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központ Bal atonf üred e n 
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|GR A FIT MŰTER EM K FT.|

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

ÉPÜLETKR ITIK A ÍR ÁSA KÖZBEN EGY ETLEN SZER ZŐ 

SEM K ERÜLHETI K I, HOGY A TÁRGYA LT ÉPÜLET ÚGY-

NEV EZETT PROGR A MJÁ NA K ÉRTELMEZÉSÉBE , ÉRTÉK E-

LÉSÉBE BELEVÁGJON. BELEVÁG, BELEH ASÍT, FAR IGCSÁ L 

A FELK ÉSZÜLT SZER ZŐ, MIKÖZBEN A Z IDŐ CSOROG, 

SZÁ LLNA K A Z ÉV EK, ÉS A KR ITIKUSBA N GYÖK ER ET 

V ER A K ÉTELY. EGY R E ERŐSEBB UGYA NIS A MEGGYŐ-

ZŐDÉS BEN NE , HOGY A Z ÚGY NEV EZETT „ÉPÍTÉSZE-

TI PROGR A M” INK Á BB KÖDÖS LEGENDA, A Z ÉPÍTÉSZET 

ELV ESZETT SZENT GR Á LJA, DÉLIBÁ B, ZAVAROS ÁR N Y-

K ÉP PL ATON BAR L A NGJÁ NA K FA L Á N. 

Mindenki a „programról” beszél, de kevés építész 
veszi valóban komolyan, pályázatok kiírói közül 
meg szinte senki. Sokan bíznak a tervgyártás köz-
beni intuíciókban, a deus ex machina működésében, 
a vak szerencsében, a balladai homályban, a funk-
cionális elvárások, az alaprajz, a költségvetés szül-
te megoldásokban. Pedig szinte közhely, hogy az 
átgondolt, kiforrott építészeti program 2/3 siker. 
A jó építészeti programban az a figyelemremél-
tó, hogy visszafelé olvasható. Maga a programalko-
tás jósága kihat az elkészült ház egészére. Különös-
képp egy-egy középületnél érezni, látni pontosan, 
hogyan is ölt testet az elképzelés, válik valósággá 

a gondolat. Balatonfüred legújabb kulturális köz-
pontja jól reprezentálja mindezt. Különleges 
együttműködés állhat a háttérben az önkormány-
zat, építészek, régészek, műemlékes szakembe-
rek, helyi civilek, füredi polgárok részvételével. 
Ebben az előkészítő, programalkotó folyamat-
ban több döntő momentum is lehetett, amik 
közül az egyik önmagán jóval túlmutat, tanulsá-
gai kulturális szempontból rendkívül fontosak. 
Természetes módon idehaza, Európában, illetve 
a nyugati világban a soá tragédiája áll középpont-
ban a zsidósággal kapcsolatban. Múzeumépüle-
tek, emlékművek, emléktáblák, köztéri képzőmű-
vészeti alkotások ezrei emlékeztetnek a traumára, 
idézik meg a meggyilkoltak emlékét, fogalmaznak 
meg intő példát a ma élők és a jövendő nemzedékek 
számára. Mindazonáltal kevesebb olyan projekttel 
találkozni, ami a pusztulás, a soá emlékezete mellett 
képes bemutatni azt a zsidósághoz kötődő hatalmas 
kulturális kincset, tudományos, művészeti gazdag-
ságot, folklórt, zenét, ami mindmáig velünk él, kitö-
rölhetetlen létezőként van jelen múltunkban és jele-
nünkben. Tehát az európai, így a magyar, és a világ 
zsidóságát nem holtként, üldözöttként, áldozatként 
mutatja be, hanem élőként, létezőként. Erre a meg-
közelítésre találtak rá a füredi zsinagóga, illetve kul-
turális központ programalkotása során a tervezők, 
együttműködők − a műemléki és újépítésű elemek 
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    Erős kontrasztot mutat az 
egykori zsinagóga műemlék-
épülete és a tudományos 
központ kompozíciója. 

EZEN A TELKEN TÖBB ÉPÍTÉSZETI KOR 
RÉTEGZŐDIK EGYMÁSRA

példás kölcsönhatásban fogant végeredménye pedig 
építészeti szempontból igencsak figyelemreméltó. 
Fontos tudni −, amire az alapos és az 1983-as fel-
tárást kiteljesítő mostani régészeti kutatás doku-
mentációi is rámutatnak −, hogy ezen a telken több 
építészeti kor rétegződik egymásra, több feleke-
zet épített jámbor hajlékot itt korábban. Az első 
források szerint 1267-ben itt állt a Szent Margit-
kápolna, aminek középkori maradványain a 15-16. 
században új ház épült, nyújtott térarányú, szen-
tély nélküli, végfalain támpillérekkel megerősít-
ve, ami, mivel nem mutatja késő gótikus templom 
formáját, ezért elképzelhető, hogy a plébános lakó-
házaként szolgált. A 18. század folyamán a refor-
mátus egyházközség a régi falakat elbontotta, és 
új építkezésbe kezdett: a fiókos dongaboltozat-
tal fedett, kora barokk templom a korábbinál széle-
sebb, de azzal azonos hosszúságú lett. Maival egye-
ző déli bejárata előtt egy pillérekre támaszkodó 

‹ 
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     Oktatóterem a pinceszinten. 
A tervezők fontos szerepet 
szántak az épületen végigvitt 
grafikai design elemeknek. 

‹  A földszinti bejárati, multifunk-
cionális zóna könnyed üvegtaggal 
kapcsolódik az zsinagógaépület-
hez. A tóraolvasó asztal (sulhán) 
átiratain töltheti le a látogató az 
interaktív kiállítás tartalmait.

A TÚLÉLÉS, TOVÁBBÉLÉS 
REKONSTRUÁLT FIZIKAI TERE

Interaktív tablókon ismerkedhet 
meg a látogató a zsidó kiválósá-
gok életrajzaival, tudományos 
eredményeivel a fémborítású 
„laborépület” emeletén. 

‹ 
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egyéb kulturális rendezvényeket befogadó egy-
ség legyen, az egykori vendéglő konyhájának terü-
letére rászerkesztett fémborítású épületrész pedig 
modern kisugárzású, háromszintes, tudományos, 
szemléltető objektum. A kettő közötti könnyed 
üvegnyaktag, illetve a régi és új épületrész közöt-
ti karakterkülönbség, a léptékváltás, a magastető 
és a lapostető morfológiai eltérése kézzelfoghatóan 
épít a múlt és jövő, a szakrális és tudományos meg-
közelítés közötti differenciákra. Ráadásul a digi-
tális eszközökkel installált, interaktív tudásanyag, 
a zsidó tudósok életművét bemutató érintőkép-
ernyős rendszerek, az előadótér műemléki, „ana-
lóg” karaktere tovább erősítik a distinkciót. Illesz-
kedésről, a kulturális kontinuitás illúziójáról, a soá 
következtében kialakult szakadás, törés elkenésé-
ről szó sem lehet. Az egykori imaház, a kert fensé-
ges, múltidőben ragadt nyugalma és az új épületrész 
frissessége izgalmas kettősséget mutat. Érzékeny 

mód, ahogyan az elpusztult tóraszekrényt pótol-
ták. A teljes rekonstrukció gondolata távol állt a 
tervezőktől, inkább az értékmentést választották: 
Budapesten, a Garay utcában egy pusztuló, bon-
tásra ítélt zsinagógából mentették ki és restaurál-
tatták a tóraszekrényt, mely eredeti Róth Miksa-
üvegmozaikot is magában foglal. És éppen ebből 
a zsinagógából származik immár a füredi épü-
let oromzatán látható két kőtábla a tízparancso-
lattal – ezek a pesti épület belső falát díszítették. 
A kritikus számára szintén megkapó, ahogyan 
a zsidó gyászban fontos szerepet betöltő kavi-
csok sávja elválasztja a középkori alaprajzra ref-
lektáló téglapadozatot és a későbbi, 18. száza-
di templom, majd zsinagóga falának vonalát. 
Erős programmal megalapozott, jó építészet-
tel, alapos műemlékes munkával beteljesített épí-
tészetről van itt tehát szó. Fontos, jó példáról.  

EGY BONTÁSRA ÍTÉLT, BUDAPESTI 
ZSINAGÓGÁBÓL MEGMENTETT ÉS 
RESTAURÁLT TÓRASZEKRÉNY, 
RÓTH MIKSA-ÜVEGMOZAIKOKKAL
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előcsarnok készült, talán a templomépítéssel egy-
idejűleg. Utóbb a déli oldalon karzatot alakítottak 
ki, a külső és belső homlokzatokon most is látható 
a befalazott ajtónyílás. 1826-ban az egyházközség új 
templom építését kérvényezte, mivel a régiben már 
nem fért el. A jelenlegi református templom, keve-
sebb, mint 300 méterre a régitől, 1830-ra készült el. 
Ezt követően az egykori istenháza huszonöt évig 
kihasználatlanul állt, míg 1855-ben a füredi izra-
elita hitközség meg nem vásárolta. Az épület kele-
ti végében lépcsős felépítményű, díszes tórafül-
két építettek, a zsinagóga 1944-ig, a füredi zsidók 
elhurcolásáig töltötte be szakrális szerepét. Az épü-
let körül elvégzett régészeti kutatások évszáza-
dokon át használt temető maradványaira találtak 
rá. A háború után az épületet hajógyári raktár-
ként, garázsként hasznosították, némiképpen 

szerkezetileg is átalakították, legutóbb Feke-
te Lovag néven étteremként funkcionált, majd az 
önkormányzat vásárolta vissza. Az étterem föld-
szintes konyhája, egyfajta toldalékként a műem-
lék épület folytatásában működött, ennek az alap-
rajzára épülhetett rá az új kulturális szárny, így 
betartható volt a telek beépítési szabályozása. 
A padozat alatt megtalált középkori templom alap-
falainak vonalát a rekonstrukció során a terve-
zők finom megoldással jelenítették meg: a padló-
ra téglaburkolattal kirajzolták az alapfalak helyét. 
Évszázadok, pusztulás, bontás és építés, romok, 
rétegek, csontok, életek. Nem pusztán a füredi Ófa-
lu 750 éves épített múltja sűrűsödik itt össze néhány 
száz négyzetméteren, hanem a túlélés, tovább-
élés rekonstruált fizikai tere. Az építészeti program 
értelmében ezt a fizikai teret alkotta meg a Sugár 
Péter vezette tervező gárda úgy, hogy végeredmény-
ben a valaha volt zsinagóga belső tere koncerteket, 
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