19. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
2022. JÚNIUS 14.

VASI ÉPÍTÉSZ

55. SAVARIA URBANISZTIKAI
NYÁRI EGYETEM
Portschy Tamás

„URBANISZTIKAI
KÖRKÉP”
„AKTUÁLIS KÉRDÉSEK
A TELEPÜLÉSEK
VILÁGÁBÓL”
SZOMBATHELY,
2022. JÚNIUS 27–30.
Az idei program három előadási napja korunk
urbanisztikájának három alapvető összetevőjét
tartalmazza. Elsőként az egész szakterületet
intenzíven foglalkoztató dilemmát elemezzük:
a településfejlesztés és az ingatlanfejlesztés

szerepét, egymáshoz való viszonyát, és az elsőbbség kérdését. Ehhez szorosan hozzátartozik
a települési önkormányzatok helyzete, az önállóság
és az együttműködés változó körei, az állam és
az önkormányzatok egymáshoz való viszonya.
A másik két nap témái: az üdülés- és idegenforgalom, valamint a borvidékek helyzete.
Az üdülés- és idegenforgalom jelentős nemzetgazdasági ágazatának egyik kiemelkedő jelentőségű szegmense a termálvizekre alapuló
fürdővárosi lét, kínálat. E területtel foglalkozott
az első hazai ENSZ által támogatott fejlesztési
program, a Thermál Project 1973–77 között.

A munka eredményei beértek: a fürdők és a hozzájuk tartozó szállások, vendéglátási létesítmények
igen sok embert vonzanak, s több város és
község élete immár átrendeződött a fürdők léte
és fejlesztése alapján. Egész új városrészek nőttek
ki a földből. Az eredményekkel és a felmerülő
kérdésekkel kiemelten érdemes foglalkoznunk.
Végül, de nem utolsó sorban bepillantást nyerhetünk a történelmi borvidékek világába, a borászat európai helyzetébe, a borászatok építészetébe, amely egyébként az elmúlt harminc
évben a hazai építészet egyik kiemelkedő
területe, szó lesz az előttünk álló feladatokról,
a hegyközségeket foglalkoztató kérdésekről.
A „puding próbája az evés” elve alapján ízelítőt
kapunk az elmúlt évek terméséből.
A program részletesen a vmek.hu és a sune.hu
oldalakon olvasható!

(A kép forrása: Magyar Turisztikai Ügynökség/fotó: Vas Népe-archív/grafika: MW)
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EGYEZTETETT A KAMARA
ÉS A KINCSTÁR
Takács András

A Vas Megyei Építész Kamara a tagok
gondjait észlelve közös megbeszélést
kezdeményezett a Magyar Államkincstár Vas
Megyei Igazgatóságával. A kincstár
vezetősége nyitott volt egy ilyen találkozóra
és meghívta a kamara képviselőit egy
egyeztetésre. A találkozóra március 7-én
került sor a kincstár tárgyalójában.
Köszönet az igazgatóság vezetőinek és munkatársainak a lehetőségért, a párbeszédre való nyitottságukért. Köszönet a kamarai tagoknak a konstruktív
részvételért. A megbeszélésen a Magyar Államkincstárhoz tartozó pályázatok – TOP, TOP Plusz,
és érintőlegesen a Magyar Falu Program stb. –
követelményrendszeréről esett szó.
Kamarai tagjaink közül többen is jelezték tapasztalataikat azt illetően, hogy milyen kihívásokkal
szembesülnek pályázati projektjeik tervezése és
utógondozása során. Fejtörést jelenthet a Magyar
Államkincstár ellenőrzési protokollja, az, hogy
nem tudják milyen követelményeknek kell megfelelniük, mennyire rugalmas a rendszer. Fontos,
hogy a pályázati tervezések során, a pályázat
megnyerésekor beadott vázlattervi szintű tervdokumentáció alapján készült számításokat és
adatokat kérik számon az utólagos ellenőrzésekkor,
holott közben a tervező rengeteget dolgozott.
Készített egy engedélyezési tervdokumentációt
és egy kiviteli tervdokumentációt is, ahol pontosította a méreteket, építőanyagokat és szerkezeteket, építési technológiákat. Az ellenőrzésekkor
mégis vissza kell térni a pályázat odaítélésekor
meglévő dokumentáció paramétereihez.
Első jó hír volt, hogy a TOP Plusz pályázatok esetében – ellentétben a TOP pályázatokkal – a megközelítőleg öt mérföldkő helyett már csak két
mérföldkő van, ezt kell tartani. A rossz hír viszont
az volt, hogy be kell tartani a kezdeti, a pályázat
megnyerésekor meghatározott paramétereket.
TOP és TOP Plusz esetén projektötlettel lehetett
pályázni. Az ötletből általában az első mérföldkőig
kell a végleges műszaki tartalmat kialakítani.
Amennyiben ez a műszaki tartalom eltér a támogatási kérelemben felvázolttól, akkor a változásokat be kell jelenteni. A bejelentés indoklásában
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az eltéréseket részletezni szükséges, minden változásra ki kell térni. Fontos, hogy a változások,
változtatások után sem sérülhet a projekt eredeti
célja, és a felhívásnak való megfelelés továbbra
is követelmény.
A pályázat indikátorait teljesíteni kell! A mozgástér
nem nagy, csak az olyan dolgokat lehet változtatni,
amelyek az indikátorokra nincsenek hatással,
vagy nem jelentős a hatásuk, mert az indikátorcsökkenés támogatáscsökkenéssel járhat. A változtatások változásbejelentőkkel lehetségesek,
amelyekhez minden esetben indoklást kell fűzni.
Lehetőség szerint ne azt, hogy a beruházó vagy
a tervező így gondolja, de nem elvárás a hosszú,
túlrészletezett indoklás. A változtatásokat érdemes
folyamatosan dokumentálni, és átvezetni, így
a vázlatterv és engedélyezési terv között, valamint
az engedélyezési terv és a kiviteli terv között is
dokumentálni, minden esetben indoklással, így
elkerülhető a projekt végén a hosszadalmas
munka. A kivitelezés során az e-napló lehet nagy
segítség a változások követésében, hiszen ott
a változtatásokra, magyarázattal együtt a műszaki
ellenőr adhat utasítást. Tehát még egyszer: a jogszabály lehetővé teszi a módosítást, de a módosítás
indikátort nem érinthet, mert az indikátorcsökkenés támogatáscsökkenéssel járhat.

Fontos, hogy a tervezés során a pályázati felhívást
és, a beadott és elfogadott támogatási kérelem
tartalmát is megismerjük. Ha nem kapjuk kézhez,
kérjük el a beruházótól vagy a pályázatírótól. Ez
segít, hogy pontosan megtudjuk, melyek az adott
pályázat és a projekt indikátorai – szankció nélkül
– nem megváltoztatható paraméterei.
Jó lenne, ha az önkormányzatok, beruházók elő
tudnák készíteni a pályázatot. Ehhez jó beruházás
előkészítő, műszaki csapat kellene, ez általában
nem áll – vagy csak korlátozottan áll – rendelkezésre. Sokszor látjuk, hogy a beruházó átadja
(nyakába varrja) a tervezőnek a beruházási munka
ezen részét is, mivel nem is igazán tudja, mit
szeretne létrehozni. Jóváhagyási terv hiányában
tervek így kb. a beadásuk előtti napig változhatnak.
Rövid a határidő a pályázati felhívás kiírásától
a beadásig. A határidők rövidsége a minőségi
tervezési munkát gátolja. Mire eljut egy projekt
a tervezési fázisig, sok idő eltelik. Kevesebb idő
marad a tervezésre. A határidőkre sajnos sem
a kincstár, sem a kamara nincs ráhatással.
Tapasztalataink szerint sok helyen problémát
okozott a projektarányos akadálymentesítés tartalma. Ez természetesen projektenként változó,
de a kincstár értelmezése szerint, amennyiben
épületfelújításról van szó – ez felhívásonként eltérhet – legalább 1 db akadálymentes parkolót
és 1 db akadálymentes wc-t jelent, a kettő közötti
akadálymentes közlekedéssel. Ha a projektarányos
akadálymentesítés tartalma nem egyértelmű,
abban az esetben a kincstár munkatársaival lehet
egyeztetni erről, természetesen a projekt kedvezményezetti kapcsolattartójával karöltve.
Minden esetben, akár a tervezés során, akár a hiánypótlásokkor egyeztetni lehet a kincstár munkatársaival. Az a tapasztalatunk, hogy a tervezők
nem ismerik a projekt kincstári ügyintézőjét, vele
csak közvetve, a pályázatírón vagy a beruházón
keresztül kommunikálnak. Bár a hiánypótláson
nincs feltüntetve az ügyintéző neve, de a beruházó
biztos ismeri. Kezdeményezni kell az egyeztetéseket, így sok probléma megoldódhat. A kincstár
nyitott, és örül az ilyen egyeztetéseknek, megbeszéléseknek, azonban konkrét ügyekben a tervezők önállóan nem, csak a kedvezményezett
bejelentett képviselőjével, kapcsolattartójával
együtt vehetnek részt az egyeztetésen.

H Á Z U N K TÁ J A

A 2022. ÉVI TAGGYŰLÉS
Gombás Mónika
Miniszteri elismerés kertépítőknek
Május 25-én tartotta éves taggyűlését
a Vas Megyei Építész Kamara.
A Thököly utcai székhely nagytermében
rendezett eseményen
a 253 kamarai tagból 27 fő vett részt.
Ábrahám Ferenc elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megismételt taggyűlés határozatképes, mivel az 1996. évi LVIII.
törvény 5.§ (3) bek., illetve az alapszabály előírásai
szerint a kamarai tagok több, mint tíz százaléka
azon megjelent. A levezető elnök Ábrahám
Ferenc, a jegyzőkönyv-vezető Pintér Rudolf Sándor
titkár, a jegyzőkönyv-hitelesítő Mátisné Grubánovits
Andrea és Hédi Zoltán volt.
A kamara 2021. évi tevékenységéről és költségvetéséről szóló elnöki, illetve az egyszerűsített beszámoló után Babos Edittől az Etikai-Fegyelmi Bizottság,
Mangliár Lászlótól a Felügyelő Bizottság tevékenységéről készített, éves összefoglalókat hallgathatták
meg a jelenlévők, majd Ábrahám Ferenc ismertette
a Vas Megyei Építész Kamara 2021. évi gazdálkodását,
amely szerint a kamara úgy teljesített, hogy minden
fontos célt megvalósított. A beszámolókat – a csatolt,
költségvetési tételes táblázattal – a taggyűlés egyhangúlag elfogadta. A folytatásban az elnök tájé-

koztatta a taggyűlés tagjait a 2022. év költségvetés-tervezetéről, amely az érvényes jogszabályok,
a MÉK küldöttgyűlésének határozatai, szabályzatai,
valamint a 2021. évi teljesítés figyelembevételével
készült. Mangliár László a 2022. évi költségvetés-tervezetet a taggyűlésnek elfogadásra javasolta,
amelyet a grémium egyhangúlag elfogadott.
Takács Andás elnökhelyettes a pécsi kirándulással
kapcsolatos tapasztalatokról, élményekről beszélt.
Portschy Tamás a Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem programját részletezte, meghívta a tagokat az augusztus 5-i, szakmai eseményre
a Ság-hegyre.
Mátis Barna a Jelölő Bizottság elnökeként a hamarosan aktuálissá váló jelölőbizottsági munka menetéről szólt, hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos
a jelölésben való tagsági részvétel, hiszen egy esetleges sikertelen tisztújításnak igen kellemetlen következményei lehetnek. Végül Ábrahám Ferenc
megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Miniszteri elismerésben részesült a közelmúltban Pintér Gábor okl. táj- és kertépítész:
a Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum és
Kollégium egyik oktatójaként két másik
kollégával – Hende Tamással és Soós
Péterrel – felkészítője volt a WorldSkills
kertépítő versenyszám nyertes diákjainak.

Jubileum egész évben
Idén 25 éves a Magyar Építész Kamara.
Az évfordulóhoz kapcsolódóan több rendezvényt szervez az országos kamara: többek között a SzeptemberFeszt-et és az ÉpítészFeszt-et. A szakmai programok mellett
kötetlenebb formában igyekszik teret adni
azon építészeknek, akik nemcsak a szakmájukban kiválóak, hanem bármely más
művészeti ágban, – akár a gasztronómiában
– is sikert értek el. A MÉK a jeles alkalomra
gigantikus fotómontázst készít a tagokról,
a negyed évszázad alatt történt emlékezetes
pillanatokról. A fényképeket weboldalukon
egy űrlapon lehet feltölteni. A felület
a vmek.hu-n is elérhető!
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PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZAKMAI ÚT
2022. MÁJUS 18–22.
Takács András

1. NAP

DÉLELŐTT
KIS-BALATON

Zalavár, Életfa

Kis-Balaton délelőtti fények

Kormorán sziget fahíd

Fenékpuszta Látogatóközpont

Csak hang legyen és fény

Kilátói látkép a Kis-Balatonon
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EZ TÖRTÉNT

1. NAP
DÉLUTÁN

KAPOSVÁR

Rippl-Rónai Emlékház

Rippl-Rónai Látogatóközpont

A színház nézőtere

Andrássy ebédlő

Rippl-Rónai Vörösruhás nő

A Kaposvári Csiky Gergely Színház előtt

és a színpad a Meseautó díszletei között
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Szállásunk, Palatinus Grand Hotel

A hotel belülről

2. NAP
PÉCS

Gázi Kászim pasa dzsámija

... és belülről

Zsolnay Múzeum a belvárosban

Zsolnay kacsás kút
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EZ TÖRTÉNT

Vasarely Múzeum

Szent Péter és Szent Pál Székesegyház

2. NAP
PÉCS

az altemplom

Cella Septichora

Csontáry Múzeum

Lakatfal
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3. NAP
TERRÁN
NAP

figyelmes hallgatóság a szakmai teremben

Ünnepi vacsora a bolyi Kiskastély vendéglőben

4. NAP
A VIDÉKI
BARANYA

Hajózás a Dráván

Boci

Siklósi vár

Roland Vitéz magyaráz
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EZ TÖRTÉNT

4. NAP
A VIDÉKI
BARANYA

várkápolna

és, akkor jött a Tenkes kapitánya

Villánykövesd – pincék

borkóstolás

a pincék mélyén

régiségek
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5. NAP
ISMÉT
PÉCS

A tettyei Szathmáry – Palotarom

A Tettye-hegy aljában mésztufa barlang

Kardfogú tigris és sárkány

A Zsolnay Negyedben

Színezd újra
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EZ TÖRTÉNT

Házőrzők

A modern Negyed

5. NAP
ISMÉT
PÉCS

Mézeskalács házikó

Részletek

Részletek

Köszönjük a részvételt. Jövőre ismét találkozunk!
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ÚJRA INDULT
AZ ÉPÍTÉSZ KLUB
Portschy Tamás

A pandémia miatti hosszú kihagyás után
végre újra megrendezhetjük kamaránk és
a TIT Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület
együttműködésével a sokéves hagyománnyal
rendelkező Építész Klubot.
Neves Házak – Szombathelyi Etűdök
– előadó: Balló László
Idén először április 26-án jöttünk össze a TIT
előadótermében, vendégünk Balló László
művészettörténész, író és költő, de nem utolsó
sorban szombathelyi lokálpatrióta volt. Ő már
régóta kutatja a vasi megyeszékhely emblematikus
épületeinek történetét. Előadásának a közelmúltban megjelent, „Neves Házak, Szombathelyi
Etűdök” című könyve adott aktualitást.
Régi térképek, képeslapok, fényképek és egyéb
dokumentumok, történeti leírások elemzésével
igyekszik a városszerkezet alakulásáról, az egykori
épületek sorsáról minél többet kideríteni. A vetített
képekkel illusztrált prezentációból még számunkra,
Szombathelyen született, itt felnőtt építészek
részére is több olyan új információ derült ki,
amelyek kevéssé voltak ismertek. A hallottak, látottak alapján sok gondolat indult el bennem is,
próbáltam elképzelni, hogy milyen lehetett
az egyes korszakokban a szülővárosom. Érdekes
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dilemma, hogy Savaria egykori építményeinek
mi lett a sorsa, valóban földrengés rombolta-e
le őket, vagy a német „Steinamanger” elnevezése
esetleg nem a kőből épített védművekre, középkori
várfalakra utal-e? Erről a korszakról, építményeiről
is kevés ismeret áll rendelkezésünkre a Romkertben

látható, részben rekonstruált falmaradványokon
túl. Természetesen többször elhangzott Szily
János püspök és építésze, Hefele Menyhért (Melchior) neve is, hiszen az ő tevékenységük a püspöki
palota, a székesegyház és szeminárium épületének
építése révén jelentősen átformálta a középkori
várból megmaradt részeket. A vasút megépítése
előtt itt egy egészen pici település volt a Főtér
körül, keskeny telkeken, falusias beépítés alakult
ki. Ám az ország központja és a környező
jelentős városok irányába megvalósult közlekedési kapcsolat gyors fejlődést generált, amelyre
az ingatlanberuházók is azonnal reagáltak. Az új
beépítés során azonban elég eltérő épületszélességekkel és - magasságokkal, meglehetősen
vegyes utcakép jött létre. Míg a déli oldalon
felépített zömmel kétszintes házak harmonizálnak egymással, az északi térfal épületeinek
tömegei nagy eltérést mutattak, ezek részben
máig fennmaradtak. Például a háromemeletes
Legáth-ház melletti egyemeletes házak, vagy
a nyugati sarkon álló, négyszintes, nagyvárosias,
egykori bérpalota „agyonnyomta” a környezetében lévő kis házakat.
Sajnos, a második világháborúban a várost
ért bombatámadás óriási károkat okozott,
így sok épület semmisült meg, vagy erősen
rongálódott. Ám ettől függetlenül is több
házat bontottak le, vagy építettek át jelentős

ÉPÍTÉSZ KLUB

mértékben a funkcióváltás miatt, így Szombathely arculata az idők során érzékelhető
változásokon ment át – ez a mai napig jellemző. Az új építések következményeként
utcák is megszűntek, városrészek alakultak
át, erre a ma élők már nem is emlékeznek.
Az előadó külső szemlélőként több kritikát
fogalmazott meg a közelmúltban átalakított
homlokzatokkal kapcsolatban. Egy város fejlődése során ez értékelhető természetes folyamatként, de egyes épületeknél elgondolkodtató, hogy az új jobban sikerült-e? A vetített képeken láthattunk olyan házakat, amelyeknek az egykori megjelenése mára csak
emlék. Mindezekről részletesen olvashatunk
a könyvben.
Regionalizmus és Modernizmus Határán
– 20. századi görög regionális
modern építészet – előadó: Gácsi Zsuzsi
Május 26-án érdekes témája volt az Építész Klub
rendezvényének: Gácsi József kamarai tagtársunk
fiatal, építész leánya tartott beszámolót görögországi tanulmányútjaikról.
„Az Építész Szakkollégiumból egy kisebb csapattal
tavaly tavasz óta kutatjuk a 20. századi görög regionális modern építészet témáját, amelynek
kiindulópontjai a Dimitris Pikionis által tervezett
akropoliszi ösvények voltak. A sok szempontból
különleges 20. századi görög építészeti történetet
házak és szövegek kutatásával, görög teoretikus
és építészettörténészekkel való beszélgetéssel
egy utazás során próbáltuk minél jobban megismerni. A témával kapcsolatban egy előadássorozat
is zajlott Ösvény és négyzetháló – Regionalizmus
és modernizmus határán címmel, ahol görög és
magyar előadók segítségével próbáltuk körbejárni,
hogy mit jelentett a 20. században az akkori

görög építészetben az ösvény és négyzetháló,
azaz a regionális, egyedi és helyhez kötődő
építészet és a modernista, univerzális és racionális
építészet dilemmája, és mit jelent ez a dichotómia
számunkra ma.
A kutatás közben érdekes szálként egy itthoni,
Szombathelyhez kötődő történet is felszínre bukkant, mégpedig Szilágyi István, egykori szombathelyi
főépítész Aris Konstantinidisról szóló könyvének
és egy hozzá kötődő görögországi utazásnak története, amelynek nyomait mind itthon, mind
Görögországban sikerült kicsit feltárnunk.”

A vetített képeken láthattuk száz év változásait
a nagymúltú országban. Érdekes volt két fotó
alapján szembesülni vele, hogy Athén micsoda
átalakuláson ment át. Míg egy régi képen csak
az Akropolisz építményei voltak láthatók a zöld
környezetből kiemelkedő magaslat tetején, a hirtelen benépesedő és terjeszkedő metropolisz
spontán módon betonrengeteggé vált néhány
évtized alatt. Erre próbáltak választ találni az építészek, hogy élhetőbbé formálják a görög fővárost.
A 20. századi görög építészek tevékenysége kevéssé ismert nálunk, ezért nagy érdeklődéssel
figyeltem a beszámolót, amelyből megtudhattuk,
hogy az ország történelmének jelentős szakaszaiban létrehozott építészeti emlékek jellegzetes
vonásai hogyan jelennek meg a kortárs alkotásokban, akár a tömeg- és térképzés révén, de
az egykori építőkövek újra hasznosításával az
épületek, burkolatok díszítéseként is. A múlt században létrehozott építészeti művek sok esetben
a mai kor ízlésének, igényeinek is megfelelnek.
Az előadás gondolatban elvitt ebbe a szép mediterrán országba, és erősítette a régi vágyat, hogy
eljussak oda, ami már régóta tervem, de eddig
mindig valami miatt elmaradt.

A nyári időszakban a Savaria Urbanisztikai
Nyári Egyetem kirándulása június 30-án
egyben az Építész Klub programja is, utána
szünet következik. Legközelebb szeptember
29-én találkozunk! A témajavaslatokat
Mangliár László, a klub vezetője gyűjti.
(A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
ajánlója a 2. oldalon olvasható!)
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A JÁKI TEMPLOM
SZAKMAI BEJÁRÁSA
Gombás Mónika

Ingyenes, a restaurálást és a felújítást
bemutató szakmai bejárást szervezett
tagjainak a Vas Megyei Építész Kamara április
13-án. Az eseményen a projekt vezetője,
Sarkadi Márton építészmérnök vezette végig
a jelenlévőket, ismertette a templom
történetét, beszélt az eddigi elvégzett
munkálatokról, de szó esett a tervezett
feladatokról is.
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EZ TÖRTÉNT
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„MINDEN MŰEMLÉKNEK MEGVAN
A SAJÁT ÉRTÉKE, TÖRTÉNETE”
Molnár Péter

Befejeződött a jáki Szent György-templom
belső felújítása. Nem egyszerűen
helyreállításról volt szó, hanem olyan
tudományos kutatómunkával is kiegészített
restaurálásról, amely alapvető újdonságokat
hozott – például a templom
építéstörténetével kapcsolatban.
Az eredményekről Sarkadi Márton
projektvezetővel beszélgettünk.
– Amikor végigtekint az épületen, illetve
az elmúlt közel kétévnyi munkán, elégedett?
Sikerült mindazt a munkát elvégezni, amit
lezáráskor célul tűztek ki?
– Természetesen, nem. Egy ehhez hasonló
épület megismerése, kutatása, restaurálása
végtelenül nagy feladat. Soha nem érezhetjük
úgy, hogy mindent teljesítettünk, nem lehetett
volna többet elérni, jobban elvégezni a munkát,
ami azért is fájó, mert vissza nem térő lehetőségekről van szó. Az építési állványt lebontjuk,
az árkot visszatemetjük, újból vakolattal, habarccsal fedjük az érdekes részeket. Amit nem
vettünk észre, nem dokumentáltunk, az nemcsak hosszú időre hozzáférhetetlenné válik,
de ráadásul a mi munkánk is nehezíti az utánunk következő generáció dolgát, hiszen például az általunk felhordott habarcsot is meg
kell különböztetni a korábbiaktól. Valójában
egy újabb periódust hozunk létre. Az építőipari,
restaurátori munkákban pedig mindig lehet
kisebb-nagyobb hibákat találni, tökéletes eredményt nem lehet elérni. Mindezzel párhuzamosan persze az is szembeszökő, hogy mennyit
változott a templom, az elszürkült, elkoszosodott,
komor belső üde, világos lett. A templomot
károsító tényezők – ilyen többek között a talajnedvesség – jelentős részét sikerült elhárítani,
kijavítani olyan hibákat, amelyek régóta bajt
okoztak.
– Sok szakmai, de a nagyközönség számára
is érdekes kérdésre sikerült választ kapniuk
a restaurálás során. Az egyik ilyen a templom
építésének a története. Milyen hiányzó láncszem került most a helyére?
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– A jáki templomhoz hasonló épületek történetének a kutatása egy spirálhoz hasonló folyamat.
Kezdetben össze lehet foglalni egy féloldalas leírásban. Aztán kételyek merülnek fel, alaposabb
szemrevételezés történik, és készül egy hosszabb
cikk, majd egy kismonográfia, és így tovább.
Mindig felmerülnek újabb szempontok, addig
észre nem vett, vagy rejtett nyomok, jelenségek,
más épületekkel való összevetésből adódó tapasztalatok, amelyek újból és újból megkérdőjelezik
az addig helyesnek gondolt feltevéseket. Ez természetes folyamat, nem az előttünk dolgozók
gyarlóságát jelzi. A tudomány is változik, a módszerek pontosabbá válnak, a lehetőségek tágulnak.
Új természettudományos vizsgálatok jelennek
meg, más épületek kutatásának az eredményei

megcáfolnak vagy megerősítenek lehetőségeket.
Az elmúlt három évben elvégezhető kutatások
kiterjedése elegendő volt ahhoz, illetve megkövetelte azt, hogy minden korábbi feltételezést
vizsgálat tárgyává tegyünk, és megszabadulva
az előttünk járók szakmai tekintélye által diktált
prekoncepcióktól, friss ésszel végiggondoljunk
minden adatot, amelyet az építésről ismerünk,
és megkíséreljük újból logikus rendbe szedni
azokat. Nem meglepő, hogy kissé másképp illettek
egymáshoz a mozaikkövek, mint korábban.
Az újonnan felfedezett leletek, mint például a 13.
századi templomot megelőző korábbi templom
léte, magyarázatot adott sok olyan jelenségre,
amelyek korábban nem voltak logikusan magyarázhatók. Összességében: a templom felépítésének

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

menete világosabb lett számunkra, jobban megérthető az a folyamat, amely során létrejöttek az
épület különböző részei. Világosabbá vált, milyen
tényezők befolyásolták ezt a folyamatot. Többet
tudunk arról, hogy mi történt a templommal
a felépítését követően, hogyan pusztult és épült
újjá a következő századokban.
– Az emberek nyilván a főszentély-képre,
illetve a déli hajóban lévő képekre lesznek
leginkább kíváncsiak. Ezek felújításánál törekedtek ezek kiegészítésére vagy inkább
a színek, formák élénkítése, jobb láthatósága
volt a cél?
– A jáki templomot hazánkban a 13. század derekáról fennmaradt freskók is kiemelik a sorból.
A falképek a 19. század végén kerültek elő,
a templom restaurálását megelőzően, illetve
annak során. Meglepő módon a 20. század elején
nem értékelték igazán jelentőségüket. A főapszist
díszítő Szent György-kép elé nagyméretű, a Halászbástyát idéző baldachin épült, javarészt eltakarva azt. Az 1930-as évek végén restaurálták
a képeket. A munka mai szemmel is helytálló,
visszafogott beavatkozás volt, amely a fennmaradt
eredeti részletek konzerválását tartotta szem
előtt, nem törekedett azok újrafestésére. Abban
az időben ez a hozzáállás igencsak haladó szelleműnek számított. Ennek köszönhetően a képek
hiteles állapotban maradtak meg. Ez rendkívül
fontos körülmény, egy kiegészítés ugyanis alapvető módon változtathatja meg a jellegüket,
teljesen meghamisítva őket. A mostani restaurálás
alapvető célkitűzése a képek pusztulását okozó
tényezők elhárítása volt, továbbá a feltárásuk
óta rájuk rakódott szennyeződés eltávolítása,
valamint a 20. század második felében végzett
— nem dokumentált — restaurálás során készített, gyenge minőségű retusálás eltávolítása.
A munka eredményeként a képek sokkal jobban
értelmezhetők, felismerhetők. Újrafestésük nem
szükséges, sőt hiba lenne. A képek ilyen állapotban
hitelesek, az érdeklődők számára történő bemutatásukat pedig más módon fogjuk megoldani.
A kiállítás, illetve a templomban mobiltelefon
segítségével elérhető audioguide rendszer
oldja meg ezt a feladatot. Ezáltal elkerülhető,
hogy a templomtérben turisztikai információs
anyagok jelenjenek meg, hiszen a templom
elsősorban nem látványosság, hanem Isten
háza, és teljesül az a cél is, hogy a történelmi
és művészeti fontosságú részeiről hiteles, tudományosan megalapozott információkat kapjanak az ide látogatók.
– Érdekes látvány a templomban, hogy
láthatók pl. a 17. századi átépítések nyomai.
Miért gondolták, hogy ezt meghagyják, és
inkább itt mutatják meg, mint egy kiállítótérben megtekinthető kiegészített fényképen?

– A templomot nagyon sok pusztulás érte, és
számtalan helyreállítás, javítás, újjáépítés történt
rajta. Mindezek eredménye együttesen alkotja
azt az épületet, amely ránk maradt. A különböző
korokban keletkezett részeit nem lenne helyes
egybemosni, mert ez egyrészt amúgy sem lenne
sikeres, hiszen az elválások nem tüntethetők el
teljes mértékben, másrészt zavaros, értelmezhetetlen képet eredményezne. Az információk
egymásra rétegződése, a kép összetettsége nem
áll ellentétben az egész látvány harmóniájával.
A megfelelő információk birtokában a falakon
látható jelenségek mintegy olvashatóvá válnak,
és elbeszélik az épület keletkezésének, pusztulásainak, újjáépítéseinek történetét, amely valójában őseink története, az ország 13. század eleji
gazdagságának, majd megpróbáltatásainak, és
a viharok elmúltával ismételten feltámadó életerejének krónikája. Nem szégyellendő, nem takargatandó, hanem megismerésre csábító rejtvény, amelyet meg kell fejteni. Természetesen
ez szellemi erőfeszítést igényel. Nyilván könnyebben érthető egy minden hibától, szabálytalanságtól mentes, „szép” belső tér, a maga sima
egyszerűségével. A mi történelmünk azonban
nem ilyen, és a műemlékek – hangsúlyozom,
másodlagosan a szakrális jelentőségüket követően
– történelmi emlékek is. E kettősségük nem áll
ellentétben egymással, felesleges, sőt, azt mondhatnám, együgyű dolog szembeállítani e kétféle
jellegüket.
– Nyáron, valamint az év hátralévő részében
hogyan folytatódnak a munkálatok?
– A templom homlokzatain egy jelentősebb
feladat maradt hátra, a nyugati kapu restaurálása.
Nem kell hangsúlyozni, hogy jelentőségét tekintve
az egyik legnagyobb tennivaló. Ezen kívül a
templomon már csak kisebb jelentőségű, befejező
munkák maradtak. A Szent Jakab-kápolna munkái
is sínen vannak, nemsokára befejeződik a hom-

lokzatok helyreállítása, és indul a belső restaurálás.
Az év hátralévő részében a templom körüli tereprendezés, kerítések, lépcsők, egyéb tájépítészeti
elemek készülnek.
– Térjünk ki a látogatóközpontra. Hol tart
ennek a kialakítása, a tárlatok elrendezése?
Miként egészíti ki ez a templomban tett
sétát?
– A látogatóközpont kiviteli terveinek befejezésén
dolgozunk Péterffy Miklós és Dőry Bálint építész
tervezőkkel, valamint kollégáikkal. Nemsokára
kiírhatjuk a kivitelezésre szóló közbeszerzési
eljárást, és annak sikeres lezárását követően indulhat az építkezés.
– Egy alkalommal elhangzott, hogy a jáki
templom felújítása a budai Váréval vetekszik, nemzeti kincsünk. Önnek mit jelent
ez a munka?
– Azt hiszem, az ember életében mindig az a legjelentősebb munka, amin éppen dolgozik. Ezzel
nem kisebbíteni szeretném a jáki templom vagy
más épület jelentőségét, de minden műemléknek
megvan a saját értéke, története, a rajta végzett
munka pedig soha nem egyszerű, nem rutinfeladat.
Éppen ez teszi széppé, érdekessé, változatossá ezt
a munkát. Természetesen nagy megtiszteltetés egy
mindenki által ismert, nagy jelentőségű emléken
dolgozni, ugyanakkor nem kis teher viselni a vele
párosuló felelősséget. Ebben az segít, hogy kiváló
munkatársakkal tudunk együtt dolgozni, sok bátorítást
kapunk ismerősöktől, ismeretlenektől. Nagyon jó
látni azt is, hogy a jáki hívek közössége féltő szeretettel
gondozza a templomot, nem turistacsalogató látványosságként kezeli, hanem otthonaként. Bízom
benne, hogy ez így is marad, a restaurált templomnak
és környezetének gondos gazdája lesz.
(Forrás: Szombathelyi
Egyházmegye/Martinus)
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IDŐSZÁMÍTÁS ELŐTTI VÁROS
A SZENT VID HEGYEN
Károlyi Mária

A község és a felette magasodó Szent Vid csúcs
megtelepedett emberi történetének évezredekre
visszanyúló múltja országosan még kevésbé
ismert, pedig régészeti kutatása már több mint,
egy évszázada megkezdődött és napjainkban is
tart. A hosszú – bár többször is megszakadó –
kutatási folyamat, legfontosabb eredményeit
alább megkíséreljük összefoglalni.

Kelta érem

Ha távolba pillantunk Szombathely felől
északra, az Alpok hegység lábait alkotó
hegyvonulatból kitűnik formás kúp alakjával
és a tetején fehérlő kis templommal a Velem
község felett 586 méterre emelkedő Szent Vid
magaslata. Napjainkban talán a községet
Törőcsik Mari nagy színésznőnk utolsó kedvelt
lakóhelyeként ismerte meg a nagyközönség,
helyi tisztelet övezi a hozzá kapcsolódó
színészi – irodalmi kör itt járt vagy egy időre
itt megtelepedett nagyjait is.

Szent Vid titulusú templom a hegy csúcsán, Árpád-kori épületrészekkel

Az 1929-ben előkerült későbronzkori arany kincs: diadéma és csüngők
– egy rekonstrukciós változat

érmék, amelyek valószínűleg helyi pénzverésből
származnak. A velemi típusú sajátos ezüst pénzérmék használatának elterjedése az i.e. 1. században
nagyjából a régi Vas megye területét rajzolja ki.

Az ősi település figyelmet keltő, meglepő
fémbősége. A hely régészeti kutatása a hegyről
származó őskori bronztárgyak vizsgálatával indult
el. A szakirodalomban „kincs” névvel megnevezett
kupacos tárgyak: munkaeszközök, fegyverek, ékszerek és töredékeik, mint szórványos emlékek,
nagy számban kerültek elő, jelezve a hely egykori
bronziparának gazdagságát. A feltárással járó további kutatás bebizonyította a helyi bányászatot,
jelentős fémkohászatot, és az európai méretű
fémkereskedelem egykori létezését is.
Nemesfém leleteink is fontosak: egy későbronzkori,
mintegy háromezer éves arany ékszerlelet, amely
talán fejedelemnői vagy papnői fejdísz lehetett
és a későbbi, késői kelta kori arany- és ezüst

Településszerkezet – városias külső rekonstrukciója. Szent Vid hegyének mai látványát
különlegessé teszi a keskenyebb-szélesebb,
ritkább vagy sűrűbb felszíni teraszok váltakozásának
jellegzetes formája. A régészeti kutatás során
derült ki, hogy a teraszok közül több is épített
jelenséget rejt, egykori épületek, utak, erődítések
nyomait takarja. Már az 1972-es ásatásom alatt
a teraszokon áthúzott hosszú kutatóárokban láthatóvá vált egy hatalmas kövekkel alapozott

sánc, mögötte kövezett út részlete, és egy késői
kelta kori hosszú ház alapja. Fekete Mária későbbi
kutatásai fényt derítettek a hegy vaskort megelőző
– későbronzkori városias beépítettségére, erre
utalt, hogy e korszakból egymáshoz tapasztott
hosszú házak sorakoztak a domb oldalain, köztük
utakkal, kövezett utcákkal, vízelvezető árkokkal,
kerítésekkel, védelmi célú erődítésekkel. Gyanítjuk,
hogy az időszámítás kezdete körül a kelta város
vízvezető csatornákat is épített a számos helyi
forrás tiszta ivóvízének felhasználására. A kohászati
munkaterület a hegy tetején vagy közelében lehetett, ahol kis kohók sorát és sok munkaeszközt,
fémöntésre szolgáló mintákat tártak fel a korábbi
kutatások. Az ősi város lakói valószínűen több

Sáncalap

Sáncalap

Út

20

ARCHEO

szentélykörzetet is kialakítottak, ezek azonosítására
már néhány kísérlet is történt, például a hírnevessé
vált, igen látványos kalapos kövek környezetében.
Megemlítjük, hogy temetőiket a mai napig nem
sikerült a kutatóknak megtalálniuk, csak kevés
megzavart temetkezés nyomai kerültek napvilágra.
A múltba veszett őskori város nevét nem ismerjük.
Engedtessék meg azonban a régész szerzőnek,
hogy régi reményét elmondja, mely szerint történelmi szerepű városunkat azonosítani lehet
majd az ókori irodalomban Strabón által megnevezett város, Heorta településével.
A Szent Vid hegyi emberi tevékenység
(munka és megtelepedés) megszakítatlan
folyamatossága. A felfedezés, újítás, civilizációs
innováció terepének is tekinthetjük a szép magaslatot és környékét. Mintegy hétezer éve az újkőkorban a hasznos kőzetek bányászatával és
megmunkálásával indulhatott el itt az élet.
A főként zöld palákból csiszolt alapvető munkaeszközök minden egykorú vasi faluba eljuthattak.
A kövek ismerete elvezetett az ércek, majd az ércolvasztás, ötvözés, fémöntés felfedezéséhez.
A rézzel végzett munkákból egyre gazdagodó
bronzipar virágzott fel, majd az időszámítás
kezdete körül a késői kelta időkben fejlett vasipar
működése éltette a helyi települést. Az ipari termelés szakaszainak megfelelően van emlékanyagunk (kerámia és egyéb leletek) a település
minden periódusából: az újkőkorból, réz- és
bronzkorból, és a vaskorszakból is. A település
képe is alakulhatott, „modernizálódott” az építési
gyakorlat, technológia fejlődésével az évezredek
során, azt azonban láttuk, hogy gyakran használták
fel előző korok építési szerkezeteit, építőanyagait,
még a korábbi házak cölöphelyeit is. Fekete
Mária fedezte fel, hogy vaskorunkban itt is megjelent már a heuneburgi vár hírneves agyagtégla
építkezése, bizonyítékául a város jelentős mediterrán világi kapcsolatainak.

Későbronzkori hosszú házak alapfalai Fekete Mária1973-as ásatásán és lehetséges rekonstrukciójuk

Régészeti kutatásaink a település legfelső nagyobb
periódusát egy 9. századi szláv közösség kiterjedt
építkezéseiben látják. Tapasztott agyagpadlójú,
kőkemencés házakat tártunk fel a hegyen és
előkerült egy ugyanezen korból származó templom alapja is. A településről 9. századi írott frank
források is beszélnek, amelyek a hegyet ekkor
már Uitinesbergnek nevezik meg. Szent Vid tisztelete elterjedt a szláv világban, nagyon sok
helyen hegycsúcsok őrzik az emlékét. Ez is jelzi,
hogy a keresztény szent tiszteletébe ősi pogány

fény-isteni vonások is beépültek, és arra utalnak,
hogy hegyünk egykor Nap- és fény-tisztelet ceremoniális helye is lehetett. A szerző úgy gondolja,
hogy Szent Vid és környéke jelentőségét, történelmi
szerepét magasabbra kellene értékelnünk, mint
ezt szakirodalmunk napjainkban tükrözi. Első igazi
kutatóját, báró Miske Kálmánt pedig végre fel kell
ruháznunk a tudományos ranggal, mely megilleti:
hazánkban a 19. század végén elindította a nagyméretű, több periódusú telepkutatást, melynek
problémáit, de fontosságát is felismerte.

Élet a római foglalás után és a korai középkor idején. Az őskori város kelta kori virágzásának minden jel szerint a római hódítás vetett
véget. Valószínűsíthető a város felégetése és
az erődítések lerombolása, a népesség eltávozása
is. Szórványos emlékek azonban a római időkből
is vannak (főként kerámiák és pénzérmék), és
a népvándorlás nagy korszakából is maradtak
ránk érdekes leletek.

Három terasz régészeti átvágása a hegyen 1972-ben: kőalapozású sánc, kövezett útrészlet és késői kelta ház feltárásával

Házalapok

Teraszok

Őskori fémolvasztó kis kohók feltárás után – báró Miske Kálmán eredeti
felvétele
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„EGY JÓ ÉPÍTÉSZ SZINTE OLYAN,
MINT EGY SZOBRÁSZMŰVÉSZ”
Gombás Mónika

Kihelyezett vezetőségi ülését tartotta
június 2-án a kőszegi Írottkő hotelben az idén
73 éves Építéstudományi Egyesület.
A Vas Megyei Építész Kamara szervezésében
megvalósuló többnapos program a 2022-es
Vasi Építész Biennálé megnyitója is volt
egyben. Az eseményen az építész kamara
tagjain kívül részt vett Harangozó Bertalan
vasi kormánymegbízott,
Terplán Zoltán kőszegi alpolgármester, és
Ábrahám Ferenc kamarai elnök.
Terplán Zoltán eképp köszöntötte a megjelenteket:
– Mi Kőszegiek mindig nagyon örülünk, ha
Kőszegen építészek fordulnak meg, építészekkel
találkozhatunk. Miért is? Az építész és munkája
számunkra a fejlődést, a megújulást (is) jelenti.
Egy település-egy közösség-jó esetben folyamatosan fejlődik, gazdagodik. Ebben a folyamatban
az építészek egy nagyon fontos szereplőként (fogaskerékként) elengedhetetlen résztvevők.
Bár lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet,
– sebaj –, de számomra egy jó építész szinte
olyan, mint egy szobrászművész, csak egy kicsit
„másképp”. Mások a méretek, a munkafolyamatok,
a kivitelezési munkában résztvevők, de amikor
elkészül a mű, bizony arra jó ránézni, megcsodálni.
De itt messze nem áll meg a folyamat. Az új
épület funkciót kap, benépesül-azaz életre kel
az építész műve.
Egy település szempontjából nézve új impulzust,
színteret kap a közösségi élet. Kapcsolatrendszerek,
programok, lehetőségek fejlődhetnek tovább.
Egy építész így számunkra a reményt és a jövőt
is jelenti, de ugyanakkor a stabilitást és egyfajta
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biztonságot is. Egy építész továbbá a megvalósult
terveinket, álmainkat is jelentheti…
Ezeket a gondolatokat, ha össze szeretném röviden foglalni, akkor olyasmit mondanék, hogy
ahogy maga az élet, úgy egy település is állandó
megújulásra törekszik és ebben az építésznek
nélkülözhetetlen szerepe van. Ehhez a szimbiózishoz szeretnék most is, és a jövőben is
sok sikert, jó erőt, kitartást kívánni. Isten hozta
Önöket itt Kőszegen, érezzék magukat nagyon
jól, töltsék hasznosan és kellemesen el ezt a néhány napot. Köszönöm… – zárta sorait az alpolgármester.

H Á Z U N K TÁ J A

BÚCSÚZUNK
Elhunyt Baranyai Dezső tagtársunk, aki
a MÁV Zrt-nél végzett negyvenéves tervezői
tevékenysége mellett Celldömölkön és
környékén – elsősorban lakossági és
önkormányzati megbízások alapján – több
épület terveit készítette.
Idézzük munkáltatójának a Vasutas Magazin
2022. áprilisi számában megjelent megemlékezését: „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Baranyai
Dezső területi ingatlankezelési szakértő, a MÁV
Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely
Területi Ingatlankezelési és Zöldterületkarbantartási Osztályának munkatársa március 13-án, életének 62. évében, méltósággal viselt hosszú
betegség után elhunyt. Baranyai Dezső a Pollack
Mihály Műszaki Főiskolán a magasépítési üzemmérnöki diploma megszerzését követően kezdte
meg vasúti pályafutását 1982 szeptemberében
Szombathelyen, a MÁV Épület- és Hídfenntartási
Főnökségen építésztervező munkakörben. Korábbi felsőfokú tanulmányainak helyszínén megszerzett épületfenntartási szaküzemmérnök

másoddiplomája után, 1986-tól fő-építésvezeként irányította az akkori építésvezetőséget.
Az 1990-es években magasépítményi vonalbiztos, majd főmunkatársi munkakörökben dolgozott, épületdiagnosztikai és műszaki ellenőr

képesítéseket is szerzett, és szakmai felügyeletet
látott el az egykori MÁV Ingatlankezelő Kft. tevékenysége felett. A Vas Megyei Építész Kamara
tagjaként számos beruházási, felújítási és épületkarbantartási projekt aktív részese volt. 2001-től
a Pálya-, Híd- és Magasépítményi szervezet területi főépítésze, 2003-tól a Területi Építésfelügyeleti Osztály vezetője lett. 2006-ban igazgatói
dicséretet, majd 2009-ben munkája elismeréseként vezérigazgató-helyettesi, üzletágvezetői kitüntetést kapott. 2016-ban szakterületének
a pályavasúti szervezetbe történt integrációját
követően ingatlankezelési szakértő munkakört
töltött be. Munkatársai körében országos ismertségét és elismertségét széles körű szakmai tudásával és megfontolt, higgadt döntéseivel vívta
ki. Embersége és munkatársaihoz fűződő közvetlen viszonya példaértékű volt, közel négy évtizedes tevékenységét mindig tisztelet, személyét
pedig figyelemre méltó szeretet övezte, tervezői
munkáját számos vasúti és középület, továbbá
polgári épületek őrzi az utókornak. Emlékét szívünkbe zárva örökre megőrizzük, családja gyászában fájó szívvel és együttérzéssel osztozunk.”

Módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Június 13-tól hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a hozzá kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki
Irányelvekről szóló tájékoztató. A Magyar Közlöny 66. számában kihirdetésre került 8/2022. (IV. 14.) BM
rendelet, ami módosítja az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet.
A jogszabályi hivatkozás marad az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, csak módosul az OTSZ. További változás,
hogy a kérelemre induló tűzvédelmi hatósági ügyeket az 1996. évi XXXI. törvény 14/A §-a alapján a
tűzvédelmi hatóság Integrált Hatósági Rendszeren (IHR) keresztül elektronikusan intézi. Az IHR rendszer a https://ugyfelportal.katved.gov.hu
ügyfélkapus azonosítással működik. Ezen rendszeren lehet például tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítési, használatbavételi engedélyezési,
tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos, tűzvédelmi szakvizsgáztatással, oktatással kapcsolatos ügyet intézni.
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