna arra, hogy a fal sávjának – egyébként 

jó közelítéssel megadható – bemutatásával méltó keretet és hangsúlyt adjon az 

élményeztetésnek. A burkolatban való jelölést magyarázó rajzok és szöveget tartalmazó 

táblák nem készültek.  

Alternatív megoldásként a középkori járószintre lesüllyesztett romterülettel és a 

templom alapfalainak felfalazásával 1984-ben már született javaslat.
183

 A térszín alá 

süllyesztett sok búvótérrel rendelkező bemutatások gyors avulását pedig a terv 

elkészülte óta eltelt húsz év igazolta. Az emberi igénytelenségnek és múltunk iránti 

érzéketlenségnek jelét viseli sajnos szinte valamennyi köztéri műemlék-

helyreállításunk. A Vukov Konstantin elképzeléséhez hasonló bemutatásokat a kutatás 

hiányosságai és az elvi tömegrekonstrukció hiánya mellett éppen a tartós használhatóság 

veszélyeztetettsége miatt nem tartom indokoltnak.  

A feltárt romok anyagi hitelességén túl a hitelesség semmilyen fokát nem lehet 

megállapítani, a bemutatásnak pedig még ezt sem sikerült megőriznie. A tűzrendészeti 

és biztonsági előírásokra hivatkozva a kőburkolat alá ugyanis az egész téren betonaljzat 

került, így a burkolati bemutatás és az eredeti maradványok közt nincs kapcsolat. Az 

emlék értékeinek érvényesüléséről vagy megőrzéséről szintén nem beszélhetünk, ezt jól 

mutatja, hogy a bemutatást határoló házsor földszinti kávézójának bútorai és virágládái 

a bemutatási térben állnak. Régi és új elemek viszonya csupán a két bemutatásra 

érdemes fragmentum esetén lehetne elemezhető, jelenleg az érthetőség és a 

reverzibilitás vizsgálható. Az értelmezhetőség már a tervezőasztalon megbukott, mivel a 

burkolati jelölésekben nem lelhető fel semmilyen, a kutatási adatokra utaló koncepció. 

A reverzibilitást pedig a felszedhető kőburkolat alatt lévő vaskos betonréteg zavarja. 

A templom bemutatása vizsgálati rendszerünkkel értelmezhetetlen. A módszer 

tehát kényszermegoldás: idegenforgalmi jelentősége sem mérhető, csupán ürügy ahhoz, 

hogy egy projektet történeti beavatkozásnak nevezhessünk. Jelenlegi állapotában a 

bemutatás a tér irreleváns eleme, ugyanígy városképi hatása sem értelmezhető. 

                                                                                                                                               
bemutatásának lehetőségei. In.: Építés- Építészettudomány 33 (1-2) 2005. p. 83-109. 
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 Mintegy 120 évvel ezelőtt szintén ez a megoldás merült fel: „Indokolt lenne egyúttal az is, ha az 

Iparbank épületén emléktábla jelezné Szt. Lőrincz templomának rövid leiratát. A templom helyrajzát, a 
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kirakatnak. Ily módon a későbbi kor is láthatja az egykor híres templom vázlatrajzát.” (Esztergom és 

Vidéke 1892. okt. 6. p. 5.); Vukov Konstantin szintén készített 1985-ben egy kitűzési rajzot a burkolati 
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Szent Lőrinc kapu (Királyi város) 

(Régészet: Horváth István; Bemutatás terve: Horváth István rajzai alapján, az útépítés 

során helyi művezetéssel) 

 

 A Kis-Dunára támaszkodó lapályon elhelyezkedő települést a 11-12. századra 

már hidakkal tagolt városárok és valamilyen egyszerűbb falazat övezte. A Királyi várost 

a tatár betöréskor elpusztították, lakosságának egy része a várba menekült. Miután 

visszatértek, erős fallal vették körül, melyen négy kapu nyílott. Ez a védmű-rendszer 

még feltárásra vár, felszínen egy szakasza sem látható. É-i fő bejárata a Szt. Lőrinc 

templomhoz közel álló Szt. Lőrinc kapu volt. A 18. században elbontott kapu 

maradványait 1982-ben tárták fel, bemutatása a nyolcvanas évek közepén történt 

(M:XXVI/2.kép). 

A burkolatban való bemutatást ma azonban már alig lehet észrevenni 

(M:XXVI/1.kép). A Rákóczi téri csomópont kiépítésekor az egykori kapu alaprajzát a 

járdaburkolat és az aszfalt szürke színétől eltérő vörös színű aszfalttal és 

burkolókövekkel rakták ki. A csomópont későbbi átaszfaltozásával azonban az 

útpályákról ez a jelzés eltűnt, csupán a járdaszigeten és az épületek előtt járdaszakaszon 

maradt meg a jelzés. Mindössze a tér keleti végét lezáró 1951-ben épült ún. Lábas-ház 

nagy kovácsoltvas kapuján álló „E hely közelében állott a középkori város Lőrincz 

kapuja” felirat emlékeztet rá. A terület azonban alkalmas lenne egy komolyabb 

bemutatásra. A régészeti feltárás tanúságai szerint a föld alatt mintegy 2,8 m magasságú 

falszakaszok rejtőznek. Szó esett korábban arról, hogy ezt a csomópontot esetleg 

körforgalommal váltaná ki a város, ez újabb lehetőségeket adna egy méltó bemutatásra. 

 

Szent Miklós templom temetőjének körítőfala (Királyi város)  

 (Régészet: Horváth István; Bemutatás terve: udvaron – Vukov Konstantin, tér felől - 

Ars Loci Kft, Fazakas Gábor) 

 

A középkori Királyi város fórumának déli részén, a mai városháza környékén 

állott templomból régészeti maradványunk nincs. A mai városháza udvarán 1981-ben 

feltárt körítőfal maradványain belül a korabeli ábrázolások tanúsága szerint egy 

négykarélyos templomot kell keresnünk, ugyanezek az ábrázolások innen nyugati 

irányban mintegy 150 méterre egytornyos templomot is jelölnek (M:XXVII/1.kép). Ez 

utóbbiról sem áll semmilyen régészeti adat rendelkezésre, így ebben a kérdésben is 

későbbi régészeti feltárások dönthetnek. 

A városháza udvarán az egykori reáltanoda, ma megyei levéltári épület alól tört 

vonalban keleti majd északi irányba forduló falsáv burkolati bemutatása látható. A füves 

részen habarcsba rakott szabálytalan falkoronájú kő falsáv az egykori templom, vagy 

kápolna körítőfalának érzékeltetésére szolgál (M:XXVII/2.kép). Ez a néhány 

centiméterre kiemelkedő, inkább kiálló kövei által látható sáv az épület északi szárnya 

előtti járdánál megszakad. Jelenleg az udvar hasonló korú és állapotú burkolatai közt 

nem sok információt közvetít. A Széchenyi tér 2005-ös rekonstrukciója során a 

városháza előtti területet már csak a munkagépek feltárásainak nyomvonalában 

vizsgálhatták a régészek. Ekkor a közműcserék során az egykori kerítőfal további 

szakaszai bukkantak fel, melyek a barokk épület főtérre nyíló kapujának nyugati 

szárától ÉNy-i irányban haladtak, majd megtörve egy rövid K-Ny-i szakasz után DNy-i 

irányban fordultak vissza. A falak vonalának gyors dokumentálása mellett több idő nem 

maradt kutatásra. A falak vonalának bemutat a fent elemzett Szt. Lőrinc temploméhoz 
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hasonlóan készült. A bemutatás ráadásul hiányos, hiszen a körítőfal vonala tovább is 

ismertté vált, ám ezzel már nem foglalkozott a beruházó. 

A jelölés az azt körülvevő alapvetően bonyolult térburkolati összemetsződések 

miatt értelmezhetetlen. A városháza tér felé nyíló kapuját elzárták a közönségforgalom 

elől, így a belső udvari falsáv és a külső burkolati jel közötti egyetlen vizuális kapcsolat 

is megszűnt, jóllehet ezek a jelölések nem érnek össze a kapubejáróban. Információs 

tábla nem segíti az erre elhaladókat, így értelmezhetetlen, miért is változik meg a 

városháza előtti hullám-mintásan rakott kockakőben egy sávban a burkolat színe és 

mintája. Kritériumrendszerünkkel a fent említettek szerint a bemutatás szintén nem 

elemezhető, szintén irreleváns eleme a térnek. 

 

Szent Kereszt templom és johannita konvent (Királyi város) 

 (Régészet: Horváth István, Lázár Sarolta; Bemutatás terve: Mújdricza Ferenc) 

 

A területen 1891 óta kerültek elő régészeti leletek, a romokat 1930-ban Balogh 

Albin azonosította a Szent Kereszt egyházzal. A korábbiaknál alaposabb 1981-es ásatás 

és az addig összegyűlt régészeti leletek és okleveles adatok ezt igazolták. A jelenlegi 

paplak területén 2000-ben történt meg a teljes feltárás, mivel a templom előtti egykori 

parókia romos épületét újjal kívánta helyettesíteni a területet megkapó görög katolikus 

egyház (M:XXVIII/1.kép). A romok egy része, amely az udvar és a templom közé eső 

területen van, a feltárás után visszatemetésre került. A bemutatott részek kövei faragást 

nem tartalmaznak, csupán az egyik helyiség középkori padlófűtéses padozatának 

megmaradt része érdekes. E romok az új épület pinceszintjén kerültek bemutatásra 

(M:XXVIII/2-3.kép). Az új épület földszintjének megemelésével az eredeti tervek 

szerint az utcáról is látható lenne a bemutatás, melynek kiterjedését a pince mérete 

behatárolta. Jelenleg azonban a drótüveges ablakok miatt csak az épület belsejéből 

lejutva látható. Látogathatósága nem biztosított, semmilyen utalás nincs a területen a 

bemutatás létére vonatkozóan. 

 A rombemutatás igen kis területre koncentrál, és egy helyiséget sem tud teljes 

egészében bemutatni. A téralakítás és a tömegformálás hitelessége ezért nem 

vizsgálható. A konzerválásnál használt technológiák és anyagok megfelelőek. A 

védőépületként működő pince a rommaradványt alárendelt szerepre kényszeríti, és a 

romok értelmezhetősége a magyarázó ábrák hiányában nehézkes. Segítené az 

értelmezést és a maradványok környezettel való viszonyának megértését egy 

rekonstruált alaprajzi részlet, illetve annak bemutatása, milyen helyisége is volt ez a 

konventnek. Az emlék, lévén egy pince mélyén töredékesen bemutatva nem tud eredeti 

környezetével kommunikálni, és természetesen városképi hatása sincs. A bemutató 

helyiség teljesen közömbös a romokkal szemben. A kritikai rendszerrel e néhány 

fragmentumot zárt térben bemutató megoldás nem elemezhető. 

 

Vízivárosi városfalak, védművek (Víziváros) 

 (Régészet: Horváth István; Bemutatás terve: ?) 

 

 A középkori Esztergomot képező településhalmazból a Királyi város és a 

Víziváros rendelkezett épített városfallal. Míg a Királyi városban a felszínen ennek 

nyoma sem maradt, addig a Víziváros védművei jórészt ma is láthatók, bár egyes 

szakaszai csak régészeti kutatások alapján ismertek (M:XXIX/1-2.kép). A Viziváros, 

ellentétben a Királyi várossal a középkori maradványok egységesebb bemutatását teszi 

lehetővé. A két városrész stratégiai szerepét jól mutatja, hogy míg a Királyi város feltárt 

falszakaszai mintegy egy öl szélesek, addig a vizivárosi erődrendszer több helyütt 4-5 m 
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vastag falakkal rendelkezik. A védműrendszer egyes részein jelenleg is nagyobb 

ásatások folynak: a fent említett dzsámi és Veprech-torony környéke, illetve a Hévíz-

torony és a Mattyasovszky bástya környékén (az ún. kis törökfürdő revitalizációjához-

restaurálásához kötődően). Ez utóbbi szakaszon helyenként az erődrendszernek a felső 

pártázata is megtalálható, így különösen jó lehetőség nyílna az eredeti járószintek 

lesüllyesztett bemutatásával az impozáns erődrendszer méreteinek érzékeltetésére. A 

városfal mély alapozását és vastagságát nem csupán a gyakori ostromok indokolták: 

egészen a 20. sz. elejéig ez egyben a Duna partját is jelentette. Az Erzsébet-park 

kialakításával és a Prímási palota melletti feltöltésekkel ez a jellege elveszett, így itt a 

védművek erőt sugárzó méretei ma nem érzékelhetők, a falszakaszok nagy részére 

házsor épült. 

 A városfalakon sok helyütt már sürgős beavatkozásra lenne szükség. A városfal 

ma is látható szakaszait északról délre a két vége közt két szakaszra osztva 

elemezhetjük: a dzsámi és a prímási palota közti szakasz, valamint a palota és a Katona 

utca közti szakasz (M:XXIX/3.kép). A szakaszok állapota és bemutathatósága 

változatos képet mutat. A dzsámitól a palotáig terjedő falszakasz maradt fenn a 

legépebben. A parkból egy feljárót képeztek a dzsámitól déli irányban, mely így áttörte 

az eredeti városfal szövetét. Innen egészen a prímási kertig a városfal egymagasságú, 

tetejére házak nyugati homlokzata támaszkodik (M:XXXI/11.kép), kivéve a trapéz 

alakú, ún. Kis bástyát (M:XXXI/9.kép), melynek egyik felébe egy ház épült, déli oldala 

azonban fedetlen. Az 1756-os Krey-féle térképen (M:XXIX/2.kép)
184

 látható bástyán a 

közelmúltban egy kis falszakaszt felújítottak, a falkoronát pedig pártázatosan tagolt 

kialakítással állították helyre. Ez a rekonstruktív elemeket tartalmazó kiegészítés utal 

némileg a falszakaszok eredeti szerepére. A falak hiteles maradványainak történeti 

értéke és dokumentumértéke nem kétséges. A falszövet igen vegyes, az újonnan 

kifalazott részek nem különböztethetők meg a régebbitől. Legnagyobb értéke e kis 

helyreállításnak a környezet és emlék közti kapcsolat felelevenítése, mely a Viziváros 

képének előnyére szolgált.   

A városfal a prímási palota környezetében futó szakasza és az ún. Jezsuita bástya 

(M:XXXI/8.kép) ma nem vizsgálható; a prímási kert építése során felső szakaszát 

elbontották, a többi a föld alá került, környezetét feltöltötték. A mai Szt. Erzsébet iskola 

épülete alól áll ki a több sor magasságban megmaradt félköríves török-kori ún. Révkapu 

rondella (M:XXXI/7.kép). A rondella belsejének egy része az iskola tanári szobájának 

teraszaként is működik. Állapota egyre romlik, a kilazult kövek kihullnak a 

falszövetből. A városfal további, délre futó szakasza már az iskolaépület sétány-felőli 

homlokzata alatt fut. A prímási kert alatt rejtőző jezsuita bástya és a rondella közti, a 

mai Mindszenty térre bevezető, a gyalogos hídról érkező úttest közepén állt egykor a 

városfal nyugati kapuja, a Révkapu (Duna- vagy Vizi-kapunak is nevezték). A 19. sz. 

végén, a mai vashíd építésekor itt nagyobb feltárások történtek, majd a feltöltések alá 

kerültek a kapu maradványai is. Újra feltárása és a rondellával összekötött műemléki 

bemutatása fontos feladat lenne (M:XXX/3.kép). Ugyanígy, ezzel egybekötve lehetne 

mérlegelni egy átfogó feltárás eredményeként az ún. Ferences-rondella bemutatásával. 

A mai Katona utca és a Kis-Duna sétány sarkán állt egykor ez a félköríves bástya. A 

mellette még nagyrészt álló ún. Hévízfürdő tornya (M:XXXI/6.kép) a hozzá egy 

falszakasszal csatlakozó Hévizi erőd (M:XXXI/5.kép) elnevezésű bástyával a 

Mellékletben, a kis fürdő terveinél foglalkozom. Úgy vélem, hogy a fent említett 

szakaszok feltárása, és jó megközelítésű bemutatása a történeti városrész középkori 

elemeinek nagyobb hangsúlyt adhatna. Az ilyen egybefüggő városfalszakasz sok 
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lehetőséget ad, a környezet és a városfalak hitelességét, kapcsolatukat jó irányban 

segítené. 

 

 Részletesen áttekintve romemlékek városi szintű kezelését Esztergom példáján 

könnyen felfedezhető, hogy a város esete nem egyedi az országban. Problémája sokban 

hasonlít Székesfehérvárhoz, ahol a nemzeti emlékhelyként aposztrofált egykori 

székesegyház romjain túl néhány burkolatban való bemutatás, egy helyreállított gótikus 

kápolna és néhány városfaltöredék hirdeti csupán a középkort. Esztergom városi 

szövetében azonban nincs a székesfehérvárihoz hasonló jelentőségű és kiterjedésű 

romterület, ezért ennek elemzése megelőzi az általános értékelést. E dolgozat keretei 

nem teszik lehetővé az összes magyar történeti város régészeti emlékeinek bemutatás-

vizsgálatát. Esztergomban nincsen olyan felmenő falszakasszal jelölt emlék, mint 

például Győrött, Vácon, Pécsett, ám ezek kritikai elemzése ugyanazokat az 

elégtelenségeket veti fel, melyekről a burkolati jelölés esetében szó volt. A kérdés 

szempontjából azonban releváns egy nagy kiterjedésű középkori városi romkert 

vizsgálata, melyek bemutatása a részleges és teljes rekonstrukciók elemzésénél említett 

emlékekhez hasonlóan napjainkban társadalmi-politikai igények mentén folyik. 

 

Székesfehérvár: Nagyboldogasszony királyi prépostsági templom, romkert 

(Régészet: Biczó Piroska; Bemutatás terve: Oltai Péter, újabban Szabó Zoltán) 

 

 A történeti városszövetben előkerült régészeti emlékek bemutatásának 

valamennyi problémáját tökéletesen modellezi a székesfehérvári középkori bazilika 

romjainak bemutatása. A fenti két emlékkel szemben itt különös nehézséget okozott, 

hogy a nagy kiterjedésű romterületet minél nagyobb hányadát kellett volna védőtetővel 

ellátni az 1995-ben kiírt építészeti pályázat szerint. A megépített védőtető még el sem 

készült teljesen, már társadalmi és szakmai ellenkezést váltott ki. A helyiek által csak 

„vashangárnak” nevezett építményt az azt korábban engedélyező Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) 2004 augusztusában elbontatta.
185

 Az akkori terv 

további elemei
186

csak részben valósultak meg (M:XXXIII/5-6.kép). 

 A Szűz Mária prépostságot Szt. István alapította 1018 táján, majd 1527-ig itt 

koronázták a magyar királyokat. Az 1318-as tűzvész után történt első nagy gótikus 

átépítése. 1327-ben újabb tűzvész pusztított a templomban, miután a pillérek 

megerősítésével újra gótikus boltozattal látták el a templomot. Árpád-kori tornyai közül 

a délnyugatit az 1420-as években teljesen újjá építették. A bazilika szentélyét Mátyás 

király jelentősen kibővítteti. A török hódítás után a templomot dzsámivá és raktárrá 

alakítják, ekkor pusztul el igen értékes belső berendezése és díszítése. Később a törökök 

lőszerraktárnak használták, ami az 1601-es ostrom során felrobbant, és az épületet 

szinte földig rombolta. Romjait a városfalak megerősítéséhez használták fel, majd az 

épület megmaradt oldalsó helyiségeit dzsámiként alakították át. A még így is jelentős 

romokat a 19. század elején, a püspöki palota építésekor bontották el teljesen. Az első 

komolyabb feltárások már ugyanennek a századnak a második felében megindultak, 

1862-82 között Henszlmann Imre kutatja és publikálja a templom főbb építési 

periódusait (M:XXXII/1-2.kép).
187

 1936-37-ben a helyreállítás előkészítéseként Lux 

Kálmán vezetésével folynak az ásatások, a korábbi ásatásokat és leleteket is 
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számbavevő tudományos feldolgozást Dercsényi Dezső végezte el.
188

 Ezután készült el 

a romkert, az új kőtárral és a Szt. István szarkofágját befogadó mauzóleum épülettel 

(M:XXXIII/4.kép). Az újabb, immár átfogó feltárások az 1960-as években indultak meg 

Székesfehérváron. Az eredmények monografikus, részletes eredménye mindezidáig 

publikálásra nem került. 

 A romokon az 1938-as átadás után komolyabb építészeti beavatkozás a 

millenniumig nem történt, állapota ehhez mérten leromlott volt. A millennium 

közeledtével Székesfehérváron is látványosabb beavatkozást terveztek. A koncepció 

szerint (M:XXXIII/5.kép) az együttesnek öt eleme van: a járda-védőfödém, amely a 

romterületet délről övező házsor elé készült. A város felől az egykori torony helyét 

plasztikusan érzékeltető lépcsős terasz vezet fel ide. Ez a födém a romterület 

járószintjétől elemelve jó rálátást biztosít a romterületre. A két déli kápolna már a 

területet délről szegélyező házsor alá esik, a gyalogosforgalmat itt egy íves vasbeton híd 

segíti (M:XXXIV/8.,10.kép). A járófelületeken az alatta lévő, de be nem mutatható 

falszakaszok a burkolatban vannak jelezve, a több helyen megszakított födém alatt 

pedig leláthatunk a bemutatott alapfalakra. A terv második eleme az 1000 m
2
-es 

védőtető, mely végül társadalmi nyomásra elbontásra került. A fémszerkezetű íves 

vonalú tető nyolc főtartója az egykori bazilika szerkezeti rendszerét, valamint nyugati 

kiterjedését kívánta visszaidézni, bár érthetetlen módon a főhajó északi pillérsoránál 

nem futott tovább. A boltozatra tett utalás volt a főtartók közti mezőket áthidaló, az 

átlátszó polikarbonát fedést hordó íves szelemenrendszer is. A szentély utáni kápolna 

apszisának falait a falszerkezetre támasztott, konzolosan kilógatott kéregbeton elemek 

védik, melyek kvádermintát imitálnak (M:XXXIV/7.kép). A terv következő két eleme a 

mauzóleum melletti tér, és a mauzóleum előtt földbe süllyesztett osszárium kialakítása 

volt. Mivel a romterületen múzeum kialakítása nem lehetséges, a déli mellékhajó 

közepét határoló épületet kívánják e célra átalakítani, melynek tetejéről az egész 

romterület jól áttekinthető lesz. Ez a múzeum a koncepció ötödik eleme, mely 

lényegében az egész romterület további sorsát meghatározza. 

 A terv jelenleg is épülő része a püspöki palota melletti terület. Az egykori torony 

tömegét megidéző építmény alatt a templomtól nyugatra eső, föld alatti részeket is 

bemutathatóvá tették. Az építmény külső falai konzolosan megtámasztva mintegy 

lebegnek a bemutatott alapfalak felett, a falak síkját a többi helyen pontmegfogásos 

üvegfallal érzékeltette a tervező (M:XXXIV/8.,10.kép). Ezek az üvegfalak világítják 

meg a püspöki palota és a főtér alá benyúló és bejárható ásatási területet. A romterületen 

jelenleg látható bemutatás didaktikai szempontból kissé zavaros, különösen az északi 

zárófal bemutatásánál az új anyagok indokolatlan váltakozásával. A templombelsőben a 

pillérek, oltárok, egykori felépítmények, sírok helye különböző színű műkövekkel, 

síkszerűen kerültek bemutatásra. A területről hiányoznak a megértést szolgáló 

információs táblák. 

 A székesfehérvári romkert példája jól mutatja a látványosság igénye, és az 

elmélet szigorú gyakorlati megvalósításának kényszere közt feszülő ellentétet. A rom 

történeti jelentősége mára sajnos önmagában kevés egy fenntartható régészeti együttes 

életképes bemutatásához. Csak a tervezőgárdán múlik, hogy a múzeumban bemutatott 

kiállítás színvonalával mennyire képes hozzájárulni ehhez. A didaktikai elemek adta 

lehetőségek a romok érzékeltetésénél kimerültek. A romterületet délről övező utca 
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szintje alatti, illetve a DNy-i torony egykori helyén lévő járdaszint alatti maradványok 

kortárs építészeti foglalatú bemutatása nem kommunikál a romterülettel. 

 A jelenlegi bemutatás a kritikai elemzés kritériumrendszere szerint csak 

részlegesen vizsgálható. A maradványok hitelessége értelmezhetetlen, még anyagi 

hitelességüket is megkérdőjelezi a sokszoros csere és kiegészítés a romfalak koronáján. 

Az egész terület történeti és dokumentumértéke egyedülálló, funkcionális értéke is 

magas, e romterület mutatványa a bazilika valóban önmaga mementójaként működik. A 

Lux-féle épület most is méltó kereteket ad ehhez. A millenniumi munkálatok során a 

falmaradványok képe sokat változott, korábbi egységes megjelenése megszűnt. A sok 

színes, sírokat jelző elem, a furcsa tömbökként emelkedő kiegészítések a látvány 

hitelességét rombolják (M:XXXIV/8-9.kép). Az új, üvegezett homlokzatú utca alatti 

búvóterek térfala egyfajta kortárs ellenpontja a Lux-féle épületnek, a bemutatás 

építészeti megközelítését a disszonancia és a kontraszt irányába tolja. Régi és új 

aránya a sok didaktikai célú kiegészítés közt már nem ítélhető meg, inkább látszik a 

romterület térplasztikának, mint emlékhelynek. Az értelmezhetőséget semmi nem 

szolgálja, a reverzibilitás sem egyértelmű. A koncepció hiányát mutatja, hogy a 

legértékesebb maradványok fölött most újra egy ideiglenes fémszerkezetű védőtető 

látható. 

 Miközben láthatóan be sem fejeződtek az elhúzódó millenniumi munkálatok, 

2008-ban elindult az ún. Királyi séta projekt. Ez olyan mértékű építkezést, kiépítést 

indítványoz a romkertben, mely nem maradhatott vita nélkül. A terveket a templom 

történetével és a romterülettel majd húsz éve foglalkozó Szabó Zoltán jegyzi 

(M:XXXV/11-13.kép). A tervét övező szakmai tiltakozás miatt jelenleg egy 

tervpályázat van folyamatban, mely láthatóan e koncepciót nem teszi félre. Jelen 

elemzésben röviden, csak a publikált tervek kapcsán lehet értelmeznünk a jelenséget 

(M:XXXV/13-14.kép).
189

 A hipotézisek halmazán alapuló felépítendő templom-travée 

terve méltó hangsúlyt kíván adni az emlékhelynek, ugyanakkor e hangsúlyos 

„emlékművel” párhuzamosan az egész rommező teljes, vasbeton födémmel történő 

lefedése is a tervek közt szerepel. A projekt ismertetője szerint: „A Nemzeti Emlékhely 

területén megtörténik a rommező befedése, és felépül a királyi Koronázó templom 

rekonstruált metszete Szent István Király síremléke felett. A két pillérköznyi metszet 

kőből kerül kialakításra, az eredeti jellegzetességeket (faragványok, lábazatok, 

ívbélletek stb.) feltüntetésével, úgy, ahogyan a fennmaradt történeti forrásokból 

kikövetkeztethető.”
190

Nem kívánom a tervet minősíteni, sem a teljes fogalomzavart 

feloldani. A terv által javasolt bemutatás kritikai szempontok alapján nem értelmezhető, 

hacsak nem egy gigantikus, nem par excellence védőtető és egy új építészeti plasztika 

együtteseként. Léptékében, építészeti megfontolásában ugyan eltér, értékvédelmi, 

módszertani szempontból semmiben sem különbözik egy burkolatban való 

bemutatástól, régi és új viszonyának kérdését – szó szerint – alárendelt viszonyban 

kezeli.  

 A romkert környezetében betöltött szerepe és azzal való kapcsolata e terv 

esetleges megvalósulásával lezártnak tekinthető, a magyar történelem egy 

értékközvetítő rekvizituma kerül lényegében szemfedél alá egy gigantikus síremlékkel 

megjelölve. Városképi hatását saját épített környezetével kapcsolatban mérhetjük, az 

emlék maga ebben már nem kap szerepet. A nyírbátori helyreállítás kapcsán 

elmondottak tükrében bátran kijelenthető, hogy a társadalmi és politikai igények nem 
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 2008 év végére újabb, felkérésre született terv készült Basa Pétertől, mely szintén egy, immár par 
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hogy nagy arányban felülmúlták, de ki is rekesztették a tudományos igényt. A kritikai 

vizsgálat ettől kezdve a kortárs építészeti kritika feladata, a történeti környezetbe való 

építés szemszögeit figyelembe véve. Amennyiben a barokk városképre gyakorolt 

hatását nézzük, úgy – a műemlékvédelem eddigi gyakorlata alapján – fel sem 

merülhetne megépítése. De felmerült. 

 

 A fentiek rámutatnak a városszövetben, régészeti eszközökkel előkerült romok 

kezelésének aktuális problémáira. A romkertek vagy izolált régészeti emlékek városi 

szintű bemutatása úgy tűnik akut problémája a műemlékvédelemnek, de hangsúlyozom, 

inkább társadalmi igények alapján. A folyamatosan karbantartott romterületek már 

láthatóan kevésnek bizonyulnak a társadalom számára. A fenti kritikai vizsgálat során 

igazolódott, hogy a városi szövetben régészeti eszközökkel feltárt romemlékek 

bemutatása nem tudja biztosítani a régi és új elemek olyan viszonyát, mely ne jelentené 

az emlék hitelességének és értékeinek háttérbe szorulását. A romok megóvásának 

legjobb módja a teljes lefedés, e romokról azonban nincsenek olyan ismereteink, 

melyek segítségével tudományosan igazolhatóan akár tömegüket elvben 

rekonstruálhatnánk. Marad tehát a láthatóan kortárs szellemben megfogalmazott, nem 

par excellence védőtetők vagy védőépületek megoldása. Az ilyen bemutatások azonban 

műemlék- kritikai alapon nem végezhetők, tudományos igényük és értelmük minimális. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
5.1. A kutatás alapján megfogalmazható új tudományos eredmények 

 

 A holt műemlékek bemutatásának megítélése és kritikai elemzése csak egységes 

fogalomrendszeren alapulhat. Az európai és hazai fogalmi apparátus összevetése után 

megállapítható, hogy az európai országok terminológiai rendszere nem hozható olyan 

egységes nemzetközi szintre, mely a helyreállítások egységes kritikai elemzéséhez 

kellően részletes megfogalmazásokat ad. Hasonlóan a beavatkozási módszerek 

rendszere sem írható le egységesen. E különbségek nem csupán nyelvi és kulturális 

jellegűek, hanem a módszertani és szakmai történeti háttér is indokolja őket. A 

különbségek bizonyos szintű feloldása csupán az egyes országok elvi hátterének 

ismerete és gyakorlatának vizsgálata utáni értelmezéssel lehetséges. Minden ország 

műemlékvédelmi gyakorlata csak saját történelmi és elvi hátterével elemezhető, 

legfeljebb főbb nemzetközi tendenciák mutathatók ki. 

 A műemlék-helyreállítás módszereinek a kritikai elemzéshez szükséges 

egységes fogalmi rendszerét a hazai és nemzetközi fogalmi apparátus elemzése alapján 

e dolgozatban összeállítottam. Bebizonyosodott, hogy ez a rendszer alkalmas alap lehet 

a kritikai szemléletű műemlékvédelem tárgyalásához. A helyreállítás módszerei és azok 

rendszerezése európai szinten nem egységes. Területenként tapasztalható sajátosságai és 

kritikai megközelítésük vizsgálata alapján azonban saját rendszerét az általam vizsgált 

mindhárom ország saját műemlékvédelmében egységesen használja.  

 Mindezek alapján holt műemlékek bemutatásának kritikai elemzésére szolgáló 

vizsgálati rendszert állítottam fel, melyről a dolgozatban végzett konkrét elemzések 

bizonyították, hogy alkalmas lehet az objektív vizsgálatra. Ehhez a bemutatás 

hitelességét, az alkalmazott értékhierarchiát, az új és a régi részek viszonyát, és a 

bemutatott emlék és környezetének kapcsolatát vettem alapul. A bemutatás alapját a 

tudományos módszerekkel készített elvi rekonstrukció képezi, ami nem jelentheti 

csupán a grafikus által megálmodott tömegrekonstrukció készítését. Az elvi 

rekonstrukció csak akkor lesz képes betölteni feladatát, hozzájárulni a rekonstrukciós 

kísérlet hitelességének a mérlegeléséhez, ha a formáknak a „tömegre applikálásán” túl 

szerkezetileg is átgondolt és a korszak épületszerkezettanilag is helyes reprodukcióját 

készíti el. 

 A fenti néhány példa kritikai elemzésével az is igazolódott, hogy a holt 

műemlékek helyreállításának illetve bemutatásának egyes módszerei eltérő mértékben 

alapoznak kritikai megfontolásokra. Továbbá a bemutatásokat létrehívó, azokban 

egyszerre jelen lévő tudományos és társadalmi igény is különböző arányban érvényesül 

e módszerek használata esetében. Amennyiben tehát egy beavatkozás egységes és 

tudományos, elméleti alapú vizsgálati rendszerrel vizsgálható, azt kritikai alapú 

tevékenységként definiálhatjuk, így a műemlékvédelem széles spektrumot lefedő 

beavatkozási módszereinek e csoportját nevezhetjük kritikai műemlékvédelmi 

módszereknek. A társadalmi, illetve egyre inkább társadalom-politikai igény azonban 

ugyancsak befolyásolja e beavatkozások megítélését, hiszen a közönség az, akinek egy 

bemutatás szól, a társadalom az, akinek e történelmi rekvizitumokat és azok üzenetét a 

műemlékvédelemnek meg kell őriznie, és hitelesen tovább kell adnia a következő 

generációknak. Ennek tudományos alapú eszköze a didaktika. A pusztán tudományos 

alapú, vagy kizárólag társadalmi igényű bemutatás nem értelmezhető par excellence 

műemlékvédelmi beavatkozásként. Az egyes módszerek kritikai mivoltának alapjai 

tehát az egységes, tudományos alapú szempontrendszer szerinti, valamint a tudományos 

és a társadalmi igényeket a megfelelő egyensúllyal képviselő beavatkozások. A kritikai 



 96 

módszerek a fenti vizsgálatok alapján: a minimális értelmező kiegészítéseket tartalmazó 

konzerválás, a restaurálás, és a részleges rekonstrukció. A csupán állagmegóvást célzó 

konzerválásnál a tudományos, a teljes rekonstrukció esetében pedig a társadalmi-

politikai összetevő hangsúlya billenti fel az egyensúlyt. A védőtetők és védőépületek 

esetében, éppen a kritikai megfontolások miatt, csak a tudományosan igazolt 

tömegrekonstrukciót célzó, vagyis par excellence védőtetők és védőépületek 

alkalmazása nevezhető kritikai módszernek. Természetesen egy romterület vagy 

romemlék-együttes esetén e módszerek egymással párhuzamosan szerepelhetnek. A 

társadalmi igények túlzott figyelembevétele és kiszolgálásának igénye a 

műemlékbemutatásoknál tehát éppoly szélsőségekhez vezet, mint annak teljes 

figyelmen kívül hagyása. 

  

 A kritikai vizsgálatokat kiterjesztettem azokra a középkori romemlékekre is, 

melyek régészeti eszközökkel kerültek a felszínre a város szövetében. Erre példaként 

Esztergomot választottam, mivel itt a többi történelmi magyar városhoz képest csekély 

a bemutatások száma, az újabb régészeti kutatások pedig mindinkább igazolják, hogy a 

koraközépkori Magyarország fő városának jelentős maradványaival kell számolni a 

városfejlesztés során. Az egységes vizsgálat érdekében bevontam az elemzésbe a 

hasonló helyzetben lévő Székesfehérvár nagy jelentőségű, városközponti 

elhelyezkedésű romterületét, különösen annak aktuális problémái okán. Az elemzések 

során igazolódott, hogy a városi szövetben régészeti eszközökkel feltárt romemlékek 

bemutatása nem tudja biztosítani a régi és új elemek olyan viszonyát, mely ne 

eredményezné az emlék hitelességének és értékeinek háttérbe szorulását. Az ilyen 

bemutatások keretei olyan módszerek alkalmazását teszik csak lehetővé, melyek kritikai 

alapon nem végezhetők, tudományos igényük és értelmük pedig minimális. 

 

5.2. A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága, a jövőbeni kutatás irányvonala 

 

 A hazai és európai terminológia összevetése alapján a műemlékvédelem 

módszereinek és azok rendszerének iménti tisztázása elősegítheti egy olyan egységes 

elméleti háttér megfogalmazását, mely a hazai műemlék-bemutatási gyakorlat tisztább 

kritikai alapú megközelítését segíti. 

 A nemzetközi tapasztalatok és kortárs romemlék-védelmi tendenciák mentén 

kialakított vizsgálati rendszer alkalmas alapot adhat a műemlék-helyreállítások kritikai 

elemzéséhez, és már a bemutatások tervezési szakaszában jól feltárhatóvá teszi a 

későbbi bemutatás által megoldandó problémákat és azok megoldásánál is segítséget 

nyújthat. A kritikai műemlékvédelmi módszer fogalmának bevezetésével és 

vizsgálatával könnyebbé válhat a kortárs tendenciák objektív megítélése és értelmezése. 

 Az európai romemlékvédelmi tendenciák mélyebb elemzése, és hazánk 

rombemutatásainak elhelyezése az európai palettán e dolgozat kereteinél komolyabb 

vizsgálatot igényel. E munka lehetőséget teremt a hazai rombemutatási gyakorlat 

európai mérlegen való újabb vizsgálatához, irányvonalat és irodalmat nyújt az újabb 

kutatásokhoz. További kutatásaim céljának és feladatának tekintem a vizsgált országok 

kortárs műemlék-helyreállítási tendenciáit alaposabban megismerni, és kiterjeszteni e 

vizsgálatokat más európai országok műemlékvédelmének vizsgálatára is. 

 A rom állapotától, környezetében betöltött szerepétől függően a rom és 

környezetének viszonya e rendszer segítségével többsíkúan vizsgálható, így alapját 

képezheti egy város középkori romemlékeinek településszintű bemutatását célzó, a 

városrendezésnél felhasználandó tanulmánynak. Esztergom esetében e dolgozat 

melléklete állít alapot egy ilyen munkához. 
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1. Konzerválás 
1.1. Diósgyőr: VÁR

  

1.kép: balra - a diósgyőri vár a feltáráskor (Ferenczy 1961), jobbra - a diósgyőri vár jelenlegi állapota (Zs.Á.)
  

2. kép: A vár ásatási alaprajzai feltárási szelvényekre osztva (Czeglédy 1988) 
 



 II

 
1.1. Diósgyőr: VÁR

3.kép: A vár feltárási rajzai: homlokzatok az elvi kiegészítésekkel (Czeglédy 1988) 
 

 

4. kép: A vár rekonstruált alaprajzai, 14.sz. harmadik fele: balra – földszint, jobbra – emelet (Ferenczy 1961) 
 

5. kép: Balra: A vár rekonstruált metszete és déli homlokzata, 14.sz. harmadik fele(Ferenczy 1961);  
Jobbra: A vár rekonstruált távlati képe, 14.sz. harmadik fele(Ferenczy 1961) 

 



 III

 
1.1. Diósgyőr: VÁR

6. kép: balra - a vár légifelvételen, jobbra - a belső udvar kialakítása (Civertan foto: www.civertan.hu) 
 

7. kép: A vár maradványainak didaktikai kiegészítése (Zs.Á.) 
 

8. kép: A vár didaktikai kiegészítései (Zs.Á.)
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1.2. Nagyvázsony: KINIZSI-VÁR

 

1.kép: A vár periodizált földszinti alaprajza 
(Éri 1957) 

 

2. kép.: Az 1959-ig feltárt részek rajza (Éri) 

3. kép: A vár rekonstruált távlati képei: balra 15. sz., jobbra 16-17. sz. (Sedlmayr J. 1968) 
 

 

4. kép: balra Rómer Flóris rajza 1860-ból, jobbra – a vár légifelvételen É felől (Civertan foto: www.civertan.hu) 



 V

 
 

1.2. Nagyvázsony: KINIZSI-VÁR

5.kép: A vár kiegészített elemei: balra – lakótorony, barbakán, jobbra: kápolna (Zs.Á.) 
 

6. kép: A palotaszárny és a belső udvar bemutatása (Zs.Á.) 
 

7. kép: A vár védműrendszerének bemutatása (Zs.Á.) 
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2. Restaurálás 

2.1. Simontornya: VÁR

1.kép: balra - vár a periodizációs alaprajzai: balra - földszint (TKM füzetek), jobbra - pinceszint (Castrum Bene) 
 

2. kép: A vár 1509. utáni állapotának rekonstrukciója: balra – K-i homlokzat, jobbra – metszet (Horler 1987) 
 

 
3. kép: balra – az udvari loggia-sor rekonstrukciója (Horler 1987), jobbra: a loggia egy rekonstruált axisa (Zs.Á.) 
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2.1. Simontornya: VÁR

4.kép: A vár a helyreállítás után: balra – DK-ről, jobbra – Ény-ról (Zs.Á.) 
 

 
5. kép: A belső terek: balra – az egykori É-i szárny helyén álló kőtár, jobbra – a földszinti nagyterem (Zs.Á.) 

 

6. kép: A vár környezete: balra – légifotó DNy felől, jobbra: légifotó Ny felől (Civertan foto: www.civertan.hu) 
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2.2. Esztergom: KIRÁLYI VÁR
2.2.1. Királyi vár 1934-38

1.kép: A várhegy középkori emlékeinek ismert maradványai – összesítő rajz (Lux 1942) 
 

2. kép: A feltárások után 1934 őszén: balra – korabeli fotó, jobbra – felmérési rajz (Lux 1942) 
 

 

3. kép: A vármúzeum 1938 utáni képe (képeslap) 4. kép: Lux Géza fotomontázsa (1937 – KÖH tt.) 
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2.2.2. Királyi vár 1996-2000

1.kép: A palota tervezett alaprajza a millenniumi helyreállításkor (Gál 2000) 
 

2. kép: A feltárások után 1996-ban: balra – kaszárnya belső képe, háttérben a kis román palota D-i fala, jobbra – a 
nagyterem rekonstrukciója, bal oldalán szaggatottan a kaszárnya tömege (Vukov 2004) 

 

 
3.kép: A palota elvi rekonstrukciói: balra - Horváth I, jobbra - Vukov Konstantin (H.I.1979; Vukov 2004) 
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2.2.2. Királyi vár 1996-2000

4.kép: A vár nézete a Vizivárosból: balra – 1990-es évek, jobbra – 2007 (Vukov, Zs.Á.) 
 
 

5. kép: A kis román palota toldaléka a tér felől (Zs.Á.) 6. kép: A palota udvara 2007 (Zs.Á.) 
 
 

7. kép: Az egykori kaszárnya, a nagyterem (2007 Zs.Á.) 8. kép: A kőtár (2007 Zs.Á.) 
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2.2.2. Királyi vár 1996-2000

9.kép: A zárterkély részleges rekonstrukciója (Zs.Á.) 
 

10. kép: A vár Ny-i nézete a Duna felől (2007 Zs.Á.) 

 
11. kép: A palota K-i homlokzata (2007 Zs.Á.) 12. kép: A kis román palota bejárata a közlekedőkkel (Zs.Á.) 

13. kép: Az ún. régi bejárat (2007 Zs.Á.) 14. kép: A régi bejárat fölötti Márvány-terem (2007 Zs.Á.) 
 



 XII

 
2.2.3. Királyi vár – Fehér torony 2007-2008

1.kép: A palota és a torony alaprajza 1938 után: balra – földszint, jobbra – emelet (Lux 1942) 
 
 

2. kép: A palota és a lakótorony rekonstrukciója (Vukov) és a 2009-es állapot képe (Zs.Á.) 
 

3. kép: Az Vitéz-féle lovagterem és a torony számítógépes rekonstrukciója (2008 Esztergom) 
 



 XIII

 
2.2.2. Királyi vár – Fehér totony 2007-2008

4.kép: A vár nézete a Vizivárosból: balra – 1990-es évek, jobbra – 2007 (Vukov, Zs.Á.) 
 

5. kép: A védőtető alatti terek: balra – kiállító tér a Studiolo fölött, jobbra – kilátótér és felülvilágító (Zs.Á. 2009) 
 

6. kép: A torony a városképben (2009 Zs.Á.) 7. kép: A vár dunai látványa a toronnyal (2009 Zs.Á.) 
 



 XIV

 
2.2.3. Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi Viziváros

1.kép: A műemlékegyüttes légifotón 2006-ban, és a tervezett állapot (Borosházi 2007) 
 

2. kép: A dzsámi két leghitelesebb ábrázolása 1683-ból (Gerő 1965) 
 

3. kép: A dzsámi falkutatásának alakhű felmérése - homlokzatok: balra – É-i, jobbra – D-i (Mezős 2007) 
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2.2.3. Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi Viziváros

4. kép: A dzsámi falkutatásának alakhű felmérése - homlokzatok: balra – K-i, jobbra – Ny-i (Mezős 2007) 

 

 
 

5. kép: A dzsámi rekonstrukció távlati képe (Zs.Á.) 6. kép: Kulen Vakuf, Szultan A. dzsámi (Gerő) 

7. kép: A dzsámi helyreállított állapota - alaprajzok: balra – Pince-átjáró, jobbra – Imatér (Mezős 2007) 
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2.2.3. Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi Viziváros

8. kép: A dzsámi a helyreállítás előtt – és után: ÉK-i nézet (Zs.Á.) 
 

  
9. kép: A dzsámi a helyreállítás előtt – és után: DNy-i nézet (Zs.Á.) 

 

       
 

10. kép: A dzsámi alatti pince-átjáró szint a középkori útburkolattal a helyreállításkor (Zs.Á.) 
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2.2.3. Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi Viziváros

11. kép: In situ maradványok a belső térben (Zs.Á.) 
 

13. kép: A helyreállított imatér: balra – Ény-ról, jobbra – DK-ről (Zs.Á.) 
 

    
14. kép: A minaret bemutatása és elvi rekonstrukciós rajzai (Zs.Á.) 
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3. Részleges és teljes rekonstrukció 

3.1. Visegrád: KIRÁLYI PALOTA

1.kép: A palota feltárási alaprajzai egyberajzolva az alaprajzi rekonstrukcióval: balra – díszudvari szint, jobbra - 
emelet (Buzás 2004) 

 

2. kép: A palota maradványainak felmérési rajza (Buzás 2004) 
 
 

 

3. kép: A palota elvi rekonstrukciós rajzai – metszetek a díszudvaron át: balra – K-i nézet, jobbra – É-i nézet 
(Buzás 2004) 
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3.1. Visegrád: KIRÁLYI PALOTA

4.kép: A Schulek-féle feltárás utáni állapot 
(Buzás 2004) 

 

5. kép: Az 1951 utáni állapot (Buzás 2004) 

6. kép: Az 1966-70 utáni állapot (Buzás 2004) 7. kép: A 2007-es állapot (Zs.Á.) 
 

8. kép: A romok nézete a helyreállítás után (Zs.Á. 2007) 
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3.1. Visegrád: KIRÁLYI PALOTA

9.kép: Részleges rekonstrukció (Zs.Á.) 10. kép: Didaktika, avagy az új töredékessége (Zs.Á.) 

11. kép: Régi és új találkozása (Zs.Á.)  
 

12. kép: A didaktikai megfontolások határai: boltozatok, új töredékes elemek (Zs.Á.) 
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3.2. Nyírbátor: BÁTHORI KASTÉLY

 
 

1.kép: A palota helyszínrajza – balra, valamint elvi rekonstrukciójának távlati képe (Szekér 1992) 
 

2. kép: A palota alaprajza: balra a pincealaprajz rekonstrukciója, jobbra a feltárási rajz (szekér 1992) 
 
 

 
 

 

3. kép: A palota falkutatási rajzai: balra – D-i homlokzat, jobbra – metszet É-i nézet (Szekér 1992) 
 



 XXII

 
3.2. Nyírbátor: BÁTHORI KASTÉLY

4.kép: A rekonstruált épület (Zs.Á.) 
 

5. kép: Az egykori magtár (Civertan foto) 
 

6. kép: Az építkezés - légifotó (Civertan foto) 
 

7. kép: Az kastély mai képe - légifotó (Civertan foto) 
 

8. kép: Az új emelet (Zs.Á.) 
 

 



 XXIII

4. Régészeti úton feltárt romok városi szövetben 

4.1. Esztergom KIRÁLYI VÁROS

1.kép: Esztergom középkori helyszínrajza: balra – az 1950-es évek várostérképén (Dercsényi-Zolnay 1956), 
jobbra – külön térképként (Horváth I. 1979) 

 
 

2. kép: A királyi város: balra – első hiteles térképe (C.Cogorano 1595), jobbra – középkori lelőhelyei (H.I. 1979) 
 



 XXIV

 
4.1.1. Esztergom SZT. LŐRINC TEMPLOM

1.kép: A templom feltárása: balra - 1893 (Récsei 1894), jobbra - 2005 (Zs.Á.) 
 

2. kép: A templom feltárási rajzai: balra – 1893 (rajz: Szilágyi F.-1894), jobbra – 2005 (rajz: Zs.Á.-2005) 
 

  
3. kép: A királyi város északi kapujának ostroma 1594-ben (háttérben a templom) (H.I. 1979) 

 



 XXV

 
4.1.1. Esztergom SZT. LŐRINC TEMPLOM

4.kép: a bemutatásra érdemes maradványok (Zs.Á.) 5. kép: Elvi alaprajzi rekonstrukció (Zs.Á. 2005) 

 
6. kép: A bemutatás képe légifelvételen (Esztergom) 

7. kép: A templom bemutatása a kávézó teraszával 
(Zs.Á.) 

8. kép: A didaktikus burkolati jelölések (Zs.Á.) 

 



 XXVI

 
4.1.2. Esztergom SZT. LŐRINC KAPU

1.kép: A kapu helye és bemutatásának maradványai (Zs.Á.) 
 

2. kép: A királyi város É-i része az ismert középkori elemek jelölésével (Borosházi – Zs.Á. 2005) 
 



 XXVII

 
4.1.3. Esztergom SZT. MIKLÓS TEMPLOM - temetőfal

1.kép: Az 1981-es feltárás rajza (Vukov K. 1981) 
 

 
2. kép: A fal bemutatása: balra – az udvarban (Zs.Á.), jobbra – a téren (Zs.Á.) 

 



 XXVIII

 
4.1.4. Esztergom SZT. KERESZT TEMPLOM és KONVENT

1.kép: A 2000-es feltárás (H.I.) 2. kép: A parókia, melynek pincéjében a romok 
találhatók (Zs.Á.) 

 
3. kép: A maradványok: fent – kandalló alapjai, falsarok; lent – hipocaustum részlete (Zs.Á.) 

 



 XXIX

 
4.2. Esztergom VIZIVÁROS

1.kép: A Viziváros és a Várhegy légi felvétele (Borosházi 2004) 

2. kép: A Viziváros: Andreas Krey Esztergomot ábrázoló litográfiája - részlet 1756-ból 
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4.2.1. Esztergom VIZIVÁROSI VÉDMŰVEK

 
3.kép: A Viziváros középkori védművei (Horváth 1979) 

2a-városfalak, 2b-dzsámi, 2cRévkapu, 2d-Budai kapu, 2e-postakapu, 2f-Budai kapu rondella, 2g-Hévízfürdő 
tornya, 2h-Hévizi erőd, 2i-Ferences rondella, 2j-Révkapu rondella, 2k-Jezsuita bástya, 2l-Kis bástya, 2m-Malom 

bástya, 2n-középkori vízemelő szerkezet 

4. kép: A Budai kapu rondella – 2f (Zs.Á.) 5. kép: Hévizi erőd – 2h (Zs.Á.) 
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4.1.2. Esztergom VIZIVÁROSI VÉDMŰVEK

6.kép: Hévízfürdő tornya – 2g (Zs.Á.)  7. kép: Révkapu rondella – 2j (Zs.Á.) 
 

8. kép: Jezsuita bástya É-i fele – 2k (Zs.Á.) 9. kép: Kis bástya helyreállítva – 2l (Zs.Á.) 
 

10. kép: Malom bástya és a dzsámi – 2m, 2b (Zs.Á.) 11. kép: A városfal É-i szakasza – 2b-2l között (Zs.Á.) 
 



 XXXII

 
4.3. Székesfehérvár NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM - ROMKERT

1.kép: Az 1872-82 közti ásatások összerajzolt helyszínrajza (Henszlmann 1882 – közli Hankó 2004) 

       
2. kép: Henszlmann felmérésének részletei (Hankó 2004) 

3. kép: Székesfehérvár erődítéseinek nyomvonala, keretben a romkert (Szfehérvár-2008) 



 XXXIII

4.3. Székesfehérvár NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM - ROMKERT

4.kép: A romkert 1938-ban, és 1990-es évek elején (Hankó 2004) 

        
5. kép: A millenniumi helyreállítás tervei (Oltai 2000) 

6. kép: A 2002-ben elbontott védőtető (Civertan foto – www.civertan.hu) 
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4.3. Székesfehérvár NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM - ROMKERT

7.kép: A romkert 2009-ben (Zs.Á.) 
 

8. kép: A „járda-védőfödém” és az új üvegfalas része (Zs.Á) 
 

9. kép: Az É-i fal didaktikus jelölése (Zs.Á.) 10. kép: Az ozorai Pippo torony maradványai, és 
tömegének visszaidézése (Zs.Á.) 

 



 XXXV

 
4.3. Székesfehérvár NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM - ROMKERT

11.kép: A romkert madártávlatból: balra – mai állapot, jobbra – tervezett állapot (www.kiralyiseta.szekesfehervar.hu)  

12. kép: A tervezett felépítmény két nézete (www.kiralyiseta.szekesfehervar.hu) 

 
13. kép: tervek 2008: balra – Szabó Zoltán, jobbra – Basa Péter (www.kiralyiseta.szekesfehervar.hu; www.epiteszforum.hu) 

 

14. kép: Basa Péter tervei védőtetőre 2008 (www.epiteszforum.hu) 
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5.1. Esztergom középkori helyrajza 
 
Esztergom középkori helyrajza sajnos mind a mai napig igen töredékes. Az egykori 

települések határai sem állapíthatók meg pontosan. Ennek oka elsősorban a régészeti 
feltárások és az épületkutatás hiánya. Esztergom történeti belvárosában átfogó régészeti 
feltárás, vagy például a sopronihoz hasonló volumenű kutatás nem történt. A 19. század 
második felétől működő Esztergomi régészeti és történelmi társulat ránk maradt jelentései, és 
az Esztergomi Balassa Bálint Múzeum alapító anyagát kitevő gyűjteménye mellett nagyrészt 
leletmentő ásatások adatai alapján alkothatunk képet a középkori városról. A város az elmúlt 
évtizedben nagyarányú fejlesztésekbe kezdett, melynek volt egy pozitív hozadéka is. A 
beruházások jelentős építkezések megkezdését hozták, melyek előkészítő munkálataiban 
végre helyet kaptak a régészek is. Bár a már fentebb említett társadalmi-politikai tényezőket 
itt sem lehetett kiküszöbölni, még így is jelentős ismeretekre tettünk szert a régi Királyi város 
központja és a Viziváros középkori helyrajza tekintetében.  

A középkori város kiterjedésének vizsgálatát az okleveles adatokon és a régészeti 
adatokon túl a korabeli ábrázolások is segítik. Ezek jó része azonban forráskritikával 
kezelendő. Erre mutat rá Lepold Antal is, aki 1944-ben először gyűjti össze egy kötetben az 
Esztergomról szóló metszeteket.1 A készítők egy része nagy bizonyossággal nem is járt a 
helyszínen, vagy éppen a metszet rajzi színvonala miatt nem lehet érdemi információkat 
leolvasni a képekről. Már Lepold is rámutat arra, hogy a városról a török betörés előtt nem 
készült használható metszet. Az első hitelesebb munkák a város 1543-as elfoglalásakor 
születtek, ebből két elég pontosnak tűnő metszetet emelnék ki (II. melléklet). Mindkét kép a 
Királyi város ostromát mutatja, amin a város északi részét a Lőrinc-kapu felől láthatjuk. A 
török terjeszkedésével mind több metszet jelenik meg Európa szerte az ostromlott 
területekről. A középkori Esztergomot is több esetben megörökítették végső pusztulása előtt. 
Az 1595-ös mindent elpusztító sikertelen felszabadító ostrom előtti állapotot tükrözi Claudio 
Cogorano 1595-ös metszete, melynek eredeti példánya Karlsruhe térképtárában található. 2 
(III. melléklet) Ez az egyetlen pontosnak mondható térkép a középkori Királyi városról. A 
képen jól láthatóan már a fent említett településhalmaz jó része elpusztult. W. Meyerpech 
1595-ös metszete (IV. melléklet) is még a pusztulás előtt tárja elénk a várost. A képen jól 
látható a centrális Szt. Miklós templom és még a Szt. Lőrinc templom tornya is kivehető. J. 
Siebmacher 1595-ös ostrom előtti rézmetszetén (V. melléklet) inkább már csak a piactér 
oromfalas beépítését szemlélhetjük meg. W. Zimmermann 1595-ös ostrom közbeni rézkarca 
(VI. melléklet) bár rajztechnikailag elmarad az előzőektől, elég sok információt tartalmaz. A 
rajz inkább a város templomainak elhelyezkedése szempontjából érdekes. Már a pusztításról 
ad képet Custos Domokos 1595-ös rézmetszete (VII. melléklet), melyen az égnek meredő 
kémények jelzik a város felégetését. Houfnagel György metszetének részletén (VIII. 
melléklet) már csak a város romjait láthatjuk. 

A középkori Esztergom nem alapított város, a mai városénál jóval nagyobb kiterjedésű 
területen, két-három fontosabb településből valamint a köréjük szerveződött városrészekből 
állt össze. Magyarországon egyébként a 13. század első feléig nem is történt igazi értelemben 
vett városalapítás.3 Hogy lássuk ennek az eltűnt településhalmaz elemeinek kapcsolatát és 
megismerjük bemutatható középkori építészeti emlékeiket, valamint a mai városszövettel való 
kapcsolatukat, röviden tekintsük át e települések rövid középkori történelmét. 

                                                 
1 Lepold Antal: Esztergom régi látképei. Budapest, 1944. p. 6. 
2 Közli: Lepold op.cit., valamint Zolnay op.cit. p. 135. 
3 Font Márta: A középkori magyar városok településtörténeti és régészeti kérdései. In.: Régészeti műemlékek 
kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén. Szerk.: Visy Zsolt, Pécs, Bornus nyomda, 2003. 
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A magyar egyház fejének, az esztergomi érseknek középkori egyházmegyéje hatalmas 
kiterjedésű volt, ehhez azonban a Duna déli oldalán csupán a vár, az érseki központtal, 
valamint a középkori Esztergomot alkotó településhalmaz központja, a Királyi város tartozott. 
A jelentősebb külvárosok és a peremfalvak, sőt Esztergom vármegye déli felének valamennyi 
egyháza a veszprémi püspökséghez tartozott. Ez az oka annak, hogy Esztergom városa, míg 
vetélytársai közben többszörösükre nőttek, mintegy 32 hektáros területét évszázadokon át 
nem tudta növelni. 

 

I. kép: A középkori Esztergom (Horváth 1979) 
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A középkori Esztergom magját a Vár, az attól délre, a Kis-Duna mentén fekvő Királyi 
város valamint a Várhegy lábánál, a Duna partján kiépült érseki Viziváros alkotta. Esztergom 
legrégebb óta lakott része a Várhegy(I/1.). Az őskőkortól minden a környéken élő nép 
megtelepedett rajta. Kelta oppidum, majd római castrum épült rá, melynek romjaiból 
alakította ki feltehetően Géza fejedelem uralkodói székhelyét. A 11. század végére főbb 
egységei kialakultak, majd III. Béla és Jób érsek alatt a királyi palotát és az érseki székhelyet 
teljesen átépítették. A tatárok elvonulása után IV. Béla a Királyi város lakosságát a Várhegy 
északi részére telepítette, akik egészen 1256-ig itt éltek. A polgárok a királyi udvar Budára 
költözésekor települtek vissza a régi Királyi város területére. A vár védelmi rendszerének 
modernizálása után hamarosan elkezdődött annak további kiépítése és a nagy érseki 
építkezések eredményeként hamarosan hatalmas díszes palota uralta a Várhegy képét, 
hátterében a „széptemplommal”, a középkori egyházi építészet egyik gyöngyszemével, a 
Szent Adalbert bazilikával. Az idő azonban hamarosan eljárt e védművek felett, az érsekek 
pedig inkább a palotaépítéssel foglalkoztak a védelem helyett. Ékes példája ennek Vitéz 
Jánosnak a vár falára telepedett hatalmas palotája. A fent említett jó földrajzi adottságok 
mellett azonban volt egyetlen szerencsétlen domborzati alakulat, mely végülis elsőként 
említhető a vár pusztulásának okainál. A Várhegy mellett ugyanis lőtávolon belül egy másik 
kisebb magaslat emelkedik, a Szent Tamás hegy. A puskapor használata előtti időkben ez még 
talán szerencsés is volt a két domb közti völgyi fő út ellenőrzése szempontjából, később 
azonban védhetetlenné tette a várat. A törökök ide telepített „Tepedelen” (Fejlyukasztó) nevű 
erődjéből sakkban lehetett tartani a vár védőit. A várban mindezek ellenére mondhatni a török 
tette a legkisebb kárt. A keresztény seregek 1594-95 évi felszabadító ostromához képest a 
török 1526-os és 1543-as kitartó harcai szinte alig okoztak rombolást. (A maradványok végső 
elpusztítását a ma is álló bazilika építésekor élte meg a terület.) 

Akárcsak a vár, a településhalmaz többi elemének többszöri pusztulásához is sokban 
hozzájárult elhelyezkedésük. A vár tövében kialakult Víziváros (Érsek-város4 – I/2.) területén 
az Árpád-korban az érsekség népei laktak, a település 1239-ben kapott városi jogokat IV. 
Bélától. A nagyrészt ma is látható városfalat, mely a vár erődrendszeréhez is csatlakozott 
Telegdy Csanád érsek (1330-1349) idején építették. Az így mintegy külső várként működő 
város a vár ostromakor elkerülhetetlenül a harcok áldozatává vált. 

A vártól független, külön fallal övezett Királyi város (I/3.) elég messze esett a vártól 
ahhoz, hogy jól védhető legyen, ahhoz viszont túl közel volt, hogy a vár elleni ostromok során 
át ne gázoljanak rajta. A domborzati viszonyok folytán a két domb melletti, a Duna mentén 
ellapályosodó rész minden ostrom alkalmával szinte adta magát felvonuló területként. A 
Királyi város a XI-XII. században lényegében két városrészből állt. Az északi végén található 
korai román Szent Lőrinc vértanú nevét viselő templom plébániakerületét a királyi 
udvarnokok lakták, míg a mai városháza közelében állott Szent Miklós plébánia templom 
kerülete a zömmel francia, itáliai és flandriai kereskedők, az úgynevezett latinusok városrésze 
volt. Bár a két kerület találkozása társadalmilag éles határvonalat jelentett, a 13. század 
elejétől közös városfal védte a Királyi várost, melynek területén a középkorban 10 templom 
és három kolostor állott. A Szent Lőrinc kerület déli részén, a mai Széchényi tér helyén terült 
el egykor a város nagy piactere, az Árpád-kori Magyarország legjelentősebb kereskedelmi 
pontja. A kutatások szerint a tér északi kiszélesedésénél állott a pénzverő kamara háza, az 
Árpád-kori magyar pénzverés központja.5  

A Királyi várostól nyugatra eső, a Duna-ágak által kialakított Szigeten (ma Prímás-
sziget – I/4.) állott a bencés rendi apácák valószínűleg már a 11. században megalapított 
monostora és temploma, melyhez kisebb település is csatlakozott. A Királyi városhoz 
délnyugatról közvetlenül csatlakozott a méreteiben ahhoz hasonló Szentpál városrész (I/5.), 
                                                 
4 Különböző korokban említik még Németváros (XIV.sz.) vagy Újváros néven is. 
5 Zolnay op.cit. p. 150-152. 
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mely a régészeti adatok szerint már a 9-10. századtól folyamatosan lakott volt. Első, 1263-as 
okleveles említésétől gyakran szerepel az írott forrásokban, egészen a török pusztításig, ami 
után sosem települt vissza. Lakói magánszemélyek voltak, de birtokosai közt találjuk az 
érseket, és a szentkirályi kereszteseket is. Szentkirály városrész (I/6.) Szentpáltól délnyugatra 
a Duna partján feküdt. Eredetileg Abonynak (Obonnak) hívták, majd az 1150-es években itt 
megépült stefanita ispotályos rend Szent Istvánról nevezett konventjéről és ispotályáról neve 
Szentkirályra változott. Az önálló magyar ispotályos rend központja úgynevezett hiteles hely6 
is volt, valamint az itteni keresztesek felügyeltek a szentkirályi révre. Szentkirály a török 
időkben végleg elpusztult, nevét ma a Szentkirályi-dűlő elnevezés őrzi. Az imént említett két 
település közé ékelődött a Fehérvárra és Bécsbe vezető út mentén kialakult Szentistván-falva 
(I/7.). Nevét Szent István protomártírról elnevezett plébániájáról kapta, a 13-14. században 
azonban beleolvadt Szentkirályba. Innen délkeleti irányban helyezkedett el a kis Szentlázár 
(I/8.), a Szent Lázár rend templomával és ispotályával, mely a történészek szerint István 
király alapítása. Az ispotály később a keresztesek kezére kerül, a 16. században pusztul el 
végleg. Esztergom legnagyobb középkori külvárosa, Kovácsi (I/9.) Szentlázártól keletre 
egészen a Királyi városig terjedt. Nevét az itt dolgozó kovácsokról és egyéb 
mesteremberekről kapta. A 9-10. században már virágzó település három templomának 
egyike (romjai a mai vasútállomás mellett találhatóak) bizonyosan már Szent István korában 
megépült. A 11. század elején meginduló magyar pénzverés központja Esztergom volt. A 
pénzverde a 11. században a várban, majd a 12-14. században a fent említett Királyi városban 
működött, a pénzverők azonban itt, Kovácsiban laktak. A városrész északi, Királyi város felé 
eső harmadát IV. Béla a csúti premontreieknek adja, ezt a részt ezért csúti monostor 
falujaként is említik. 1326-ban Károly Róbert Kovácsi többi részét is a Királyi városhoz 
csatolja, mely azzal együtt egészen a török pusztításig királyi fennhatóság alatt áll. Kovácsit 
keleti irányban a majdcsak akkora kiterjedésű Újfalu (Nova Villa – I/10.) övezte, az 1231-ben 
már fennálló Szent Domonkos templommal és domonkosrendi kolostorral. E kolostor lakója 
volt a híres Julianus barát is. Kovácsitól észak felé egy parlagos terület után Szent Anna 
kerület (I/11.) következett. Ezt a parlagos területet használta vásártérként a Királyi város 
lakossága akkor, amikor – a már fent említett káptalannal való szembenállás következtében – 
az érsek éppen kiközösítette annak lakosait. Ekkor ugyanis többek között tilos volt a Királyi 
város területén a vásárok tartása is. Mivel e tilalom csak a falakon belül volt érvényes, így hát 
a város lakossága ilyenkor a falakon túl tartotta vásárait.  Szent Anna kerület nevét az 
ágostonrendiek 1272-ben alapított monostoráról kapta, mely a Szent Tamás hegy lábánál 
állott. A monostor mellett működött 1290-től egészen a török pusztításig a III. András által 
alapított főiskola. Ennek a városrésznek birtokosa szintén a káptalan volt, a főút mentén a 14-
15. századtól a kanonokok díszes kőházai sorakoztak. Szintén a Szent Tamás hegy lábánál, 
szinte összenőve a Szent Anna kerülettel a tatárjárás előtti örmény kereskedők és 
mesteremberek lakta Örmény (I/12.) helyezkedett el. E kereskedők kivételes helyzetben 
voltak a tatárjárást megelőzően: az egész állam területén vámmentességet élveztek. E jogukat 
1243-ban IV. Béla megerősítette, kerületük azonban hamarosan beleolvadt Szent Anna 
városrészbe. Hévíz vagy Tapolca városrész (I/13.) a Szent Tamás hegy és a Kis-Duna közti 
területen helyezkedett el, a ma is működő melegvizű források által táplált valaha itt állt tó 
környékén. A meleg vizű Hévíz-tó partján – melynek lefolyásánál a 13. sz. óta vízimalom 
működött – III. Béla felesége Anna királynő közfürdőt (balnea communia) létesített, amit 
aztán IV. Béla a szentkirályi szerzeteseknek adott, akik rendházzal és ispotállyal tovább 
bővítették. A Várheggyel szemközt emelkedő magaslat tetején állott a Becket Szent Tamás 
tiszteletére épített templom és a Szent Tamás prépostság (I/14.) Körülötte hat kanonokház 
                                                 
6 A peres ügyek, birtokba iktatások és adásvételek mellett több esetben országos fontosságú okiratokat is ők 
foglaltak írásba és pecsétjükkel hitelesítették. Egyik legfontosabb itt írásba foglalt ügyirat az 1233-ban kiállított 
és II. Endre király aranybullájával megerősített ún. „beregi egyezmény”. 
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emelkedett, és hozzá tartozott a hegy keleti felén elterülő kis jobbágyok lakta település is. 
Szintén az esztergomi káptalan birtoka volt a Várhegy és a Szent Tamás hegy közti völgybe 
húzódó Libád (I/15.) település. Szent Ambrusnak szentelt templomát először 1331-ben 
említik. A Várhegytől északra, a Duna partján, a híres kakati révhez vezető út mentén Petény 
(I/16.) település feküdt. Kakat (I/17.) a Duna északi partján álló mai Párkány (Stúrovo) 
Árpád-kori elődje, az itteni rév volt a környék legfontosabb dunai átkelője. A Duna partján 
Peténytől északra Szentgyörgymező városrész (I/18.) helyezkedett el, a városnak ezt a 
területét ma is így nevezik. Szent György prépostságát még a XII. században alapították, 
prépostja székesegyházi főesperes volt. 

A most röviden ismertetett 18, szorosan egymáshoz épült településhez további kisebb 
falvak tartoztak, ezek azonban területileg távolabb estek. Ákospalota, Bylle, Bajon, Fenyérd, 
Peszér, Úrkuta és Zamárd, bár Esztergomhoz számították őket, önálló falvak voltak. 

A településhalmaz rövid ismertetése és megismerése azért sem haszontalan, mert 
Esztergomot 2006 folyamán kerületekre osztották, ezek új elnevezéseit pedig az egykori 
középkori települések nevei adták. Így a középkori város – melynek csupán két utcája őrizte 
meg középkori nevét – újra felélesztette kulturális örökségének e fontos, immateriális elemét. 
 
5.2. Bemutatás előtt álló emlékek 
 
5.2.1. Kis török-fürdő (Mattyasovszky-fürdő – Viziváros) – Lh. MRT 8/2v 
 (régészet: Horváth István; építészet: Teleki Katalin, H. Nándori Klára, Horváth Dénes) 
 

A mai Kis-Duna sétány vizivárosi szakasza mentén húzódó egykori védműrendszer 
maradványainak viszonylag nagy épségben megmaradt szakasza található a mai József Attila 
tér mentén. Ennek része a ma Mattyasovszky-bástyának nevezett sokszög alaprajzú bástya, 
mely mögött jelenleg teljesen a föld alá temetve rejtőznek az ún. kis fürdő maradványai. A 17. 
század első felében épült fürdőt, bár a 19. század közepén nagymérvű feltöltéssel szinte 
teljesen elfedték, az MRT adatai szerint még közvetlenül a századforduló előtt is használták. 
A kis fürdő és a bástya feltárása jelenleg folyik, eredményeit még nem ismeri a közönség. A 
terveket ennek tükrében vizsgálom.  

2007 év végén készült el a fürdő revitalizációjának terve. Ezzel, a városrész északi 
végében álló helyreállított dzsámi mellett újabb jelentős középkori eleme éled újjá a 
Vizivárosnak. A fürdő megnyitásával együtt az egykori védművek teljes helyreállítása és 
kiegészítése is megtörténik. A vizivárosi városfalak a ma láthatónál jó két méterrel 
magasabbak voltak. Az egész védműrendszernek ez jelenleg az egyetlen pontja, ahol szinte 
teljes mivoltában érzékelhetjük a középkori viszonyokat. A városfal igazi dimenzióit még be 
lehet mutatni a várig felfutó északi védművek esetében, erről a következő részben szólnék. 
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1.kép: Feltárás 2009 (Zs.Á.) 2.kép: Tervezett állapot távlati képe (Teleki K.) 

3.kép: Belső nézet (Teleki) 4.kép: Helyszínrajz (Teleki) 
 Ahhoz, hogy a kis fürdő – mely a török időkben „az idegenek és a szolgaféle népek” 
fürdője volt – újra működhessen, meg kell felelnie mai előírásoknak is, ami a környező 
területen ezeket a funkciókat kiszolgáló épületek építésével elégíthető ki. Az engedélyezési 
tervek leadását megelőző időszakban két tervváltozat futott párhuzamosan, ebből végül is a 
visszafogottabb építészeti megfogalmazású győzött. A jelenleg jogerős építési engedéllyel 
rendelkező terv alapján elemzem a helyreállítási koncepciót.7 A tervezési területet a mai napig 
jórészt álló középkori elemek határolják. Nyugat felől a Hévízfürdő tornya maradványai és az 
innen északnak induló városfal szakasz, északról a Pázmány utca déli oldalának házsorát tartó 
támfalak, keletről a József Attila tér valamint délről a Kis-Duna sétány, mint az egykori Hévíz 
városrésszel összekötő szabad terület képviselői. A szűk bemutatási terület jelentős történeti 
értékkel bír. A terv alapkoncepciója a minimálisan megjelenő új építészeti elemek használata. 
A Hévizi erődöt és a kisfürdőt teljes tömegében, a Hévízfürdő tornya és az erőd közti 
falszakaszt kiegészítve használja fel a terv a funkcióhoz, a többi kiszolgáló részt az egykori, a 
Krey-féle rajzon is látható földsánc rekonstruált tömegébe rejtve fogalmazza meg. A fürdő 
közlekedő funkcióit az erőd külső, északi peremére teszi, ahol fala amúgy is hiányzik. A 
bástya belső terében elhelyezett fürdőhöz tartozó közlekedők, és néhány kiszolgáló tér szintén 
a bástya északi falának kiegészítésébe épül bele, mely közel 4,5 m traktusszélességű. Ez az 
újonnan kiképzett faltömeg lépcsősen követi és egészíti ki az eredeti falszakaszokat. A fürdő 
gépészeti terei az egész építményrendszer legalsó szintjén kapnak teret. A kiszolgáló terek jó 
része a földsánc alá rejtve készül. A bástya belső fele körben galériát kap, így a központi 
medencét körbevevő falak bemutatására lehetőség nyílik. 

                                                 
7 Köszönetemet itt szeretném kifejezni Teleki Katalinnak a tervek rendelkezésemre bocsátásáért. 
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 A bemutatás hitelességének megőrzése miatt jó példa. A tömegformálás a 
helyreállított földsánccal ilyen kis területen is képes lesz autentikussá tenni és megélni a 
történeti környezetet. A térképzés hitelessége nem csorbul, bár a bástya belső magja nyitott 
belső térré válik. Hogy eredetileg belső szintjei voltak-e, azt a feltárás után tudjuk csak meg. 
A funkció céljából azonban szükség volt erre a nyitott belső térre. A szerkezetek 
kialakításánál a tervezők törekedtek az új részek minimális megjelenésére, ezáltal az eredeti 
szerkezetek jól tanulmányozhatók. A kiegészítés anyaghasználata szintén hitelesnek 
mondható. Az értékhierarchia vizsgálatánál egyértelmű, hogy a történeti értékek és a 
dokumentumérték teljes tiszteletben tartásával és erősítésével készültek a tervek. Az új és régi 
elemek viszonyában a minimális beavatkozás, az új részeknek a régieket szolgáló ötletes és 
átgondolt kialakítása révén a kiegészítések alárendeltsége és igazolhatósága nem kérdéses. Az 
eredeti maradványok értelmezhetősége az alkalmazott építészeti eszközökkel is megoldható. 
Különös értéke a tervnek, hogy kiegészítései egyben az új funkciót szolgáló terei, és 
kialakításuk nem veti fel az irreverzibilitás kérdését. Az építészeti megformálás és az 
anyaghasználat egyértelműen az újat a régi szolgálatába állítja. Az épületegyüttes kapcsolata 
környezetével hitelesnek mondható, környezeti hatása különösen az erődszakasz kiegészítése 
után lesz mérhető. A restaurálás és revitalizáció építészeti megközelítése során egyértelműen 
a feltárt történeti részek adják az új tervezésének vezérfonalát. A tervet a dialektikus 
kapcsolat, azon belül a tervezési filológia, vagyis a közös kiterjedés jellemzi. Az új elemek 
önmagukban nem képviselnek egységes építészeti értéket, a régi nélkül értelmezhetetlenek. A 
kritikai konzerválás szép példájának tartom. 
 
5.2.2. Veprech-torony, Malom-bástya (Viziváros) – Lh. MRT 8/2m 
 (Régészet: Horváth István; Bemutatás terve: M&M Architektész Kft., vez. tervező: Mezős 
Tamás) 
 

Ennek a bemutatásnak az esetében, akárcsak a kis fürdőnél (ld. lejjebb), nem 
beszélhetünk még véglegesített tervekről. A terület jelenleg is feltárás alatt áll, bár ebben az 
esetben az engedélyes tervek több régészeti adat alapján készültek. A régészeti topográfia 
adatai is – így a lelőhely pontos jelzése is – jelenleg változás alatt állnak, ugyanis a feltárások 
már tisztázták ezeknek az emlékeknek a pontos elhelyezkedését, melyre eddig nem volt 
lehetőség. A védmű-rendszer egész északi oldala még bemutatásra vár. Ennek jelenleg csak 
egy része áll megvalósulás előtt, az egykori óolasz-bástya és a közepén állott középkori 
torony, mely a várba a vizet felhajtó gépezet és a forrás védelmére épült. A terület teljes 
egészében magánkézben van, az itt megvalósuló jelenleg is folyó beruházás biztosítja majd 
ezeknek a középkori emlékeknek a bemutathatóságát. A fent leírt dzsámi-helyreállítás is 
ennek része. Míg azonban a dzsámi épülete múzeumként, konferenciateremként is 
használható bemutatótérként működik, addig a védművek elemei és a torony az itt létesülő 
szálloda és kiszolgáló épületeinek egy részét képezi. Ebben az esetben a műemléki bemutatás 
egy sokkal bonyolultabb formája kell, hogy megvalósuljon. Ahogy a burkolatban való 
bemutatásnál is említettem, itt is igaz a megállapítás: az emléknek meg kell adni azt a teret, 
amiben önmagáról tanúskodhat. Vagyis nagyon fontos a régi és az új elemek viszonya. Az új 
épületrészeket ilyenkor úgy kell létrehozni, hogy azok a régi elemeket szolgálják. Egy ilyen 
sok réteget átfogó együttes, mint a vizivárosi védmű északi része, nehezebbé teszi az 
együttesben való, átlátható korszakbemutatást. A középkori periódus elemeire ugyanis ez 
esetben rátelepül egy 19. századi épület, melynek tömegén belül kap helyet a szálloda. Ez az 
épület második bővítési periódusában túlnőtt a középkori városfalon, így annak bemutatása 
ma csak beltérben lehetséges. Az új szárnyak és a szálloda elrendezése úgy került kialakításra, 
hogy a középkori védműrendszer minél egységesebben, átfogóbban átjárható, befogadható 
legyen. 
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 Mivel a tervek a feltárások eredményei miatt a dzsámi átadásának időpontja után sokat 
változtak, az elemzést csak az épületegyüttes elkészültével elemezhetjük. 
 
5.3. Régészeti feltárással kutatandó és bemutatásra javasolt emlékek: 
 
Szent István templom, majd Mehkeme dzsámi (Viziváros – a mai plébánia épülete) – 
Lh. MRT 8/2t  
 (régészet: Bartos György; építészet: Schlosser Attila) 
 
 Ez az emlék valamelyest még az előző kategóriába tartozna, ám jó átmeneti példa, így 
ebben a fejezetben elemzem. A jelenlegi plébánia épületén ugyanis láthatóak bizonyos 
periódusok bemutatását célzó bemutatások, ezek azonban ingatagok. Amint az épület 
történetéből kitűnik, jelenleg az sem biztos, hogy a mai épületnek a bemutatott elemei valóban 
léteznek-e. Jelenleg az egyháznak ezzel az ingatlannal új céljai vannak, a plébániát hamarosan 
megszűntetik és a szomszédos 5. sz. ingatlannal együtt, azzal összekötve vendégházként 
szeretnék hasznosítani. Mivel az épület műemlék, ennek engedélyezése során elő kellene írni 
a teljes épületkutatást. A Krey-féle térkép ugyanis kriptát is jelöl az épület alatt, ami jelenleg 
nem ismert. A vízelvezetés problémáinak megoldásakor azonban volt olyan szakasz, ahol egy 
kődarab kivésését félbeszakítottuk, mert az ütések hatására úgy döngött, mintha alatta tér lett 
volna. 

 
Az épület vár felőli homlokzatát nézve tűnik szembe az egykori templomépület 

bemutatására tett kísérlet. A ház észak-keleti sarkán az egykori minaret tömege került 
bemutatásra, mely annak tanúja, hogy a török időkben az ún. Mehkeme dzsámiként is 
működött. Az épület északi homlokzatának közepén az egykori templom diadalívének 
visszaidézése jelenik meg eltérő színezéssel. Ezen kívül a keleti homlokzaton félig a 
hozzáépített kis toldalék alól kilógva egy a vakolatban bemutatott íves ablaknyílás is 
érzékelhető, bár itt csak a vakolat felületi érdessége utal erre. 

Ahhoz, hogy hiteles és élménykeltő bemutatás készülhessen, még hiányzik az 
épületkutatás, illetve a terület régészeti feltárása. A várható eredmények alapján lehetőségét 
látom egy sikeres műemléki bemutatásnak is, mégpedig a jelenlegi funkció megtartásával. 
 
 
 

1.kép: Az plébániaépület a várból (Zs.Á.) 2.kép: A bemutatás (Zs.Á.) 
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Szent Kozma és Damján templom (Kovácsi – a mai vasútállomásnál) – Lh. MRT 8/17  
(régészet: Zolnay László; Horváth István) 
 

1912-ben a vasútállomás bővítése során a töltés nyugati oldalán kerültek elő az 
egykori templom vastag alapfalai. Sinka Ferenc feltárása alapján egy kéttornyos, három hajós 
románkori templom romjai bontakoztak ki a délről hozzáépített rendház maradványaival. A 
templom hajójának nagy része és szentélye a vasúti töltések alá nyúlik, ez feltáratlan maradt. 
Sinka a romokat a johanniták Szt. István protomártírról nevezett templomával és ispotályával 
azonosította. 1925-ben Wollanka József és Balogh Albin végeztek újabb feltárást a 
helyszínen. Miután1954 őszén a környékbeli lakosok a romok szétbontását kezdték meg, 
ennek megakadályozására 1954-55-ben Zolnay László vezetésével a romterület kitisztítása 
után újabb ásatásokat kezdtek, melynek során rengeteg sírt tártak fel. Zolnay elvetette Balogh 
elméleteit, a templom melletti épületromot a parókiával, a templomot pedig Kovácsi városrész 
Szt. Kozma és Damján templomával azonosította. A régészeti topográfia szerint azonban 
okleveles adatok alapján az egykori város Szt. János evangélistáról nevezett temploma 
található itt. A templomot 1270-ben említik először és a 16. században pusztult el.  

A romok nagy része jelenleg a töltés alatt található, a feltárt rész alapfalai kb. 1 m 
magasságban szabadon állnak – bár a jelenlegi növényzet miatt nem láthatóak. Mivel az 
ásatások nem terjedtek ki nagy területre, várható értékes épületmaradványok és kőanyag 
előkerülése. Az eddig feltárt épületrész és régészeti leletek alapján jelentős méretű templom 
romjainak bemutatása fontos feladat lenne. Jelenleg a területen semmi sem látszik. Előzetesen 
megállapítható, hogy az emlék feltárása és szabadtéri romterületként való bemutatása csak az 
esetben lehetne fenntartható, ha a város és az állam, mint tulajdonos szánna erre. A terület a 
vasúti használat miatt az állomás áttervezését is jelentené. Információs pontként, valamint a 
fővárosból érkező zsákvonal méltó zárásaként, a város déli részének releváns eleme lehetne. 
Mivel a terület kertvárosias jellegét a 80-as években történt lakótelep építés miatt elvesztette, 
a környezet jelentős avulása miatt jelenleg nem életképes a bemutatás gondolata. Turisztikai 
értéke az ilyen periferiális maradványoknak csak egy, az egész város középkori romemlékeit 
bemutató tematikus helyreállítás sorozat esetén lenne. 

 
1.kép: A feltárás rajza (Zolnay 1956) 2.kép: A maradványok (Zs.Á. 2008) 
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Szűz Mária templom és bencés apácakolostor (Sziget) – Lh. MRT 8/13 
(régészet: Lovag Zsuzsa) 
 
 A Prímás-sziget déli oldalán, a jelenlegi Duna-parti műút kanyarulatánál, a városban 
jól ismert Palkovics-padtól északi irányban dombszerűen kiemelkedő terület az MRT5 adatai 
szerint régóta ismert régészeti lelőhely. A 19. században még jelentős falmaradványok álltak 
itt. 1953-ban Zolnay László, majd 1959-ben és 1966-ban Bertalan Vilmosné folytatott itt 
ásatásokat, melyek során feltárták a Knauz Nándor által korábban a bencés apácák Szűz 
Máriáról nevezett kolostoraként azonosított templom és a hozzá déli irányból csatlakozó 
monostor alapfalait. A terület alapos feltárását Lovag Zsuzsa végezte el 1987-ben, a 
leletanyag feldolgozása mai napig folyamatban van. 
 Az ásatások után a romokat visszatemették. A felújított Mária Valéria hídhoz vezető út 
nyomvonalát úgy alakították ki, hogy a későbbiekben ne akadályozza a romok bemutatását. 
A Duna közelsége már a feltáráskor gondokat okozott, a terület az árvíz által minden évben 
közvetlen érintett. Az egykori monostor keleti része egy magántulajdonban lévő telek alatt 
húzódik, feltárására nem volt lehetőség. A terület szerencsére gyéren beépített, egy 
sportpálya és néhány kis épület található a romok közelében. A bemutatásnak tehát lenne 
megfelelő tere a tulajdonviszonyok rendezése után. A várhegy látványa és a fürdőkkel, épülő 
szállodákkal fejlődő szigeten a romkert kialakítására jó lehetőség nyílna. Mivel az alapfalak a 
mai terepszinthez közel húzódnak, minimális ráfalazással megoldhatóvá válna az 
élménykeltő bemutatás. 
 A burkolatban való bemutatással szemben az ilyen romkerteknek már értelmezhető a 
hitelességük, a látogatóknak a romokkal való konkrét kapcsolat megadható. A környezet és 
az emlék kapcsolatának hiteles helyreállítására itt sokkal jobb esély van, mint a kovácsi 
templom esetén. 
 
Szent Péter és Pál templom (Királyi város) – Lh. MRT 8/3l 
(régészet: Horváth István) 
 
 A mai, azonos nevű belvárosi plébániatemplomtól délre, annak templomkertjébe 
lógnak be a középkori templom maradványai, melyek a IV. Béla király úton át is húzódnak. 
Feltárására csak részben volt lehetőség. A terület és a tőle keletre néhány méterre álló 
ferences templom környékének terepszintje jól láthatóan kiemelkedik a környezetéből. A 
régészeti jelentőségű terület részletes feltárását legalább a plébániakertben el lehetne végezni, 
és ugyanitt alkalom is lenne a romok bemutatására. Vukov Konstantin 1982-ben tett javaslatot 
szintén erre a bemutatásra is.8 Az itt felvázolt, lesüllyesztett terepszinten álló 
rommaradványok bemutatása sokkal életszerűbb, mint Vukov hasonló javaslata a Szt. Lőrinc 
templomhoz. A plébániakertben ugyanis mind a romok megbecsülése, mind fenntartásuk 
könnyebben biztosítható, mint közterületen. A bemutatáshoz kapcsolódóan a IV. Béla király 
úton a templom alaprajza burkolatban került volna rögzítésre. A burkolatban való didaktikai 
jelölés romkerthez csatlakozó alkalmazása már a helyreállítás részeként jobban értelmezhető. 
Szerepe ugyanis kiegészítő, értelmező jellegű, a romokkal való viszonya sokkal közvetlenebb, 
ezáltal helyes arányú alkalmazása erősítheti a bemutatás kvalitását. 
 
Az egykori érseki palota maradványai (Várhegy É-i része) – Lh. MRT 8/1n-1s 
 
 Az árpád-kori palota északi falának maradványai Zolnay László 1957-es hitelesítő 
ásatásából ismertek. A várhegy északi végének egy része túlélte a bazilika építésekor végzett 

                                                 
8 Ld. Vukov: Tíz lap… op.cit. 
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terepsüllyesztést. A területen jelenleg semmilyen emlék bemutatása nem látható. Érdemes 
lenne feltárni a várhegy bizonyíthatóan le nem gyalult részeit, és javaslatot tenni a 
maradványok kezelésére. Jelen adatok alapján maximum romkert formájában lenne 
lehetséges, ám a bemutatás értelmezhetősége a maradványok eredeti környezetének 
pusztulása miatt nehezen biztosítható.  

A felfalazott rommaradványok csak akkor válnak releváns elemévé egy területnek, ha 
megfelelő, értelmezhető mennyiségben maradtak fenn, és bemutatásuk megkapja a szükséges 
teret, környezetük pedig az élményeztetést szolgálja. Erre, mint a Szt. István protomártír 
kápolna bemutatásánál látható, nem sok esély mutatkozik e területen. 
 
Vizivárosi védművek,  török ágyúbástya, várárok – Lh. MRT 8/2a-2n 
 
 A Viziváros fent részletezett kőből épített városfalát Telegdi Csanád érsek építtette a 
14. sz. közepén. A dolgozatban említett részei ma is láthatók, itt két további szakaszát 
említeném a későbbiekben bemutathatóként.  

Az északi szakasz az Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámitól egészen a vár északi 
rondellájáig húzódott. A mai Berényi utcának az egykori érseki vasgyár mellett beszűkülő 
szakaszán ma is láthatók egy törökkori ágyúbástya jelentős maradványai. Ennek bemutatása 
korábban a dzsámi környéki beruházások részét képezte, jelenleg nincs tervbe véve. A bástya 
és a tőle északra a várig húzódó falszakaszok jelentős magasságban állnak, jórészt a föld 
alatt. Itt az említett beruházás kivitelezése után a várhegy növényzetének rendezése után jó 
esély mutatkozna ezeknek a falaknak a feltárására és kiegészítésére. Ennek városképi hatása 
is releváns lehet. 

A másik ilyen, még bemutatásra váró szakasz a Viziváros déli városfalrésze. A most 
kutatott és bemutatásra kerülő Hévízfürdő tornyától keletre forduló falszakasz egy része a kis 
török fürdőhöz kapcsolódóan bemutatásra kerül. A további, a Budai kapu rondellába (Lh. 
MRT 8/2f) csatlakozó szakasza házak támfalaként több helyütt még nagy magasságban áll. A 
budai kapu maradványai éppen a Pázmány utcának a várút felé kiteresedő szakasza alatt 
húzódnak. Ez a szakasz tehát, ha nem is olyan egységesen, mint az imént említett északi 
szakasz, bemutatható lenne egy egységes koncepció alapján, mely a vizivárosi erődrendszer 
teljes hosszának műemléki bemutatását célozná meg. A középkori építészeti emlékek 
tematikus rendszerű, városszintű műemlék-bemutatására itt véleményem szerint egyedülálló 
lehetőség mutatkozik. 
 
A Királyi város védművei – Lh. MRT 8/3a-3i  
 
 A királyi város a Kis-Duna partján, a környező hegyekből lefolyó vizek által 
kialakított természetes eróziós árkok által körülhatárolt területen alakult ki. A város É-i és D-i 
határát képező árok ezt a funkciót a 19-20. sz. fordulójáig, a Simor János utca nyomvonalán 
húzódó K-i árok a 19. sz. elejéig megtartotta. Ezeket a természetes árkokat valószínűleg már a 
település kialakulása (10. sz.) idején elsősorban védelmi szempontból szélesíthették és 
mélyítették, utóbb az árkon belül épített sánccal, majd városfallal erősítették. Az árok első 
említései 1201- 1202-ből ismertek, amikor Imre király oklevelei a Lőrinc-kaputól a Kis-
Dunáig húzódó városárkot írják le. A 13. sz. második felétől gyakran találkozunk a K-i és D-i 
árok említésével is. A városfalak építését Lepold Antal a 12. sz.-ra teszi, Balogh Albin viszont 
ebben az időben az árok mellett még csak sáncot feltételez. Annyi bizonyos, hogy a 13. sz. 
elején már falak védik a várost. A falak első okleveles említését 1290-1296-ból ismerjük. Az 
É-i, K-i és D-i falak kőből épültek, Ny-on, a Kis-Duna parton azonban (még a 16-17. sz.-i 
metszetek tanúsága szerint is) csak gerendákból összerótt palánkfal védte a várost. A fal 
nyomvonala ÉNy-ról (a Kis-Dunától) DK-felé, a Lőrinc utca és Hévíz utca közti telkeken 
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keresztül haladt a Rákóczi térig, onnét DK-nek fordulva a Símor János utca Ny-i házsorának 
vonalán haladt D-nek, a Angyal és Árok utcák vonaláig és azon Ny-nak a Kis-Dunáig. Az 
Eperjessy István által készített 1777-es várostérképen ez a vonalvezetés jól látszik. A 
metszetek tanúsága alapján, a szuroköntőkkel is ellátott, pártázatos városfalakat a 16. 
században félkör alakú rondellákkal erősítették meg, amelyeket - a 17. sz.-i ábrázolások 
szerint óolasz típusú bástyákká alakítottak át. A falak előtt húzódó árok külső oldalán 
kihegyezett és fonott cölöpsor biztosította a külső védelmet. A városfalakat - melyek az utolsó 
törökkori ostromokban (1683-1685) erősen megsérültek - az Esztergom felszabadulását 
követő újjáépítés során elbontották. 
 Az átlagban egy méter körüli vastagsággal rendelkező, városfal szakaszai több helyütt 
előkerültek, mintegy három méter mélységben. A városfalon összesen négy kapu (Szt. 
Lőrinc-, Budai-, Szt. Pál- és Dunai-kapu), valamint négy rondella (Északi-, Déli-, Keleti- 
illetve Nyugati, vagy Dunai-kapu rondella) volt. A falszakaszok maradványai a későbbi 
jelentős feltöltődések miatt már nagy mélységbe kerültek, bemutatásukat azonban segítené, 
hogy vonaluk jórészt ma is beépítetlen. Ahogy a vizivárosi erődített városfal még ismeretlen 
szakaszinál, itt is egy átfogó feltárást kellene végezni a falak vonalára és állapotára 
vonatkozóan. Úgy vélem, hogy egy egységes koncepció ez alapján kialakítható lenne a 
városfal maradványainak kezelésére.  
 A középkori romemlékek városi szintű integrált bemutatása csak egységes, 
urbanisztikai vizsgálatokon alapuló koncepció szerint lehetséges. A királyi város városfalának 
esetében az egykori árkok mentén húzódó széles utcák miatt ez a megoldás életképes lehetne. 
Az ilyen városi szintű területrendezés nemcsak építészeti, de tájépítészeti és urbanisztikai 
feladatot is jelent. Ha ilyen átfogó koncepció mentén nem fűzhetők fel a város izolált, 
régészeti eszközökkel előkerült emlékeinek élményeztetése, akkor az egyes emlékek esetében 
nem lesz életképes egy bemutatás sem a városszövetben. A szigeti kolostor maradványai e 
tekintetben egyedülálló példaként említhetők. Azt a környezeti adottságot, melyet az Árok 
utca és a Simor utca szélessége jelent, véleményem szerint az integrált rombemutatás 
szolgálatába lehetne állítani. 
 
Szent András templom (Szentkirály – a középkorban elpusztul) – Lh. MRT 8/21 
(régészet: Horváth István); valamint Szent István templom és keresztes konvent – Szent 
Balázs és Szent Elek kápolnák (Szentkirály) – Lh. MRT 8/22 (régészet: Némethy Lajos; 
Lázár Sarolta) 
 
 A várostól délre elterülő korábban mezőgazdasági területek alatt beépítetlen területen 
három középkori település romjai is meghúzódnak. Az ún. Szentkirályi dűlő e két ismert 
romemlékének sajnos a legbizonytalanabb a jövője. A már a középkorban elpusztult Szt. 
András templom a Szentkirály nevű település plébániatemploma volt, alapfalait és temetőjét 
1967 és 1971 között leletmentés során tárták fel, jó része már ekkor áldozatul esett a 
kavicsbányászatnak. A szentkirályi konvent hiteles hely lévén fontos szerepet töltött be nem 
csupán Esztergom, de az ország középkori történelmében is. A romok feltárása éppen ezért 
volt elsődleges a századfordulón az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi társulat 
számára. Ekkor a korabeli leírás szerint nem csupán a háromhajós bazilika, hanem a körülötte 
lévő konvent feltárása is megtörtént.9 A feltárás során előkerült értékesebb leletek azóta 
jórészt elkallódtak, a nagyobb kváderkövek egy része ma is látható a vizivárosi plébánia 
támfalába építve. Rajzi adataink egyedül Némethy idézett könyvéből vannak, melyben egy 
alaprajzot közöl. 

                                                 
9 Némethy Lajos: Emléklapok…, 5.o. 
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 A területen jelenleg magántulajdonú homok és kavicsbánya működik, így ezek a 
romok hozzáférhetetlenek, állapotukról nincsen információnk. A háromhajós bazilika 
komolyabb maradványait 1964-ben még látta Horváth István, több adat nincs róla. A terület, 
mint kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely szerepel, ennek ellenére nem látszik sok esély a 
további pusztítás megállítására. 

 
1. kép: A szentkirályi konvent ásatási alaprajza (Némethy 1894) 

 
Szt. Lázár konvent (Szentlázár – „Gyepmester ház”) – Lh. MRT 18 
 
 A Szentlázárként említett településrész ma is beépítetlen területen található, a 
szentkirályi résszel egyvonalban a várostól déli irányban. Ezeknek a területeknek a bejárása 
már több, mint harminc éve történt. Légi régészeti vizsgálatok nem történtek még eddig, ez 
alapján felmérhető volna a romterületek kiterjedése. A középkori Esztergomot körülvevő 
településhalmaz ma is beépítetlen területen lévő elemeinek megismerése még úgy vélem 
sokáig várat magára. Mivel e települések jelentősége kicsi volt, templomaik, konventjeik 
megtalálása és feltárása adhatna támpontot romemlékeik védelmének felülvizsgálatára. 
 
5.4. A jövőbeni bemutatások lehetőségei, és lehetséges városképi hatásuk 

 
A jövőbeni bemutatások lehetőségei, mint láttuk sok mindentől függenek. Az esetek 

nagy többségében igen költséges, sok hatóságot megmozgató feladatokról van szó. Ennek 
megvalósítása egységes koncepció hiányában, az egyes emlékekre korlátozva nem működik. 
Egy-egy beruházás persze, ahogy láttuk, sietteti ezeknek az emlékeknek a kezelését, de az 
egységes, településszintű koncepció ekkor sem hiányozhatna. Ennek több elemzett emlék is 
kárát látta. A megelőző alapkutatások nélkül ennek a feladatnak a körvonalazása csak a fent 
látott vázlatos formában lehetséges. Első lépésben az érintett területek vezérszinti (mind 
pinceszinti, mind földszinti) felmérése, feldolgozása és értelmezése lenne a fő feladat. Ez 
amellett, hogy tisztázná a területek középkori topográfiáját, sokkal több adattal szolgálna a 
még bemutatásra érdemes emlékekre vonatkozólag. Ezt kellene követnie a részletes 
falkutatási programnak, melynek első eleme lehetne az éppen felújítás alatt, vagy éppen előtt 
álló homlokzatoknál a kutatási kötelezettség előírása. Az a lehetőség, hogy kisebb területek 
folyamatos, szisztematikus, egymás melletti szekciókban való feltárása megtörténjen már 
sajnos elveszett a Királyi város egy részében, ugyanez a Viziváros egy részében már szintén a 
múlté. 
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 Az olyan sok történelmi réteget hordozó városokban, mint Esztergom az ilyen 
emlékek bemutatása, illetve annak vizsgálata során természetesen felmerül ezek városképi 
hatása is. Ez különösen akkor érdekes, ha integráltan, rendszerben történik a bemutatás. Csak 
az ilyen több emléket egybefoglaló, tematikus bemutatás tudja áttekinthetően felidézni az 
adott építészeti-kultúrtörténeti réteget. Ehhez a kiegészítő információs rendszernek jól 
felépítettnek kell lennie, minden egyes emléket az adott helyszínen a többivel együtt alkotott 
rendszerben kell bemutatni. Ezeknek a rendszereknek amellett, hogy összhangban állnak a 
digitális régészeti és műemléki adatbázisokkal, távolról is elérhetőnek kell lenniük. Nem egy 
külföldi honlapot találunk, ahol már otthonról megszervezhetjük egy adott város, vagy régió 
kultúrájának megismerését, az érdeklődésünknek megfelelő szinten. Véleményem szerint a 
középkori műemlékek városon belüli tematikus bemutatásának sikere sokban múlik ezen. 

Esztergom esetében előremutató intézkedésnek tekinthetjük, hogy a mai város részeit a 
középkori városrészek kiterjedése szerint osztották fel, és azok középkori neveit adták nekik. 
Ez az elnevezés hamar átment a köztudatba, melyet nem csak a városrészek közti versenyek 
hagyományának megteremtése céljából létrehívott nyári játékok mélyítenek el immár a 
lakosság tudatában. A város logójában és kulturális eseményeinek szervezésében is újra a 
középkori értékek felé irányítja a figyelmet. Úgy vélem, hogy Esztergom középkori építészeti 
emlékeinek bemutatása igen aktuális téma. Ez, amint fent kifejtésre került, sok kutatást és 
szakmai vizsgálatot követel még. 

A dolgozat 4. fejezetébe a fenti emlékek még ily rövid vizsgálata sem fért be. Úgy 
vélem, az ott megfogalmazott célok legalább egy ilyen vázlatos vizsgálat igényét felvetik egy 
régészeti értékekben gazdag település esetében. A rendezési tervek ismeretében kijelenthető, 
hogy egy ilyen vizsgálati anyag nélkül készültek, és jelenleg nem sok védelmet nyújtanak e 
középkori maradványok számára. 
 




