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Az ICOMOS Híradó első különszáma elé:
Az utóbbi években egyre sokrétűbbé vált az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
tevékenysége, az eseményeinkről tudósító Híradónkban megjelenő írások, tanulmányok is
egyre kiterjedtebb körökben találnak érdeklődőket. Évente hat alkalommal megjelenő
újságunk 2013-ban már 136 oldalon tájékoztatta tagjainkat eseményeinkről. A kedvező
visszajelzések alapján is érezzük, hogy ez a fórum a magyar kulturális örökségvédelem egyik
meghatározó szellemi forrásává vált. Nevével ellentétben nem csak híradó, hanem fórum,
ahol egyre több szakcikk foglalkozik a hazai és a nemzetközi műemlékvédelem és régészet
eseményeivel, az értékmentéshez kapcsolódó szakmai kérdések értelmezésével.
Nem vállalkozhatunk arra, hogy egy megbontott szervezeti struktúrában minden fontos
magyarországi történést bemutassuk az ICOMOS Híradóban, erre nincs is lehetőségünk.
Közös érdekünk azonban, hogy keressünk megoldást a legkedvezőbb példák
megismertetésére. Vannak intézmények, személyek, szervezetek, akiknek színvonalas
munkája olyan szemléletet, szaktudást képvisel, ami eredményein is megmutatkozik.
Ezeknek szeretnénk lehetőséget kínálni. Közülük minél többet közkinccsé szeretnénk tenni.
Ezért vetődött fel az ICOMOS Híradó különszámának a gondolata.
Első alkalommal a Pest megyei Kormányiroda élt a lehetőséggel. Már a 2013-as Műemléki
Világnapon is láthattuk, hogy az intézmény örökségvédelmi irodájának eredményei és az ott
folyó szakmai munka szemléletének megismerése sokaknak nyújthat segítséget a náluk
felmerülő kérdések megoldásában. Az ICOMOS Híradó első tematikus mellékletében a 2013as legkiválóbb pestmegyei helyreállításokat adjuk közre.
A folytatáshoz várjuk azoknak a jelentkezését, akik alkalmas partnerek lehetnek, akiknek
munkája például és ezáltal segítségül szolgálhat egységes örökségvédelmi gondolkodásunk
kialakulásához.
Nagy Gergely
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
elnöke

MŰEMLÉKI HELYREÁLLÍTÁSOK
PESTMEGYÉBEN

2013. december 12-én, a Pesti Vármegyeházán került sor az Egy kis mustra 2013 - Műemléki
helyreállítások Pest megyében című kiadvány bemutatójára. Az eseményen megjelenteket Tarnai
Richárd, Pest megyei kormánymegbízott köszöntötte. A kötet megjelenéséhez Nagy Gábor, a Pest
Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Hivatalának főosztályvezetője, a kiadvány tervezője és
szerkesztője fűzött gondolatokat - elhangzott beszédét, és a kiadvány anyagát örömmel adjuk közre
az ICOMOS első, 2014. január havi különszámában:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák, Barátaim!
Két szót szeretnék csak előhozni, amivel mostani kiadványunk köszöntője kezdődik. „Immár
harmadszor”. Kezdeném a második szóval: „harmadszor”.
Három szerény kiadványt mutatok, amiket talán a datálásuk hitelesít. Az első, a 2011-es év, a MOL
támogatásának köszönhető. Történt ugyanis - említettem én ezt már – hogy ez a nagy cég fölajánlott
az akkori rendszer szerinti minden egyes, kilenc, régiónak 500 ezer forintot, olyan problémák
megoldására, olyan műemlékileg fontos tevékenységek megvalósítására, melyekre eddig nem volt
lehetőség. Na, ilyen helyzet volt töménytelen, én arra gondoltam, ez az összeg kevés ahhoz, hogy
valami jelentősebb önálló helyreállítás megvalósulhasson, de talán elégséges, hogy egy hagyományt,
az év végi Mustrát, az azévi műemléki helyreállításokat saját kereteinken belül bemutathassuk. Mikor
ezt az akkori KÖH elnöki értekezletén elmondtam, az volt a válasz, hogy én ne egyénieskedjek, sokkal
jobb lenne, ha ezek az összegek összegeződve, egy nagyobb koncepció mentén realizálódnának.
Ekkor én egy lépést tettem hátra, de néhány hét múlva csak rákérdeztem, mi a helyzet a nagy
együttes koncepcióval. És akkor azt a válasz kaptam, hogy szörnyű, a MOL nem érti meg ezt a
nagyobb ívű koncepciót, és ragaszkodik az egyenkénti támogatáshoz. És akkor én ott álltam egyedül
ezzel a „szörnyűséggel”, gondoltam, akkor legyen, egyedül, ahogy gondoltam. És lett az első kis
mustra. A fogadtatás igen jó volt, sokan örültek neki, bár az akkori hivatalosok nem annyira. Nem
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találták benne magukat. Mi persze örültünk saját, aranyos, kis gyermekünknek, és jeleztük a MOLnak, ha már ilyen pozitív a közvélemény fogadtatása, jövőre is összehoznánk a támogatással egy
kiadványt. Jó. Ez volt erre a MOL válasz. Jövő év márciusában csak rákérdeztem, mi a helyzet.. hát
már megtörtént a döntés, nem lehet mit tenni, de nézzük csak, itt van a lista, Pest Megyei
Kormányhivatal? P, igen, Pest Megyei Kormányhivatal 500.000 Ft. És azt követően, az idén is, és
örömmel mondom, jövőre is.
Szóval itt van ez a három kiadvány. A három mágikus szám, a teljesség szimbóluma, meg a
magyar igazságé, Ludas Matyiról nem is szólva. De mi most momentán nem a hármat, hanem a
harmadikat ünnepeljük. Mit is jelent a harmadik? Az első, az ugye jön. Aztán a második, ha a jó sors is
úgy gondolja. Ottlik Géza mondja: „A dolgok másodszorra kezdődnek. Azzal, hogy megismétlődnek.”
És a harmadik? Ha szabad Ottlik gondolatát folytatni, akkor a dolgok harmadszorra már folytatódnak.
És akkor az első szóról: „Immár”. Mennyi minden van e szó mögött! Íme, itt vagyunk, és már arra is
telik, hogy a kötelezőkön túli dolgokkal is foglalkozzunk, amik legalább olyan fontosak, mint a napi
feladványok. Ez évben nálunk került megrendezésre a Műemléki Világnap, az „Egy kis mustra 2012”
anyagát a Creaton támogatásával itt a Vármegyeházán és az Érdi Galériában is be tudtuk mutatni, és
Építészet és műemlékvédelem címmel, két alkalommal négy-négy neves építész előadását szerveztük
meg nagy érdeklődés mellett.
Mikor ezt egy régi barátomnak elmondtam, nagyot legyintett: „Mit erőlködsz? Egy fecske nem csinál
nyarat!” És ez a legyintés nagyon megcsapott, bevallom el is kábultam, fecske, fecske, a szó magával
ragadott, és csak húzott, olyan szélviharszerűen, mint egy közepes amerikai sci-fi-ben, valami nagy
épületbe kerültem, mindenhol rengeteg könyv, hagytam az obligát kérdést, hogy ment-e általuk elébb
a világ, már egy óriási teremben voltam, ahol ketten hoztak elém egy hatalmas könyvet, aminek a
borítóján ez állt: Fecskék. Lassan kinyitották, rengeteg fecske volt benne, meg szöveg, én erősen
néztem, mint az Egy csodálatos elme című filmben, néhány betű megvilágosodott, próbáltam
összeolvasni: Pest-vidéki fecske, csak nagyon villódzott, de alatta: Ha jó helyre kerül, és megérzi a
hely szellemét, sokra képes. Csak néztem kábán eszelősen, majd egy idő után egyszerűen kilöktek
ebből a zavaros helyzetből.
És aztán csak ültem, próbáltam megérteni azt a villódzó mondatot. Igen, lehet azt mondani, hogy jó
helyre kerültünk. De a hely szelleme? Ja, genius loci! Géniusz! Hamvas Béla, az Öt géniusz. Nézzük
csak. Innen a pesti Vármegyeházáról, persze teljesen önkényesen, azt mondhatom, Pest megyében az
öt géniuszból három jelen van. A Nyugat, (mondjuk a Zsámbéki-medence) fő jellemzője az
értékérzékenység, ahol a sors eszménye nem a győzelem, hanem a rend, magától értetődő
kifejezésmódja a próza. Az Észak, (Váctól a Trianoni békedekrétum után ismét hajózhatatlanná vált
Ipolyig) az uralkodó szín a kékeszöld, inkább sötét árnyalatban, a levegő melankolikusan párás. Fő
jellemzője, hogy középponttalan. Ez is Pest megye, aminek a középpontja nem is a megyében van. És
a harmadik a Kelet, (vagy az Alföld) ez a nagy paradoxon, ez a végletesen nyílt szárazföld, ami
nyíltabb, mint az óceán, mert annak van partja, és ha földet kiáltanak, elérkezett a szabadulás. A
kontinentális óceánról nem lehet a partra szállni. Ez a nyíltság a korlátok közötti szabadság.
Igen, ezek a géniuszok munkálnak itt Pest megyében, és mindezeket meg lehet érezni, és akkor már
természetes, hogy lehet, és kell is tenni valami többet, amire képesek vagyunk.
Kedves Kollégák, Barátaim!
Jó, lehet, hogy a következő nyarat nem a Pest-vidéki fecske fogja elhozni. Eljön az magától. De azért
mi szeretnénk egy kicsit besegíteni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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2013.

JELENTŐSEBB MUNKÁI

Abony
Vasút u. 15. sz. Kostyán Andor-kúria fedélszerkezet helyreállítása
Acsa
Prónay-kastély tetőfelújítása
Bag
Rk. templom fedélszerkezet helyreállítása
Bernecebaráti
Rk. templom belső felújítása és a homlokzat részleges felújítása
Biatorbágy
Szily kastély nyugati szárnya tetőszerkezetének javítása, héjazatának cseréje
Szily kastély nyugati szárnyban tantermek és kiszolgáló helyiségeik kialakítása
Torbágyi rk. templom mellékoltárának restaurálása, valamint a barokk ajtószárnyak restaurálása
Budajenő
Skót bencés rendház tornapálya és udvarrendezés
Szent Péter és Pál templom
Szent Benedek kápolna belső helyreállítás
Budakeszi
Rk. templom homlokzatjavítás
Csővár
Jókai utca 8. népi lakóház oromrácsának rekonstrukciója
Dabas
Ravasz László u. 2. Biegner-Halász Olivér kúria, belső felújítása, könyvtár kialakítása
Érd
Érd-Ófalu rk. plébánia templomának teljes, külső-belső helyreállítása, restaurálása
Galgahévíz
Rk. templom toronysisak cseréje
Gomba
Bajcsy-Zs. u. 2. volt Scitovsky kúria parkjának helyreállítása
Gödöllő
Királyi Váró melletti B+R tárolóépület/P+R parkoló
Grassalkovich kastély főbejárati díszkorlát restaurálás
Mária oszlop díszburkolat és díszvilágítás
Hévízgyörk
Rk. templom homlokzat és belső helyreállítása, kertrendezése
Kemence
Rk. templom tetőzetének felújítása
Kiskunlacháza
Kossuth u. 40. sz. alatti ref. parókia ablakainak cseréje
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Kismaros
Rk. templom homlokzatának felújítása
Kisoroszi
Rk. templom külső lábazat újravakolása
Kóka
Kossuth u. 63. plébánia homlokzat helyreállítása, fedélszerkezet helyreállítása, melléképület építése
Maglód
Ev. templom szószék restaurálása
Makád
Ref. templomtorony ablakainak felújítása, barokk padmellvéd restaurálása
Márianosztra
Pálos templom tetőzetének felújítása
Nagybörzsöny
Plébánia ház belső felújítása
Nagymaros
Mainzi utca 1. árvízvédelmi kerítés létesítése
Páty
Ref. templom ablakcsere és orgonaház restaurálása
Perőcsény
Ref. templom toronysisakjának felújítása
Tájház teljes felújítása
Pomáz
Ref. templom ablakcsere
Ráckeve
Kossuth u. 6. sz. alatti ref. parókia homlokzatának festése
Szent János plébánia templom körüli tér kertépítészeti rendezése és díszburkolat kialakítása
Sűlysáp—Tápiósáp
Rk. templom támfalépítés
Dózsa György u. 150. volt Grassalkovich vadászlak homlokzat helyreállítása
Szada
Rk. templom tetőzetének felújítása
Szentendre
Ferenczy Múzeum bővítése
Fő tér 6. Szerb Múzeum belső átalakítás lépcsőház
Kálvária külső felújítása
Pozsarevacska templom ikonosztáz és trónusok restaurálása
Preobrazsenszka templomtorony felújítása
Tápiószecső
Rk. templom toronysisak felújítása
Tápiószele
Múzeum u.13. Blaskovich kúria szobor elhelyezése
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Tápiószőlős
Török major rendezvényközpont kialakítása
Telki
Rk. templom szószék restaurálás
Tinnye
Rk. templom külső felújítás
Tóalmás
Wahrmann-Andrássy kastély bejárati tolóajtó restaurálása
Törökbálint
Mária kápolna homlokzati kőszerkezeteinek restaurálása
Üllő
Rk. templom homlokzatának felújítása
Vác
Március 15. tér 21. kapualj felújítása
Piarista rendház belső udvari barokk ablakainak felújítása
Püspöki palota kapualj burkolatának rekonstrukciója
Vácrátót
Botanikus kert területén vízimalom tetőzetének felújítása
Visegrád
Rév u. 4. étterem homlokzat felújítása
Zsámbok
Rk. templom tetőzetének és homlokzatának felújítása
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A különszám megjelenését lehetővé tette a Belügyminisztérium Területrendezési,
Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága.
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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagságával járó
előnyök:
- informáltság a műemlékvédelem hazai és nemzetközi
híreiről, eseményeiről, pályázatairól, ösztöndíjairól, stb.
az ICOMOS elektronikus körlevelek, az ICOMOS honlap
(www.icomos.hu), az ICOMOS Híradó és az ICOMOS
News/Nouvelles ICOMOS révén
- ingyenes belépésre jogosító tagsági kártya a világ
legtöbb múzeumába, műemlékébe, romterületére
- az UNESCO/ICOMOS Dokumentációs Központjának
szabad használata
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság pártoló Jogi tagja
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ, Budapest,
Támogatója az EMMI

