
Trianon hatása a magyar műemlékvédelemre 

1920-1942 



A kezdetek 

Ipolyi Arnold  

1823-1886 

Rómer Flóris 

1815-1889 

Henszlmann Imre 

1813-1888 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának (MOTT) VII. 
kassai vándorgyűlésén 1846-ban felvetődik a hazai műemlékek 
megmentésének a fontossága és szükségessége. 
Egy esztendővel később a soproni vándorgyűlésen Henszlmann 
javasolta az MTA keretei között egy Archeológiai Bizottmány felállítását. 
Ipolyi elsőként írta le és rendszerezte a megőrzésre érdemes középkori 
épületállományt Pozsony környékén. (Csallóköz műemlékei 1859. 
Archaeológiai Közlemények). A középkori emlékszerű építészet 
Magyarországon címmel 1863-ban az MTA Évkönyveinek X. kötetében 
nagyszabású összefoglalót publikált. 

Pauler Tivadar 

1816-1886 



A szervezett műemlékvédelem kezdete 
Magyarországon 

A császári adminisztráció 1850-ben hozta létre a 
Habsburg Birodalomra érvényes jogkörrel a maga 
műemlékvédelmi szervezetét a Central-
Commission zur Erforschung und Erhaltung der 
Baudenkmale (CC) elnevezésű Bizottságot. 
Joghatálya természetesen a Magyar Királyság és 
Erdély területére is kiterjedt 

A C-C első jelentősebb helyreállítása a lébényi 
templom volt, amit a nürnbergi Dombaumeister, 
August Essenwein tervei szerint végeztek el. Az 
1862-65 között végzett munkálatok 
leglátványosabb beavatkozása a nyugati 
toronypár barokk sisakjának cseréje egy elképzelt 
formára. A munkákról az osztrák lapban 1857-ben 
jelent meg tudósítás. 



A magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága 

Pauler Tivadar Henszlmann Imre 

Pauler a VKM keretei között 1872-ben hozta 
létre a Műemlékek Ideiglenes Bizottságát. 
Előadója Henszlmann, építésze Schulek 
Frigyes, de tagja volt még Ipolyi Arnold, 
Rómer Flóris és később Pulszky Ferenc 

A MMIB működése alatt folytatódott a belső 
helyreállítás, szintén Essenwein elképzelései 
szerint 1872-79 között. 



A Műemlékek Országos Bizottsága 

Már az 1881. XXXIX.tc, a hazai műemlékvédelmi törvény alapján fölállított Műemlékek Országos Bizottsága 
kezdeményezésére került sor a pécsi székesegyház újabb helyreállítására. A püspökség megbízásából 
végzett beavatkozást – Pollack Mihiály 1802-05 – nem tartották elfogadhatónak és a kor legismertebb 
helyreállító építészét, Friedrich Schmidtet kérték föl a feladat elvégzésére (1882-91). Ma az épületkutatást 
valamiféle II. világháború utáni nagy újításként értékelik általában, de már Schmidt is egy alapos elemzés 
tanúságai alapján látott a felújítás megkezdésének. 
A MOB szervezeti struktúrája lényegében megegyezett a C-C és a MMIB szervezetével. A munkát elnök 
felügyelte, az operatív irányítás a titkár feladata volt és a szakmai feladatokat építészek látták el. 



A 18. századi ábrázolás szerint minimális a különbség a templom hajdanvolt és mai látványa között. 
Klösz György felvételén a nyugati kapu rosszabb állapotúnak tűnik, mint a korábbi rajzon. Möller 
minimális eszközökkel stabilizálta a rom állapotát 1888-ban. A rendszeres karbantartások elmaradása 
miatt 100 évvel később, azt képzelte a szakmai közvélemény, hogy az emlék lefedése lenne indokolt. 

A Műemlékek Országos Bizottsága 



A Műemlékek Országos Bizottsága 
Giuseppe Valadier, egyike az utolsó reneszánsz művész 
személyiségeknek, 1806-15között dolgozott a két jelentős 
emlék helyreállításán Rómában. Erről a helyreállításáról 
találtam Möller jegyzetfüzetében egy hevenyészett vázlatot, 
melyet 1886-ban készített. Nem bizonyított, hogy ez a 
megoldás inspirálta a zsámbéki rom megóvásának terveit 2 
esztendővel később.  



A műemlékek összeírásáról 
A MOB elnökének szerkesztésében 1906-ban jelent meg „A műemlékek helyrajzi jegyzéke és 
irodalma c. kötet, szerzője Gerecze Péter volt. 

Ez a jegyzék csakúgy mint elődei, döntően írásos források alapján született. Az 
első dokumentum 1870-ben született és 853 tételt tartalmazott, melyben nem 
csupán az ingatlan, de az ingó emlékek is beletartoztak. A második jegyzék 
összeállítója Henszlmann Imre a MOB előadójának összeállításában az 
Archaeológiai Értesító 1885-88. évi kötetében jelent meg 570 tételt felsorolva. 
Korábban, 1876-ba Henszlmann is publikált egy középkori emlékeket 
tartalmazó jegyzéket 264 tétellel. Jelentős nehézségek árán született meg 
Gerecze Péter megbízása, a műemlékek teljes jegyzékének az összeállítására. 
Alapvetően a MOB archívumára és más irodalmi források alapján született meg 
a leírás, a megyék alfabetikus rendjébe szedve. 

A 64 vármegy Abaúj-Tornaismertetésétől Zólyom vármegye műemlékeinek fölsorolásáig terjed. 
Az építészeti emlékeken kívül tartalmazza a értékesnek vélt ingóságok leírását is. Forster 
Gyulaa jegyzék előszavában megjegyzi, hogy a felsorolásba Gerecze nem tüntette fel a 
prehisztorikus emlékeket, ennek lajtromba foglalására külön kötet szerkesztését látta 
szükségesnek. 



A trianoni diktátum következményei – ami megmaradt 
Horáth-Szlavón ország nélkül a 64 vármegye közül éhány város Gerecze által ismertetett emlékeit 
mutatjuk be 
A jegyzékben a 19. századdal bezárólag, minden értékesnek ítélt emléket fölvettek 
Pécs 
Római épületmaradványok és festett sírépítmények 
A székesegyház és altemploma domborművei és falképei 
Belvárosi templom, egykori török mecset 
Régi püspöki nyaraló a Tettyén 
A vár és városfalai 
Szombathely 
Római fal és épületmaradványok, mozaikok 
Székesegyház és püspöki rezidencia 
Szent-Ferencz-rendi konvent és templom 
Jaák 
Jaáki apátság románízlésű, kéttornyú temploma 
Veszprém 
Székesegyház altemplomával a XIV. századból. Átalakítva 1720 
Gizella kápolna s a fölötte lévő emelete kápolna maradványai 
Veszprém melletti völgyben az egykori apácza-kolostortemplom újabb maradványai: sokszögű szentély, 
jezsuita-stílű hajó 



Gerevich Tibor 
1882-1954 

Klebelsberg Kuno 
1875-1932 

A bethleni konszolidáció és a magyar kultúrpolitika 
meghatározó személyisége volt Klebelsberg Kuno, aki 
1922-től 1931-ig töltötte be a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter posztját. Sikerült elérnie, hogy a 
békediktátumban redukált hadi kiadások 
költségvetési kereteit az oktatásügy, a tudomány és a 
kultúra támogatására fordíthassa. Ezzel a jelentős 
költségvetési háttérrel több ezer elemi- és 
középiskolai tantermet építtetett. Létrehozta a 
tanyasi iskolák hálózatát. A kolozsvári egyetemet 
Szegedre költöztette, megalapította a debreceni 
egyetemet, Pécsett nagyarányú egyetemfejlesztési 
programot indított el és nem utolsó sorban létrehozta 
a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének 
céljával a Magyar Akadémiák körét, Berlinben, 
Bécsben, Bukarestben, Rómában stb. Ez utóbbi 
intézmény alapító igazgatója lett Gerevich Tibor 
művészettörténész 1925-ben. 
Gerevich 1932-től, Klebelsberg támogatásával a 
Műemlékek Országos Bizottságának elnöke lett. 
Feladata a hazai műemlékvédelem újjászervezése volt. 

A magyarországi kultúra újraélesztése 1920 után 



A MOB újjászervezése 
Gerevich már az Collegium Hungaricum igazgatójaként is fontosnak tartotta fiatalok 
számára ösztöndíj biztosítását az épüítészet és a műemlékvédelem területén. 
Így ismerhette meg az itáliai építészet és műemlékvédelem legújabb eredményeit 
többek között például Dercsényi Dezső, Genthon István, Árkay Bertalan, Bardon 
Alfréd, Gerő László, Korompay György. Az ő közreműködésükre is számított a 
megújult MOB helyreállításánál az igazgató. 
Egyetemi professzorként a művészettörténet képzésben is hangsúlyosan szerepelt 
az építészettörtének oktatása és kutatása. Több fiatal hallgatónő vált Gerevich 
követőjévé. A Gerevich-girl-ök csoportjának meghatározó személyisége és a hazai 
építészettörténeti kutatások meghatározó alakja volt Zádor Anna. 

A Műegyetemen Schulek utóda a Középkori Építészettörténet Tanszék élén Möller 
István volt. Az I. világháború előtt számos középkori emlék helyreállítása fűződik a 
nevéhez az elcsatolt területeken is. 



Az első jelentős helyreállítások 

Szt. István halálának 900. évfordulójára szervezett 
ünnepségek előkészítéseként kezdődtek az ásatások és a 
helyreállítás Esztergomban 



Az első jelentős helyreállítások 

A másik jelentős helyszín a székesfehérvári prépostsági 
templom helyén feltárt Szt. István sír ismételt felkutatása és a 
környék méltó helyreállítása volt. A romkert keleti határán emelt 
kőtárat Lux Kálmán tervezte, a mauzóleum falképeit – a Picasso 
által barbár zseninek nevezett – Aba-Novák Vilmos készítette.  



Jelentős helyreállítások a két háború között 

Gerő László 
1909-1995 

A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként kutatta az első magyar 
kegytemplom, a Santo Stefano Rotondo történetét. Doktori disszertációja 
is a templomon végzett kutatásait foglalja össze. 1941-ben készítette el a 
Nagyszombat utca katonai amfiteátrum helyreállításának a terveit, 
amelyen egyértelműen kimutatható a néhány évvel korábban szerzett 
római tapasztalatok hatása. Munkásságának meghatározó fejezetét 
jelentette az Országos Műemléki Felügyelőség keretei között végzett 
tervező és elméleti munkája. 



Jelentős helyreállítások a két háború között 

Járdányi Paulovits István 
1892-1952 

A korszak jelentős régészeti fölfedezése a 
szombathelyi püspöki palota bővítése során 
feltárt római kori maradványok jelentik. Az 
értékes mozaikok fölé Lux Kálmán tervezett 
védőépületet. Mára sajnos a romkert és a 
védőépület állapota is aggodalomra ad okot. 



A visszacsatolt területeken folyó munka 

Lux Kálmán 
1880-1961 

Az Állami Felső Építő Ipariskola tanáraként és a hazai középkori 
építészettörténet és műemlékhelyreállítások egyik meghatározó 
személyiségeként tartjuk számon. Hallgatóival megszervezte Észak-Erdély 
emlékeinek a dokumentálását. Műemlékek helyreállítójaként, Möller 
munkatársaként és elveinek követőjeként az épületkutatásokon alapuló 
helyreállítások egyik fontos alkotója lehetett. 



Jelentős helyreállítások a két háború között 
Schulek János 1944. december 24-én találta meg a visegrádi palota maradványait. Már 
a háború utáni időszakra esett a palota középudvarának a feltárása, a híres ún. 
Herkules-kút rekonstrukciója (Szakál Ernő) és a folyosósor részleges bemutatása. 



Az épületkutatás Magyarországon 
Mauro Pellicioli (1887-1974) 
 

Olasz festőművész restaurátor. Korának egyik legnevesebb falkép restaurátora. 
A Szt. István év , 1938. tiszteletére helyreállított esztergomi várkápolna 
falképeinek restaurálására Gerevich Tibor, a MOB elnöke  kérte fel a munka 
elvégzésére. 
A példaértékűen feltárt falképek restaurálása nem Pellicioli hibája miatt nem 
bizonyult maradandónak. A ‘30-as években a legkorszerűbbnek vélt anyagaok 
nem bizonyultak időtállónak és a falképek pusztulásnak indultak. Wierdl Zsuzsa 
gondos próbálkozásai is valószínűsíthetően kudarcot vallanak.  



Az épületkutatás Magyarországon 
Az emléket egységes egészként kezelve vallotta: 

„Vizsgálataimnál figyelembe vettem az alaprajzi elrendezéseket, a 

felépítés módozatait és tekintetbe vettem az átalakításokat, melyek 

a támadás mindenkori eszközeihez alkalmazkodtak és a növekedő 

lakásszükségletet is kielégítették. Megvizsgáltam a kövek formai 

alakítását, az építészeti részleteket, a profilképzésnek és az 

alkalmazott profilszerkesztéseknek elveit, de ezenfelül megfigyeltem a 

gyakorlati szempontokat is, a technikai kivitelt, a kövek közötti 

habarcs összetételét, a felhasznált építőanyagok mineműségét, 

eredetét és megmunkálását, nemkülönben a kövek elhelyezésének 

módját. 

„Az akkori általános irányzattal szakítva, minden bontás mellőzésével a maga eredetiségében és 

patinájában iparkodtam minden követ az utókor számára megóvni ... felmerül a kérdés, hogy ... 

hogyan kell restaurálni? ... Előbb a stílszerű restaurálás címén mindent, amit későbbi korok alkottak, 

kíméletlenül lebontottak, ezután pedig az Ausleben lassen elméletére helyezkedve a német tudósok 

azt kívánták, hogy az emlékeket hagyják magukra, azoknak sorsát bízzák a természetre és 

pusztuljanak el inkább ... de a formákat restaurálással ne hamisítsák meg, szóval a múlt 

alkotásaihoz mai kéz ne nyúljon! Van egy középút is, a stílszerű restaurálás helyett a 

műtörténelmi tudáson alapuló helyreállítás, melynél minden kort változatlan eredetiségében meg 

kell hagyni és tiszteletben tartani, és minden szerkezetileg még helytálló követ a saját patinájában 

meg kell tartani. Ilyen értelemben a helyreállítás inkább az emlékek fenntartását, biztosítását jelenti.” 



A település méretű műemlékvédelem kezdetei 

Rados Jenő 
1895-1992 

Kotsis Iván 
1889-1980 

A település, mint történeti és műemléki értékhordozó felismerés két műegyetemi professzor 
nevéhez kötődik. Rados Győr városának az értékvizsgálatát készítette el, mindmáig érvényes 
protokollt megfogalmazva. Kotsis Székesfehérvár értékeit vizsgálta és módosítási javaslatokat is 
kidolgozott. Elképzelései szerint valósult meg az ún. Deák áruház „lecsendesítése” a kupola 
bontásával és modernista szellemű homlokzati átalakításokkal. 
Munkásságuk eredményeként valósulhatott meg a háború után a MÚMOK égisze alatt a 
települési értékvizsgálatok nagy projektje, amelyből 30 városnak, Rados elvei szerinti vizsgálata 
készülhetett el. 



A település méretű műemlékvédelem kezdetei 

Kotsis nevéhez kötődik a székesfehérvári Szt. Anna kápolna „kiszabadítása” és a város szerkezetébe való 
illesztése 



Trianon hatása a magyar műemlékvédelem fejlődésére 
• A magyar építészettörténet emlékanyagának csaknem teljessége a határokon kívülre került. 

• Inventárium hiányában és csak az irodalmi adatok alapján összeállított műemlékjegyzék alapján 
nem volt világos, hogy milyen számban rendelkezünk történetileg minősíthető építészeti 
értékekkel. 

• Az inventarizáció jelentőségének a felismerése, de a megvalósítás érdekében alig történt érdemi 
lépés. 

• Az általánosan elfogadott nézettel szemben, véleményem szerint nem a ‚70-es évek jelentette a 
hazai műemlékvédelem fénykorát. A „Gerevich-korszak” heroikus munkával nagy programokat 
tudott megvalósítani és a visszaadta a műemlékes szakma önbecsülését. 

• 1942-ben olyan új műemléki törvény tervezete készült el, amely a társadalmi berendezkedésre 
utaló passzusok kivételével beépült az 1949-ben elfogadott műemléki törvény szövegébe. 

• A kor progresszív műemlékvédelmének gyakorlata valósult meg a két háború között. Ez a 
szemlélet öröklődött az 1949-ben elfogadott új műemléki törvény szellemében és élt tovább a 
velencei karta általunk elfogadott elveiben. Sajnos az a progresszív szemlélet amely jellemezte a 
’30-as évek gyakorlatát megmerevedett és következményei hatnak napjainkban is. 

 


