Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
ICOMOS Díjban részesíti

a gödöllői Királyi váró épületét
a tudományos kutatáson, szakszerű műemléki tervezésen alapuló, a kivitelezés, a
képzőművészeti restaurálás vonatkozásában egyaránt magas színvonalon megvalósított
példaértékű helyreállításáért
Az 1884-ben, Rochlitz Gyula tervei alapján, neoreneszánsz stílusban épült gödöllői királyi
váró a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett, íves tetőszerkezete teljesen
megsemmisült és a belseje kiégett. Ezt követően az 1960-as évek elején alakították
utasforgalmi épületté, számos ponton megváltoztatva a korabeli kialakítást. Az eredeti íves
tetőszerkezet helyett új vasbeton födémre egyszerű manzárdfedés készült.
Az időközben ismét leromlott állagú épület teljes helyreállítása és funkcióváltása a MÁV Zrt.
és Gödöllő Város Önkormányzata közös kezdeményezésére, a Norvég Alap anyagi
támogatásával valósult meg.
A korabeli alaprajzi elrendezés visszaállítása, a tetőzet és a perontetők rekonstrukciója,
valamint a teljes külső-belső felújítás mellett az egykori szalonokba helytörténeti és
vasúttörténeti kiállítás, míg a kisebb helyiségekbe nosztalgiakávézó és utazási iroda került.
A tervezési munkát Hajós Tibor vezetőtervező irányításával a Hajós Építésziroda Kft végezte,
a művészettörténeti tanulmányt Kemény Mária a Hild-Ybl alapítvány részéről és a szondázó
festőrestaurátori vizsgálatot Herling Zsuzsa restaurátor készítette el még 2009-ben. A generál
kivitelezést a Reneszánsz Zrt. végezte (felelős műszaki vezető: Péntek Tibor, főépítésvezető:
Bernátsky Aladár, műemléki munkák irányítója: Szebeni Nándor) Újjákészült a vágányok felé
néző mezők füzérdísze is, Bíró János kőszobrász és Varga Zoltán kőrestaurátor munkájaként.
A kivitelezés 2011. január és június között zajlott, igen feszített ütemben. Az oda nem illő
vasbeton szerkezetek elbontásakor sikerült rögzíteni az egykori tagozatok lenyomatait, s a
megtalált mintafelületek alapján az épület eredeti gazdag architektúrája, a perontetők és a
nyílászárók is hitelesen voltak visszaállíthatók.
A belsőről igen kevés adat állt rendelkezésre, de analógiák, egykori leírások és régi
mintakönyvek segítségével a belső terek falnézetei és korabeli színezése is rekonstruálható
volt. Az eredeti megjelenést hitelesen adja vissza a természetes palával és színvonalas
díszmű-bádogos munkával megvalósított tetőzet rekonstrukciója.
A fentiek alapján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a gödöllői Királyi váró tudományos
kutatáson, szakszerű műemléki tervezésen alapuló, mind a kivitelezés, mind pedig a
képzőművészeti restaurálás vonatkozásában magas színvonalon megvalósított példaértékű,
helyreállítási munkáit ICOMOS Díjban részesíti.
A díjat átveszi Gaálné Merva Mária múzeumigazgató Gödöllő városa, és Koncz Zoltán
általános vezérigazgató helyettes a MÁV képviseletében, valamint Klaniczay Péter műemlék
felügyelő.

