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Kedves Olvasó!

Hatodik alkalommal jelentkezünk az Egy 
kis mustra című kiadványunkkal, amely az 
adott esztendőben megvalósult műemléki 
helyreállításokat mutatja be.

Először 2011-ben, a kormányhivatalok 
megalakulásának évében, majd 2012-
ben Pest és Nógrád megye, ezt követően 
2013-tól a – két megye örökségvédelmi 
szinten történő szétválása után – Pest me-
gye területéről készítettünk válogatást a 
jelentősebb felújításokról. 2014-ben, már 
a járási szinten szervezett közigazgatási 
rendszerhez kapcsolódva, majd 2015-
ben és idén ugyancsak Pest megye leg-
szebb helyreállításait mutatjuk be.

Hagyomány és korszerűség. Ezeket a 
manapság már kissé elkoptatott, kiüre-
sedett szavakat szeretnénk napi munká-
inkkal megtölteni. Az értékek megóvása 
kötelezően szép feladat. És ezt kötelező 
napjaink állandó változásában megten-
ni. Az állandó változásban viszont csak 
a szakmailag megalapozott állandóság 
tud igazán eredményeket elérni. A szer-
vezeti és jogszabályi változásokon átíve-
lő azonos vezetés, valamint az azonos 
szemlélet garantálja a megfelelő körül-
ményeket, a bizalmat és a teljes szakmai 
szabadságot, amely lehetővé teszi a fo-
lyamatos, magas színvonalú munkát, és 
a napi feladatokon túl, az éves összeg-
zésre is lehetőséget teremt.

Hatodik évfolyamba lépett kiadványunk 
talán érzékletesen bizonyítja, hogy ebben 
a változó világban, a pesti Vármegyehá-

za, a Pest megyei mű-
emlékvédelem központ-
ja, szilárd bázisa épített 
örökségünk védelmé-
nek, megújításának.

Kiadványunkban sze-
replő példák igen sokré-
tűek. Templomok, vá rosi 
házak, vagy akár egy ol-
tár, egy emlékmű. Mind-
ezeket csak egy leírással 
és néhány fotóval tudjuk 
bemutatni, de talán ki-
hallatszanak belőle a 
tulajdonos, a használó 
és a műemlékes egymás szempontjait 
figyelembe vevő párbeszédeinek ered-
ményt hozó szavai. Most először régészeti 
feladatainkról is beszámolunk, és terveket 
is bemutatunk a jövő reménységének je-
gyében.

Szeretnénk hinni, hogy mindaz az ipar-
kodás és erőfeszítés, amit műemlékeink 
megóvásáért, nemzeti kulturális öröksé-
günk védelméért végzünk, sokak számá-
ra fog örömet jelenteni. Talán még egy 
kis büszkeséget is. Kiadványunkat ezzel 
a reménnyel ajánlom minden érdeklődő 
figyelmébe,

Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Pest Megyei Kormányhivatal

Köszöntő
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Vácrátót első katonai felmérésének térképén a 
Sződrákosi-patak mentén egy angolkert látha-
tó a jelenlegi kert helyén, s már azonosítható 
rajta a gazdasági bejáratánál álló gazdatiszti 
ház, az ún. tornácos ház elődje. A kert 1871-
ben került a főrendiházi tag, Vigyázó Sándor tu-
lajdonába, aki a régi kastély helyén 28 szobás 
eklektikus kastélyt építtetett. A régi kert helyén 
Jámbor Vilmossal, a kor legnevesebb kertterve-
zőjével romantikus tájképi kertet varázsolt ösz-
szefüggő tórendszerrel, hidakkal, vízimalommal, 
műromokkal, sziklaalagúttal. Gyűjteményes 
kertjét végrendeletében a Magyar Tudományos 
Akadémiának ajándékozta. Az intézmény csak 
1952-ben kezdhette meg a kert helyreállítását 
és egy modern botanikus kert kialakítását, mely 
nemrégiben új üvegházakkal, látogatóközpont-
tal gazdagodott. A falu főtere felé nyíló értékes 
kovácsoltvas kaput néhány éve restaurálták, a 
malomház tetőzetét helyreállították, a kerti séta-
utakat folyamatosan megújítják. A jelenlegi fő-
bejáratnál álló tornácos ház egy háromosztatú 
lakóház volt, a főhomlokzat előtt pincegádorral, 
alatta dongaboltozatos pincével. Az épületet 
több alkalommal bővítették, alakították. Felújí-
tása során megőrizték az egyetlen régi ablakot, 
s egy archív kép alapján visszaállították az ovális 
padlásszellőzőket, padlásablakokat. A megújult 
kutatói lakosztályok és emlékszoba előtt végig-
futó tornác burkolata is a XIX. századot idézi.

Építtető: MTA Ökológiai Kutatóközpont; Terve-
ző: Szigma Pont Mérnöki Iroda Kft.; Kivitelező: 
Schilling és Társai Kft.; Műemlék-felügyelő: Fe-
hér Judit.

Vácrátót, BotaniKus Kert, tornácos ház
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A váciak körében Kőszentes hídként emlegetett, 
1753–58 között épült barokk híd, a város déli ka-
puját jelenti. A kétnyílású kőhidat Althann Mihály 
Károly püspök építtette Oracsek Ignác tervei alap-
ján. A falazott mellvéden, barokk, volutás talapza-
ton álló, 3-3 szobor, illetve szoborcsoport Bechert 
József váci szobrász alkotása. Az 1752 és 1759 kö-
zött készült szobrok a Duna felőli oldalon: Szent 
Venantius, a híd közepén Nepomuki Szent János, 
majd a város felőli végen Szent Kamillus. A híd má-
sik korlátja mentén: Szent Júdás Tádé apostol, kö-
zépen Szent Péter és Pál apostolok, majd a másik 
végen Szent Borbála. A Műemlékek Országos Bi-
zottsága 1948-ban helyreállította a hidat, emellett 
az útpályát mindkét irányban, vasbeton szerkezet-
tel kiszélesítették. E munka során rekonstruálták a 
kváderkövekből és téglából készült falazatot, és a 
hatszög alaprajzú mederpillért. A város a múlt év-
ben elhatározta az utoljára 25 évvel ezelőtt resta-
urált szobrok és a hídkorlát ismételt restaurálását, 
valamint a hídépítmény kifagyott köveinek, téglái-
nak pótlását. A jelentős légszennyezésnek és dina-
mikai hatásnak kitett szobrok sóskúti durva mész-
kő anyaga elszennyeződött, algásodott, a korábbi 
kiegészítések kirepedtek. Az útpálya többszöri fel-
újítása során a hídra kerülő újabb rétegek követ-
keztében a szobrok talapzata 20-30 cm-rel az út 
jelenlegi szintje alá került. Az első ütemben elké-
szült három szobor restaurálásával együtt faragott 
kő talapzatukat elválasztották a burkolattól és köz-
vetlen környezetük vízelvezetését is megoldották.

Építtető: Vác Város Önkormányzata; Restaurátor: 
Horváth Tibor; Kőműves munkák: Aqua-Pilon Kft.; 
Műemlék-felügyelő: Fehér Judit.

Vác, Kőszentes híd
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Budapest irányából Vácra érve, a Hétkápolna köz-
vetlen közelében, egy mesterséges dombon ma-
gasodik az 1948–49-es szabadságharc két váci 
csatájában elesett honvéd katonák emlékére állí-
tott obeliszk. Az 1949 áprilisi majd júliusi győztes 
ütközeteket Damjanich, illetve Görgey táborno-
kok vezették a császáriak és az orosz intervenci-
ós csapatok ellen. A két összecsapás alkalmával 
2500 honvéd katona vesztette életét. Az 1868-
ban készült alkotás az első honvédemlékmű az 
országban a kiegyezést követően, felavatása or-
szágos jelentőségű esemény volt. A gyűjtésből 
emelt emlékmű tervét Caciari Alajos építőmester 
és Krenedits Ferenc rajztanár készítették, a meg-
valósítás a váci honvédegyesület érdeme. A hely-
reállítás során az egyszerűbb szakipari munkákat 
a váci fegyház rabjai végezték. Kovácsoltvas ke-
rítéssel körbevett, lépcsőzetes kő alépítményen 
álló, mintegy 4 méter magas, gúla formájú em-
lékoszlop bronzozott vasból készült, tetején lán-
goló ágyúgolyóval. A festéssel díszített obeliszk 
oldallapjain Magyarország címere, alatta koszo-
rúval körülfont ágyúgolyók láthatóak. Négy olda-
lán a város egykori országgyűlési képviselőjének, 
Degré Alajosnak a verse olvasható: „Vándor me-
gállj! tekints szét e mezőn, HONVÉDEINK itt küzd-
tek a jogért, S itt nyugszanak, kik vért és életet 
Áldoztak a honért...”.

Építtető: Vác Város Önkormányzata; Kivitelezés-
ben részt vettek a Váci Fegyház és Börtön rabjai; 
Műemléki-felügyelő: Fehér Judit.

Vác, honVédemléK
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Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának támogatásával újította 
fel a főtéri emeletes barokk lakóház alatt lévő 
középkori pincében berendezett, 1998 óta mű-
ködő ún. Memento Mori kiállítást. A tengeren-
túlon is számon tartott, országos viszonylatban 
pedig egyedülálló emlékanyag egy véletlen foly-
tán, a váci domonkos templom évszázadok óta 
iszappal borított kriptájából került napvilágra, s 
a XVIII. századi váci polgárok szép és megha-
tó temetkezési szokásait tárja a látogató elé. A 
kapualjból induló meredek kőlépcsőn juthatunk 
le a téglaboltozatos barokk kori, majd lejjebb, 
a dongaboltozatos, kőből épült hatalmas pin-
cetérbe, melyet a középkorban borospinceként 
használtak. A megnyitás óta eltelt több évtized 
alatt a kiállítótér és az installáció mára kissé 
megkopott, elavult. Az igen értékes festett ko-
porsók, múmiák, a koporsókból előkerült külön-
leges kegytárgyak, ruhaneműk igényes tárolása, 
bemutatása speciális megvilágítást, léghőmér-
sékletet, szellőzést és páratartalmat igényel. En-
nek érdekében a gépészeti és elektromos rend-
szerek újratervezését és a pinceterek építészeti 
felújítását határozták el. A vakolatlan kőfalakat 
gondosan megtisztították, a hiányokat pótol-
ták, a pincerészeket elválasztó faragott kő aj-
tókereteket pedig kőrestaurátor egészítette ki és 
konzerválta. A műemléki kritériumoknak meg-
felelően a gépészeti és elektromos megoldások 
igényes kivitelűek lettek.  Az újonnan készült bel-
sőépítészet és a kiállítási installáció már a XXI. 
századot reprezentálja. 

Építtető: Vác Város Önkormányzata; Tervezők: 3R 
Műhely Bt., Thermo Épgép Kft., Dinamic Kft.; Kő-
restaurátor: Lengyel Krisztián; Kivitelező: Tó-Art 
Medic Kft.; Műemlék-felügyelő: Fehér Judit.

Vác, memento mori Kiállítás
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A Börzsöny lábánál fekvő Perőcsény festői elhe-
lyezkedésű templomáról az első írásos említés 
a XV. századból származik. Az épületet a XVII. 
század végén már a reformátusok használták, s 
egy írott forrás arról tanúskodik, hogy 1730-ban 
lezárt állapotban, de még állt a sekrestye. Az 
egyhajós, homlokzat előtti toronnyal rendelke-
ző templom felújítása a toronysisak helyreállítá-
sával, a falazattól elvált egyik támpillér újjáépí-
tésével és a toronytest statikai megerősítésével 
kezdődött. A kőporos vakolat eltávolításakor 
érzékelhetővé vált a torony építéstörténete.  A 
torony két alsó szintje középkori, melyeket gó-
tikus, kis kiülésű párkány tagol. Az alsó szinten 
apró csúcsíves ablakok nyílnak mindhárom ol-
dalon, fölöttük faragott kőből gótikus ikerablak-
ok, melynek középső osztóbordája hiányzik. A 
torony a két középkori szint fölött azonos kőfala-
zattal folytatódik, mely barokk párkánnyal zárul, 
s e szint befalazott szegmensívű ablakai a to-
rony belső terében még látszanak. A barokk-ko-
ri zárópárkány fölé épült a torony legfelső szint-
je tégla falazattal, romantikus párkánnyal a XIX. 
század közepén. Az 1790-es években átépült, 
a középkorinál szélesebb hajót sík famennyezet 
fedi. Érdekes, hogy a torony nyugati bejáratá-
nak küszöbszintje alatt a profilosra faragott gó-
tikus kőlábazat körben folytatódik, így elképzel-
hető, hogy a kő szemöldökös ajtó utólag, a hajó 
bővítésekor került ide. A torony homlokzati hely-
reállításakor a szintek építésének korát a vakolat 
különböző textúráival sikerült érzékeltetni.

Építtető: Perőcsényi Református Egyházközség, 
Czunyi-Kenyeres József lelkész; Tervező: Móga 
Sándor építész, Hernád Attila statikus; Kutatók: 
Velladics Márta, László Csaba; Kivitelező: Aqua-
Pilon Kft.; Műemlék-felügyelő: Fehér Judit.

Perőcsény, református temPlom
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A Magyar Lovaregylet 1890-ben, angol mintára 
hozta létre az alagi versenyló tréningtelepet a ho-
mokos altalajjal rendelkező, ún. pesti szavannán, 
ahol a terep télen is alkalmas a lovak edzetésére. 
A parkos, erdős, fasorokkal tagolt területen ver-
seny- és edzőpályák, valamint szabályos elrende-
zésben telepek találhatók. A telepeken udvarok 
köré rendezve egy-egy kúria, versenyistállók és 
lovászlakások épületei állnak. Az egyes telepe-
ket a kor neves arisztokratái, a Batthyány, Horty, 
Dréher, Pejacsevich stb. családok bérelték ver-
senylovaik tartására, edzésére. Az udvarok sávjá-
val párhuzamos zónában karámok sorakoznak, s 
egy majorság is létesült az egész terület ellátásá-
hoz. Létesítésének idején, korának legmagasabb 
műszaki színvonalán megépült alagi tréningköz-
pont a legrangosabb lósport létesítmény volt az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén. A II. világ-
háború, majd az államosítás következtében a tré-
ningközpont jelentős területeket vesztett, a sport 
is hanyatlásnak indult. A rendszerváltást követően 
újra éledt telep 15 istállóépülete a legsikeresebb 
versenylovak nevét viseli. Ebben az évben meg-
újultak a Precíz-Aréna, a Vatinius, a Rabló, a Baj-
társ, a két Kamarás, az Api és a Kabala istállók. 
A folyosókra két oldalról felfűzött bokszokból álló 
épületek nem képviselnek kiemelkedő építészeti 
értéket, viszont a kor színvonalán igényesen meg-
épített állattartó épületek, rendkívül ésszerű meg-
oldásokkal. Az istállók felújítása során az eredeti 
szerkezetek helyreállítása, és közvetlen környeze-
tük rendezése történt meg.

Építtető: Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas 
Stratégia Kft.; Tervező: Jánossy Péter Sámuel; Ki-
vitelező: Pesti Építő és Faipari Zrt.; Műemlék-fel-
ügyelő: Fehér Judit.

dunaKeszi, Versenyló tréningteleP, istállóK
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Nepomuki Szent János tisztelete igen elterjedt 
volt a XVIII. században és Grassalkovich I. Antal, 
Gödöllő kegyura is szorosan kötődött a szenthez. 
A szobor felállítása 1750-re tehető, szobrásza is-
meretlen. Eredeti helye a Besnyőre vezető úton, a 
Rákos-patak mellett volt, ahonnan a HÉV kiépí-
tésekor, a XX. század elején helyezték át a kas-
télykápolna elé. A hidak, folyók, hajósok védő-
szentjeként ismert Szent János szobor mozgalmas 
talapzaton, két bőségszarut tartó puttó között áll, 
amely elé később egy oltárasztalt helyeztek elté-
rő kőanyagból. A szoborcsoport károsodása már 
az 1920-as években indokolta volna a beavat-
kozást, de erre csak 1930-ban került sor. Ezután 
az Országos Műemléki Felügyelőség állíttatta 
helyre 1963-ban Szakál Ernő kőszobrásszal. Az 
újabb beavatkozást Varga Zoltán Zsolt és Bíró Já-
nos végezte 1996-ban. A szobor díszes talapza-
tát takaró, volutás konzolokkal alátámasztott ol-
tárasztal korábban javasolt elbontása helyett a 
kőlap megtartását, és egyúttal a szoborcsoport 
feljebb emelését szorgalmazták, de végül a meg-
lévő állapotot tartották meg. Idén az A-Híd Zrt. 
szponzori felajánlásának köszönhetően sikerült 
a szobor immár szerkezeti repedéseket is muta-
tó és jelentősen elhanyagolt együttesét újból res-
tauráltatni, s ennek során a rozsdás vascsapok 
cseréjével szerkezeti megerősítést is kapott. Az 
eredeti kialakítás megtartásával és a környezet 
rendezésével készült gondos kiegészítés nyomán 
az együttes visszakapta egykori fényét. A bőség-
szaruk felett, az analógiák alapján feltételezhető 
lámpások rekonstrukciójához azonban még ke-
vés volt az adat.

Megbízó: Gödöllő Város Önkormányzata, A-Híd 
Zrt.; Kutató: Herczeg Renáta; Kőrestaurátor: Var-
ga Zoltán Zsolt; Szakértő: Módy Péter; Műemlék-
felügyelő: Klaniczay Péter.

gödöllő, nePomuKi szent János szoBra

19



20



A négyszintes, a földszinten csehsüveg boltozatos, 
a felsőbb két szinten toszkán oszlopok által tartott 
fafödémes barokk magtár az 1780-as években 
épülhetett. Az épület eredetileg jóval hosszabb 
volt, de az egyik felét a háború után elbontották. 
A magtárt a 90-es évek elejéig a töki Egyetér-
tés MGTSZ használta üzemi célokra, s eközben 
jelentősen átalakították és bővítményekkel torzí-
tották el. A helyi önkormányzat 1993-ban vásá-
rolta meg az ingatlant, s az épületen 1998-ban, 
ill. 2004-ben állagmegóvási munkák folytak. El-
bontották a bővítményeket és mintaszerűen fel-
újították a tetőszerkezetet. A 2005 óta műemléki 
védettséget élvező magtár újabb kori hasznosí-
tására már több elképzelés született.  Legutóbb 
2011-ben készült rá engedélyezési terv, amelynek 
átdolgozásával és kisebb állami támogatások fel-
használásával idén végre elindulhatott a helyre-
állítás első üteme. A homlokzatokat felújították 
és az átalakított nyílásokat eredeti mérettel, a hi-
ányzókat új kőkeretekkel állították helyre. Az ön-
kormányzat az alsó két szint hasznosítását tűzte 
ki célul, amiből eddig a földszinti boltozatos tér 
helyreállítása történt meg. Megújították a vako-
latot, falfűtés és téglapadló készült, új ablakokat 
építettek be, valamint a csehsüveg boltozatos tér-
ben, a lépcsőház mellett egy vizesblokk létesítése 
is megtörtént. A magtár előtti terület újraburko-
lásával egy rendezvények számára immár mél-
tó helyszín jött létre. A későbbiekben az emeletre 
zarándokszállás kialakítását tervezik.

Megbízó: Budajenő Község Önkormányzata, Bu-
dai István polgármester; Tervező: Csóka Balázs; 
Kutató: Szekér György; Kőrestaurátor: Kovács At-
tila, Sax László; Kivitelező: Maros 35’ Bt.; Műem-
lék-felügyelő: Klaniczay Péter.

BudaJenő, magtár
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A helyi katolikus közösség a XVIII. században 
még csak egy kis kápolnával bírt a falu egy má-
sik pontján. A Szent Anna nevére szentelt jelenle-
gi templomot későklasszicista stílusban építették 
1833 és 1856 között, de akkor még torony nél-
kül, amely csak 1881-ben készült el. Az egyhajós, 
síkmennyezetes templomot az 1950-es évektől 
kezdve több lépésben újították meg. A belsőben 
fokozatosan cserélődött a berendezés, csökkent 
az oltárok száma, majd elbontották a szószéket 
és új padok is készültek. A toronysisakot 1955-
ben mázolták, majd 1960-tól a domboldalba 
épített templom nedvességtől való védelme volt a 
fő feladat. A sisakot 1970-ben ismét javították. A 
torony a háború után egyszerűbb kialakítású volt, 
csak lizénák díszítették a sarkokat. 1978-ban fel-
újították a templomot, de a ma is látható egykori 
tagozatok visszaállításának pontos ideje nem is-
mert. Újabb jelentős munkák 2001-től készültek. 
Ekkor a teljes toronysisak korhadt faszerkezetét 
cserélni kellett és újrakészült a szokatlan bádog 
párkány is. 2005-ben került sor a tetőszerkezet 
és a csapos gerendafödém megerősítésére, s ek-
kor a mennyezetet natúr fa álmennyezettel takar-
ták el. Teljes külső felújítása tavaly kezdődött, s 
ennek során a korábbi kőporos felületre simító 
vakolat került, az alsó vakolt részek szárítóvako-
latot kaptak és a tönkrement tagozatokat kijaví-
tották. Az 50-es évekbeli vasablakok felújítására 
még nem jutott forrás. A későklasszicista hom-
lokzat fehér tagozatai a halványszürke tónusú fal-
tól csak annyira válnak el, hogy a látvány egysé-
ge megmaradjon.

Megbízó: Csobánkai Szent Anna Plébánia, Erdődi 
Ferenc plébániai kormányzó; Kutató: Giber Mi-
hály, F. Romhányi Beatrix; Tervező: Mészáros Er-
zsébet; Kivitelező: Hansa Kft.; Műemlék-felügye-
lő: Klaniczay Péter.

csoBánKa, szent anna PléBániatemPlom 
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Az épület, a szentendrei Fő tér gyöngyszeme 
1770 körül épült. Később egyesítették a má-
sik két szomszédos házzal, s így jött létre a hí-
res Korona vendéglő, melynek egykor az eme-
letén szálloda is működött. A három térre néző 
épület közül utolsóként a sarokház homlokzatát 
újították fel, amely különleges rokokó díszítésé-
vel és emeleti félköríves ablakaival vonja magá-
ra a figyelmet. Az ablakok közötti ovális mezőt 
régebben fémlemezre festett Madonna díszítet-
te. A helyreállítás minden lépése izgalmas volt, 
mivel az előzetes feltárások nem tisztázhatták az 
összes korábbi elváltozást. A szőlőtőkét és levél-
díszes virágokat ábrázoló stukkódíszt több réteg 
színes átfestés durvította el, de a gondos feltárás 
során bebizonyosodott legkorábbi fehér festésük. 
Az ablakok feletti díszítésről kiderült, hogy kőből 
készült, ami teljes egészében megmenthető volt. 
A gyenge kötőanyag miatt a vakolatstukkó egyes 
részleteit újból ragasztani, a mállékony rétegeket 
újraformázni kellett. A kőkeretek restaurálása is 
megtörtént. A filigrán osztású, íves ablakok külső 
rétege már túlnyomóan cserélt szárnyakból állt, 
ezért az eredeti ablakszemek profilozását alapul 
véve a vasalatok áthelyezésével és pótlásával új-
ragyártották. A barokk belső szárnyak érintetle-
nül maradtak. A vakolat és a tagozatok javítását 
követően, a szomszédos házak sárga színvilága 
miatt, a későbbi, de már megszokott vörös tónu-
sú festést kapta vissza a főhomlokzat. Ezzel a tér 
nyugati házsorát újabb jelentős városképi elem 
gazdagítja.

Megbízó: Varga Ödön Tibor; Kutató: Rozmann 
Viktor, Czveiber Ferenc, Springer Ferenc; Tervező: 
Tarjányi Ákos, Nyitrai Zsolt; Kivitelező: Dombai 
Vilmos, Stiegler Gyula; Kőrestaurátor: Varga Zol-
tán Zsolt; Műemlék-felügyelő: Klaniczay Péter.

szentendre, fő tér 19., JanKoVich-ház
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szentendre, Janicsár u. 1., motesiczKy-ház 
A XVIII. századi jellegzetes szőlőbirtokos házfor-
ma teljes építéstörténete még tisztázatlan. A XIX. 
század végén még két hosszanti telket ábrázol-
nak a térképek, ezek egyesítésével és a helyisé-
gek összenyitásával alakult ki a mai alaprajz. A 
tetőtér újabb beépítésű. Az új tulajdonosok első 
ütemben a boltozott földszinti lakás korszerű-
sítését határozták el. A belsőben előzetes kuta-
tás segítette az építési periódusok tisztázását. Az 
előkerült füstgerenda az egykori konyha helyét 
bizonyította. Feltárásra került egy régebbi ajtó-
nyílás is, amelyben későbbi fűtőjáratokra derült 
fény. A szobákban az ablakok korábbi helyei és 
több falfülke is előkerült. A korabeli díszítőfestés 
csak foltokban maradt meg, így nagyobb össze-
függő felület helyreállítására nem volt lehetőség. 
Az új alaprajz kialakítása során a korábban meg-
osztott udvari helyiségbe került a konyha, az utcai 
szoba végéből választották le a jelenlegi fürdőt. 
Az egykori konyhatérből, mely közlekedő lett, a 
füstgerenda alatti, a hitelesség miatt kötelezően 
megőrzendő alacsony ajtó a mellékhelyiségbe 
vezet. A XIX. századi belső ablakok részleteit fi-
gyelembe véve a szárnyak korszerű üvegezéssel 
és a régi vasalatok felhasználásával újrakészül-
tek. A hiányzó ajtókat pótolták és az antik bútorok 
a boltozott tereket elegánsan kiegészítve biztosít-
ják az újrafogalmazott otthon kellemes hangula-
tát. A további átalakítások a korszerűsítendő te-
tőtéri lakást érintik, amelyhez már kiépült a pince 
megközelítését is biztosító új, zárt lépcsőház.

Megbízó: Dr. Herczeg Sándor és Herczeg Éva; 
Kutató: Koppány András, Brutyó Mária; Tervező: 
B. Szabó Veronika; Szakértő: Tarbay Anna Mária; 
Műemlék-felügyelő: Klaniczay Péter.
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A Zámorhegynek nevezett magaslaton álló fes-
tői elhelyezkedésű remeteség alapfalai részben 
XIII. századiak. Ma látható tömegét 1758-ban 
építtette Mentler Mihály nagyszombati főbíró, 
Lenthy István, azaz, Jeromos atya ferencrendi 
szerzetes számára. A szerzetesi cellákat és krip-
tát is magában foglaló épület szerves egységet 
képez a mellette álló, kör alaprajzú harangto-
ronnyal, melyben három harang lakik. Az 1924 
és 1945 között plébániatemplomként műkö-
dő épület zsindellyel fedett tetője, valamint hu-
szártornya a háborúban leégett, és 1992-ben 
kezdődött helyreállításáig romossá vált, be-
rendezése is áldozatul esett. A korábbi feltárt 
dokumentumok és részletek hiteles támpontot 
nyújtottak a szükségessé vált szerkezeti és tö-
megrekonstrukcióhoz.  Dr. Istvánfi Gyula ál-
tal tervezett helyreállításának záróakkordja az 
1994. november 26-i újraszentelés volt, ennek 
során készültek a bevont társművészek által ter-
vezett berendezési tárgyak is. Napjainkra az 
épület műszaki állapota leromlott, a huszárto-
rony megsérült, tetője, ereszcsatornája meghi-
básodott, falai, támpillérei áztak, nedvesedtek. 
A felújítás során a huszártorony szerkezetét újjá-
építették, a héjazatot kijavították, a vízelvezetést 
megoldották, a homlokzatot részben újravakol-
ták és lefestették, a nyílászárók új felületkeze-
lést kaptak, a fémszerkezeteket újramázolták, 
valamint kicserélték a felső szintre vezető lép-
cső fokait.

Megrendelő: Pusztazámor Községi Önkormány-
zat; Tervező: Albert Tamás; Kivitelező: Ginter 
László; Műemlék-felügyelő: Szatmári Klára.
(Jobb alsó fotó: Klaniczay Péter.)

Pusztazámor, remeteség

29



30



A hegyvidéki jellegű település, Torbágy, észak-
déli irányban futó völgyben helyezkedik el, mag-
ja a Füzes-patak két partján húzódó egymással 
párhuzamos utca. Anyakönyvi bejegyzései 1714-
ben indulnak és 1716-ban említik először plébá-
niáját, majd az ősi egyház szentélyének felhasz-
nálásával épült, magaslaton álló templomáról 
1724-ben és 1730-ban találhatók benne bejegy-
zések. Az 1747-es keltezésű canonica visitatio 
részletesen taglalja a templom berendezési tár-
gyait, eszerint fő- és két mellékoltára már áll, ezek 
közül „a második oltárt, az evangélium oldalán, 
Nepomuki Szent János tiszteletére emelték...”. 
Ezen részletes leíráshoz képest, napjainkra több 
eleme, részlete hiányzik, mint például a „Mold-
va-híd Nepomuki Szent Jánossal, amint kezében 
feszülettel kínzói lehajítják onnan a folyóba” je-
lenetet ábrázoló szobor vagy dombormú, mely-
nek helyén szintén a szentet ábrázoló, jellegzete-
sen barokk kompozíciójú, de már a biedermeier 
korában készült festmény található. Ennek restau-
rálása is megtörtént korabeli díszkeretével együtt. 
A diadalív és a rá merőleges északi falszakasz 
között rézsútosan elhelyezkedó, jellegzetesen 
barokk mellékoltár számos plasztikus részlete is 
megmaradt formai eredetiségében, szinezésüket 
tekintve pedig, kutatáson alapuló, hiteles helyre-
állításuk is elkészült. A több ütemben készült res-
taurálást Biatorbágy Város Önkormányzata és a 
Nemzeti Kulturális Alap is támogatta.

Megrendeló: Torbágy Római Katolikus Plébánia; 
Restaurátor: Baracza Szabolcs és Győri Lajos; 
Szakértők: Bottyán Anikó és Szentkirályi Miklós; 
Műemlék-felügyelő: Szatmári Klára.
(Jobb alsó fotó: Baracza Szabolcs.)

BiatorBágy, torBágyi római KatoliKus temPlom 
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Alsónémedi templomát és plébánosát már a kö-
zépkorban több alkalommal említik írott forrá-
sok. A török hódoltság idején a templom protes-
táns korszakát éli mindaddig, amíg Althan Mihály 
Frigyes váci püspök folyamodására 1719. január 
19-én a földesúri jog alapján a katolikusok újra 
használatukba vették, majd rossz állapota miatt 
1750-ben elbontották. A település ma is álló, új 
templomát ugyanezen esztendő december 31-én 
Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szen-
telte fel az építtető utóda, Althan Mihály Károly. 
Migazzi bíboros 1774-ben művészi értékű oltár-
keresztet adományozott a templomnak.  A Fő ut-
cára néző templom külső megjelenését tekintve 
jellegzetesen barokk, főhomlokzatán gazdagon 
megformált durva mészkő kapuzattal és szob-
rokkal, melyek szerkezetileg épülettagozat jelle-
gű plasztikák, hiszen hátulsó felüket a homlokzati 
falba falazták. A kapuzat két oldalán, a maga-
sabban lévő szoborfülkékben álló szobrok egyi-
ke Szent István királyt, másik Szent László királyt 
ábrázolja. 
2015-ben az egyházközség a tetőszerkezet rend-
kívül rossz állapota miatt annak cseréjére kény-
szerült, idén pedig, a homlokzat újrafestésén kí-
vül, megoldották az ingatlan vízelvezetését és 
a kőszerkezetek restaurálását. Eltávolították a 
nagykiterjedésű szennyeződéseket, biológiai ká-
rosítókat és pótolták a felület hiányait.

Építtető: Alsónémedi Római Katolikus Egyházköz-
ség; Építészek: Erdélyi Enikő és Tóth István; Res-
taurátorok: Asztalos György és Rizmajer Róbert; 
Kivitelezők: Deminger Ferenc és Kiss Tibor; Mű-
emlék-felügyelő: Szatmári Klára.

alsónémedi, római KatoliKus temPlom
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A Nagykőrös központjában található egykori la-
kóépületnek írott emléke vagy korabeli építészeti 
tervei eddig ismeretlenek. Ingatlanának katasz-
teri ábrázolása azonban, több ízben is fellelhető 
1765-ig visszamenőleg. A nevezett térképen egy 
különösen nagyméretű, szárazmalmot is magá-
ban foglaló ingatlan látható egy, a nyugati te-
lekhatár mentén húzódó lakóépülettel és a déli 
telekhetáron álló melléképületekkel.
A jelenlegi felújítással érintett Losonczy utcai 
épületszárny először az 1870-es térképen jelenik 
meg ugyan nehezen kivehetően, de mai kontúrjá-
ban, a korábbi lakóépülethez északról csatlakoz-
ván. A XX. század során többszöri, szerencsétlen 
alaprajzi átalakítással érintett rangos épület cso-
damód megőrizte eredeti, historizáló főhomlok-
zatát.  A hosszú évek óta üresen álló ház tetőjét 
felújították, valamint a talajnedvesség elleni szi-
getelését is elvégezték az utóbbi években, idén 
pedig a különlegesen szép, hét nyílással áttört ut-
cai homlokzat újult meg. Egyedi a lizénákkal ta-
golt falfelületek szabálytalan ritmusa, amik közt 
ráadásul az íves záródású pallótokos ablakok 
sem szimmetrikusan helyezkednek el, mégis, a 
gazdag ornamentikájú vakolt párkányokkal, va-
lamint előregyártott gipsz- és kerámia díszítőele-
mekkel együtt a homlokzat szemet gyönyörködte-
tő, harmonikus látványt nyújt. Mindez köszönhető 
a felújítás során minden részletre kiterjedő, res-
taurátori szintű kivitelezésnek, mely érintette a 
homlokzati díszeket és nyílászárókat, beleértve 
az íves záródású váz-táblázatos fa kapuzatot is.

Építtető: Nagykőrösi Református Egyházközség; 
Építész: Tényi András; Kivitelező: Simon János; 
Műemlék-felügyelő: Szatmári Klára.
(Bal oldali fotó: Tényi András.)

nagyKőrös, losonczy u. 1.
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A ceglédi reformátusok régi temploma 1834. 
május 29-én az iskolával és lelkészlakkal együtt 
leégett. Ezt követően 1836 és 1857 között épí-
tik fel a ma is álló Nagytemplomot Hild József 
tervei alapján, bár a későbbiekben bizonyos ré-
szeit többször átalakították. A klasszicista temp-
lom északi tájolású főhomlokzatán a tornyok kö-
zött előreugró, négy ión oszlopos, timpanonos 
portikusz húzódik, mögötte, az oszlopközöknek 
megfelelően három egyforma méretű és kikép-
zésű ajtó áll. A centrális elrendezésű templomtér-
be a főbejárat három ajtaján kívül egy-egy keleti, 
nyugati és déli ajtón is be lehet jutni. A kétréte-
gű, kívül tölgyfából, belül fenyőfából készült ajtó-
kon az idők során esztétikai és szerkezeti károk is 
keletkeztek. Egyes esetekben elvetemedtek, meg-
ereszkedtek, a zsanérok kiugrottak a fészkükből. 
A történelem eseményei is nyomot hagytak raj-
tuk: golyó, aknaszilánk és gépfegyver okozta tel-
jes keresztmetszeti és felületi sérülések formájá-
ban. Az elszíneződéseken túl, a faragott díszek 
hiányai, a faanyagban keletkezett repedések, a 
hiányzó vasalatok és kilincsek, valamint a bel-
ső oldali többszöri átfestésük rontott tovább a 
megjelenésükön.  Az ajtók közül kettőt, a főbe-
járat középső ajtaját, valamint a délit, korábban 
Koppán Zsolt restaurátor művész már restaurál-
ta, idén csak a felületkezelésüket kellett megújí-
tani, egységesíteni. A restaurálás során, a fenti-
ekben említett, komplex kezelést igénylő hibákat 
kivétel nélkül korrigálták. Ezen kívül a két torony 
fenyő bejárati ajtaját is felújították.

Megrendelő: Cegléd-Nagytemplomi Reformá-
tus Egyházközség; Restaurátorok: Bölöni Melin-
da, Kovács László; Műemlék-felügyelő: Szatmári 
Klára.

cegléd, református nagytemPlom
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Az 1790-ben Szent Miklós tiszteletére felszentelt 
barokk templom Esterházy Miklós herceg jóvol-
tából épült, aki az előző, egy csehek által épített 
gótikus templom megnagyobbítását és átalakítá-
sát finanszírozta. A templom védőszentjét ábrá-
zoló főoltárképet egy 1892-ben készült restaurá-
tori rájegyzés szerint Schwarz József pesti festő 
festette 1801-ben. Az idén végzett restaurálás al-
kalmával ezek közül a mester szignója került csu-
pán elő, a kép bal alsó sarkában. A felül félkör-
íves záródású festmény kompozíciója két félre, 
egy földi és egy égi szférára oszlik: alul egy sötét, 
éjszakai jelenetet láthatunk, ahol egy kis bárka 
utasai küzdenek a tengeri viharral. A kompozíció 
felső felében égi jelenésként Szent Miklós püs-
pök alakja tűnik fel egy felhőn lebegve, angya-
lok társaságában, aki a legenda szerint, viharba 
került hajótörötteket mentett meg. Napjainkra a 
kép erőteljesen megsötétedett, ugyanis, feltehe-
tően a fent említett restaurálás során, a kompo-
zíció megtartása mellett a képet teljesen átfestet-
ték. Az eredetit fedő elszennyeződött lakkrétegen 
kívül, ezen átfestést is el kellett távolítani a felüle-
téről. Így tűntek elő a kép eredeti szín- és tónus-
értékei és a finomabb formai részletek. A meg-
felelő felfeszítés hiánya miatt vászna hullámossá 
vált, amit a húzószélek megerősítésével sikerült 
megoldani és a fellazult festékrétegeket is rögzí-
tették. A restaurálásnak köszönhetően, melyet az 
egyházközség egy nagylelkű tagja finanszírozott, 
a főoltárkép ismét eredeti értékével töltheti be a 
vallásos közösségben neki szánt szerepét.

Megrendelő: Tápiószecsői Római Katolikus Egy-
házközség; Restaurátorok: Heitler András, Kár-
olyi Anna, Gyarmati András; Műemlék-felügyelő: 
Szatmári Klára.

táPiószecső, római KatoliKus temPlom főoltára
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Vác északi részén 1911 óta ismert az a főként 
őskori emlékeket őrző Gombás nevű régésze-
ti lelőhely, ahol egy hétvégi ház alapozásakor 
régészeti objektumok foltjai jelentkeztek. Ezek 
feltárását 2016 kora őszén a váci Tragor Ig-
nác Múzeum munkatársai végezték el. A kör-
nyék középkori településtörténetéhez számos új 
adatot szolgáltató ásatás az építtetővel történt 
szoros együttműködéssel valósult meg. A feltárt 
50 m2-es területen a legkiemelkedőbb jelenség 
egy Árpád-kori, ún. külső kemence volt, amely a 
kép bal felső sarkában, a délkeleti szelvényben 
látható, a pontos rétegződést megőrző, egymást 
középen keresztező tanúfalakkal. Sütőfelületé-
nek átmérője 170 cm, fala fél méter mélység-
ben épségben megmaradt, szája két oldalára 
pedig egy-egy malomkő-töredéket helyeztek el. 
Körülötte nagyjából azonos időben keletkezett, 
különböző formájú és mélységű, egymáshoz 
kapcsolódó gödrök, köztük cölöphelyek kerül-
tek elő, amelyek semmilyen szabályos struktúrát 
nem alkottak, talán agyagnyerés céljából áshat-
ták őket. A feltáráson keveredve láttak nap-
világot az őskori (kerámia-töredékek, őrlőkő, 
agancseszköz) és Árpád-kori leletek. Utóbbiak 
között kiemelendők a vasleletek (rombusz ala-
kú nyílhegy, sarkantyú-töredék, késtok-merevítő, 
patkó) és a nagy mennyiségű malomkő-töredék. 
A betöltési rétegekben talált öt II. (Vak) Béla- és 
egy III. Béla-kori érme a 12. századra keltezi az 
objektumokat. Ezek feltehetően a közeli Naszály 
nevű egykori középkori faluhoz köthetők, ame-
lyet a garamszentbenedeki apátság alapítóleve-
lében említenek először 1075-ben.

Építtető: Dudás József; Feltárást végző régészek: 
Mag Hella, Molnár Róbert; Régészeti felügyelő: 
Novotnik Ádám. 
(Tárgyfotók: Orlik Edit.)

Vác-gomBás, régészeti feltárás
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Ipolydamásd középkori várának – amelynek je-
lentőségét Károly Róbert és Nagy Lajos több itte-
ni keltezésű oklevele is jelzi – rekonstrukciós terve 
a hazai vármegújítási munkák között önálló utat 
választott. Egyfelől hagyományos megoldásként 
a régészeti feltárásokat követően ráfalazások-
kal mutatja be az egykori várudvar kiterjedését, 
másfelől sajátos megoldással él a lakótorony re-
konstrukciója során. Az alaprajzi méretek a pince 
romjainak köszönhetően adottak, de magának a 
toronytestnek eredeti magasságára és nyílásrend-
jére vonatkozóan csupán korabeli ábrázolások 
adnak iránymutatást. A terv ennek megfelelően 
elsősorban a torony tömegének rekonstrukció-
jára törekszik minden direkt, részletképzésre vo-
natkozó utalás nélkül. A torony falainak külső és 
belső síkját, innovatív anyaghasználatként újra-
hasznosított műanyag rudakból font háló jelöli ki, 
ezek között kettős lépcső vezet a kilátóként értel-
mezett felső szintre.

Megbízó: Ipolydamásd Község Önkormányzata; 
Tervező: Albert Tamás; Régészeti kutatás: Miklós 
Zsuzsa, Batizi Zoltán.

iPolydamásd, laKótorony reKonstruKcióJa
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A XIV. század végén épült márianosztrai pálos 
kolostor romja rendkívül töredékes volta ellené-
re máig őrzi a hely szentségét. A rend hagyomá-
nyaihoz híven a világi élettől távol emelt, egykor-
volt épületegyüttes helyét mára az erdő csendje 
uralja. A terv a kolostor spirituális középpontját 
rekonstruálja a szentély tömegének felidézésével. 
A geometriát a feltárt faltestek határozzák meg, 
a választott fabordás szerkezet a gótikus ívek idé-
zete, ahogy a talpgerendák továbbfuttatása is a 
támívek helyét jelöli ki. A szentély és a hozzá ren-
delt padok sora a gondos szerkezetválasztásnak 
köszönhetően ellebeg a talaj, és így a romok fö-
lött is, a fagerendák hálója mintegy összefogja 
a teljes kompozíciót. A szentélybe oltár és feszü-
let kerül, minden egynemű faanyagból. Az így ki-
alakuló együttes finom építészeti gesztusai túlmu-
tatnak az egykori pálos kolostor felidézésén, az 
emlékhely erdei kápolnaként ismét a hit megélé-
sének helyévé avatja a területet.

Megbízó: Ipoly Erdő Zrt.; Tervező: Vörösné Baracsi 
Erzsébet; Régészeti kutatás: Miklós Zsuzsa.
(Rekonstrukciós rajz: Egyed Endre.)

márianosztra, Pálos emléKhely KialaKítása
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2016 JelentőseBB munKái

Abony
Szolnoki u. 3. egykori Ungár-kúria portikuszának 
szerkezeti megerősítése

Albertirsa
Evangélikus templom toronysisakjának cseréje

Alsónémedi
Római katolikus templom homlokzat-felújítása 

Biatorbágy
Torbágyi római katolikus templom, Nepomuki 
Szent János mellékoltár restaurálása

Budajenő
Magtár földszintjének és homlokzatainak felújítása
Egykori skót bencés rendház, kővázák és címer 
restaurálása

Cegléd
Református Nagytemplom kapuinak restaurálása

Csobánka
Római katolikus templom külső felújítása

Dabas
Bajcsy-Zsilinszky u. 14., Gombay-Dinnyés kúria 
külső helyreállítása
Ravasz László u. 2., Halász Olivér-kúria, 
faszerkezetű télikert helyreállítása
Szent István u. 58., Úri kaszinó homlokzatainak 
felújítása
Szent István u. 88., Halász Kázmér-kúria 
szerkezeti megerősítése, részleges újjáépítése
Közép-domb, szarmata és Árpád-kori régészeti 
lelőhelyen megelőző feltárás

Dány
Deák krt. 10., egykori népi lakóház szerkezeti 
megerősítése, felújítása

Dömsöd
Bálványosi Hügye, honfoglalás és Árpád-kori 
régészeti lelőhelyen tervásatás

Dunakeszi
Alagi Versenyló Tréningtelep istállóinak  
felújítása

Érd
Felső u. 1., egykori istálló részleges felújítása
Százhalom, kora vaskori halom feltárása 
tervásatás keretében

Fót
Római katolikus templom, belső világítás és 
díszvilágítás felújítása

Gödöllő
Nepomuki Szent János szobor restaurálása
Grassalkovich-kastély, erkélykorlátok restaurálása
Erzsébet Királyné Szálloda, előtetők kialakítása
Szabadság tér 2., Várkapitányi lak, részleges 
szerkezeti megerősítése, barokk fedélszék 
újjáépítése
Egyetem tér 4., pince- és zárófödém 
hőszigetelése, műkő lábazat helyreállítása
Hamvay-kúria, emeleti festett szoba felújítása

Kakucs
Turján mögötti dűlő, bronzkori földvár, tervásatás

Kiskunlacháza
Református parókia tetőfelújítása

Kismaros
Római katolikus templom oltárkép restaurálása

Márianosztra
Volt pálos kolostor (ma börtön) egykori 
kerengőudvarának helyreállítása 
Magyarok Nagyasszonya Bazilika belső 
festésének felújítása

Nagykőrös
Dalmady Győző u. 3., Szalay-kúria külső 
felújítása
Losonczy u. 1., utcai homlokzat felújítása

Nagymaros
Római katolikus templom szerkezeti megerősítése, 
és szentély díszítőfestésének restaurálása

Perbál 
Római katolikus plébánia, fűtés és elektromos 
korszerűsítés, belső felújítás
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Perőcsény
Református templom tornyának felújítása

Pilisszentiván
Hárs-erdő, vaskori és római kori régészeti 
lelőhelyen tervásatás

Pilisszentlászló
Római katolikus templom bádogozás cseréje, 
főhomlokzat felújítása

Pomáz
Holdvilág-árok, római és középkor, régészeti 
tervásatás
Teleki-Wattay-kastély, dísztermek és folyosó 
felújítása

Pusztazámor
Zámorhegy-temető, remeteség külső felújítása

Ráckeve
Szerb ortodox templom zászlójának restaurálása

Százhalombatta
Földvár, középső bronzkori tell telep feltárása 
tervásatás keretében

Szentendre
Fő tér 19., Jankovich-ház homlokzatának 
helyreállítása
Preobrazsenszka templom, ikonosztáz részleges 
restaurálása, II. ütem
Fő tér 11/a, földszinti kávézó átalakítása
Janicsár u. 1., földszinti lakás helyreállítása és 
korszerűsítése
Péter-Pál templom, kőlábazat helyreállítása,  
szivárgó kiépítése

Szigetújfalu
Ercsi, bencés monostor, tervásatás

Tápiószecső
Római katolikus templom, főoltárkép  
restaurálása

Tárnok
Római katolikus templom sekrestyéjének 
tetőfelújítása

Telki
Annak-lak, vaskori és hun kori régészeti lelőhelyen 
tervásatás

Tinnye
Római katolikus templom, szentélyboltozat 
díszítőfestésének feltárása, hajó kifestése

Vác
Széchenyi u. 2., lakóház zárófödémének 
helyreállítása
Március 15. tér 8., tetőfelújítás
Március 15. tér 17., tetőfelújítás
Március 15. tér 27., középkori pince felújítása
Kőszentes híd szobrainak restaurálása
Honvédemlék felújítása
Memento Mori kiállítás megújítása

Vácrátót
Botanikus kert, tornácos ház felújítása

Visegrád 
Római katolikus plébánia udvari homlokzatainak 
felújítása
Királyi palota, kutatási program keretében végzett 
tervásatás
Szentgyörgypuszta, késő római kori őrtorony 
feltárása kutatási program keretében
Rév u. 2., megelőző feltárás középkori és újkori 
régészeti lelőhelyen
Fellegvár, belső kaputorony feljárójának 
újjáépítése

Zsámbék 
Zichy-kastély újabb szárnyának átalakítása II. 
ütem
Római katolikus templom, toronysisak 
újrazsindelyezése, torony javítása, átfestése




