A budajenői magtár helyreállítása és új funkcióra való alkalmazása
Fehér, vakolt fal – mint egy magtárban.
Bontott cserép a tetőn – mint egy magtáron.
Téglapadló – mint egy magtárban.
Deszkaajtó – mint egy magtárban.
Az emeleten faoszlopok és fapadló – mint egy magtárban.
Az épületet végigjárva az ember rácsodálkozik a beépített anyagok természetességére,
egyszerűségére. A felújítás során meghozott építtetői-tervezői döntések magától értetődőek, az
anyaghasználat, a szerkezetválasztás az épületből következik, nincs benne semmi erőltetettség.
Ilyen egyszerű egy műemléket helyreállítani?
Tulajdonképpen igen. Hiszen csupán ugyanolyan anyagokat kell használni, amiket korábban
évszázadokon keresztül használtak, olyan anyagokat kell használni, ami az épületben már benne
van, a hagyományossal azonos kialakítású szerkezeteket kell beépíteni – és a meglevő szerkezetek
közül minél többet meg kell őrizni.
És mégis milyen nehéz: a hagyományos anyagoknak, szerkezeteknek sok esetben hiányzik a
minőségi tanúsítványa, a „korszerű” funkció korszerű építészeti megoldásokat követel meg.
A budajenői magtár épületének felújításakor, az épületben rendezvényközpont, szálláshely
szolgáltatás és kiállítótér kialakításakor sikerült a funkciót az épület jellegéhez hangolni, a
földszinten kialakított közösségi terem az emeletre kerülő zarándokszállás és a tetőtéri kiállítótér
kiválóan megfér az épületben, a szükséges kiszolgálófunkciók elhelyezése is szervesen illeszkedik
az épület adottságaihoz. Az épület műemléki értékei: a földszinti háromhajós boltozatos tér és az
emeleti háromhajós faoszlopos tér megmaradt, az új szerkezetek harmonikusan simulnak bele a
történeti épületbe.
Az anyaghasználat és stílus korszerű, ugyanakkor szerves folytatása a meglevő épületnek.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ICOMOS-Díjban részesíti a budajenői magtár
felújítását és hasznosítását, ami biztosítja az épület hosszú távú fenntartását, méltó módon
szolgálja a falunak és vendégeinek igényeit, felújítása megőrizte az épület anyagait, értékeit,
új részei szerényen illeszkednek hozzájuk és követik az épület hagyományos kialakítását.
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