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KÖZLEMÉNYEK

A veszprémi püspöki palota homlokzatának 
helyreállítása, 1978–19801

KOPPÁNY TIBOR

Az egyházmegye vezetése 1977-ben az azt megelőző, felső szintű szóbeli meg-
egyezésre hivatkozva azzal a kéréssel fordult az akkor még Országos Műemléki Fel-
ügyelőség nevet viselő hatósághoz, hogy a beadott költségvetés alapján a püspökség 
terhére végezze el az épület homlokzatainak változatlan formában történő helyreál-
lítását. A költségvetést a hivatal Műemlékfelügyeleti Osztálya felülvizsgálat céljából 
átadta az akkori Tervezési Osztálynak, ahol azt területi illetékesként e sorok írója 
kapta meg.

Az ennek nyomán a helyreállítás munkáival megbízott székesfehérvári építésveze-
tőséggel tartott helyszíni szemlén bebizonyosodott, hogy a teendők a benyújtott költ-
ségvetésben foglaltaknál sokkal bőségesebbek. Az Egyházmegyei Hatóság ugyanis 
azt megelőzően műemléki hozzájárulás mellőzésével tette rendbe az épület tetőszer-
kezetét és annak fedését, abból kihagyva a kéményeket, a tetőablakokat és azok kőből 
faragott kereteit, valamint a villámhárító berendezést. Elkészült ugyan az ácsszerkezet 
megerősítése, a korábbi műpalafedést osztrák műemléki palára, a teljes tetőbádogo-
zást pedig vörösréz lemezborításra cserélték ki. A homlokzati helyreállításhoz készült 

  1 A kézirat Koppány Tibor hagyatékában maradt fenn. Készítésének időpontja az Országos Műem-
lékvédelmi Hivatal (OMvH) Tervtárára való hivatkozás alapján az 1993–2001 közötti időszakra 
határozható meg. A cikk utolsó simításai még hátra voltak, ám a szerző láthatóan azzal a céllal 
vetette papírra sorait, hogy majdan megjelentesse írását. Ezért és mert a veszprémi volt püspöki 
(ma érseki) palota épületébe foglalva olyan korábbi jelenségeket dokumentált, amelyek a szak-
mai nagyközönség előtt eddig nem voltak ismertek, a család beleegyezésével érdemesnek látjuk 
a kéziratot publikálni. A szöveg egyszerre szakszerű építészeti állapotfelvétel és tudományos 
publikáció, magától értetődő természetességgel vált át egyikből a másikba. A cikk megjelenteté-
se tisztelgés Koppány Tibor emléke és egyben az általa képviselt – mára már letűnt – komplex 
építész látásmód, sokoldalúság előtt. A szöveget változtatás nélkül közöljük. A lábjegyzetelés és 
az illusztrációs apparátus tekintetében követtük a szerző eredeti szándékait, és csak a szükséges 
pontosításokat tettük meg. (Fülöp András – FA)
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költségvetésből ugyanakkor hiányzott a stukkó- és kőfaragó, valamint kőszobrász 
és az összes díszműlakatos munka, nem szerepelt benne a palota első és hátsó, mű-
szakilag rendkívül rossz állapotú erkélyének helyreállítása, statikai megerősítése. 

A mindezeket összefoglaló jegyzőkönyv alapján az OMF Műemlékfelügyeleti 
Osztálya 1978 év elején tíz pontban részletesen kifejtett kikötésekkel adta ki a műem-
léki engedélyt, azzal a feltétellel, hogy a munka csak az OMF helyszíni művezetésé-
vel, illetve több részletre kiadandó részlettervek szerint készülhet. 

A fentiek nyomán a püspökség elkészítette a végleges költségvetést, a felügyeleti 
előírás alapján pedig az OMF-en belül elkészült az érintett részek, a két erkély és a 
szükséges cserékre vonatkozó ablak- és ajtótervek. Az ezekből összeálló tervdoku-
mentáció részeként elvégeztük a palota meglevő alaprajzi felméréseinek ellenőrzését 
és kiegészítését. A rajzi anyagot műszaki leírással, illetve az előírt mellékletekkel el-
látva végül 1981-ben állítottuk össze az utódokumentációt, hogy az elvégzett helyre-
állítási munkát rajzban és írásban rögzítsük.2

A helyszíni felmérési munka során több olyan megfigyelést végezhettünk, amely 
részben a helyreállításhoz nyújtott segítséget, részben építéstörténeti jelentőségű is 
volt.

Az előzők közé tartozott az a felismerés, hogy az eredeti külső vakolás magas 
mésztartalmú habarcsból, fémsimítóval készített felületű, szinte „glettelt” jellegű volt. 
Ezen a felületen többrétegű fehér meszelést találtunk, azok felett jelentkezett az e 
század elejétől ismert sárga színű, és csak legfelül, az 1950-es évekből származó, 
fröcskölt, zöldesszürke festés. Azt is megállapítottuk, hogy eredetileg valamennyi ab-
lak egyrétegű volt. A külső ablakok a XIX. század végén készültek. A belsők anyaga 
tölgyfa, a külsőké fenyő. A külső tokokat fémkapcsokkal rögzítették a belsőkhöz, s 
azokon eredetileg nem ablakszárnyakat, hanem zsalutáblákat helyeztek el. Az utóbbi-
ak közül csak a vakablakokon levők maradtak meg, a többit a XIX. század vége felé 
üvegezett szárnyakra cserélték ki. Az utóbbiak rendkívül rossz állapotban voltak. 

A homlokzati felületeken találhatók közül eredeti formában csak az utcai oldal 
földszintjén, az oldalszárnyak tövében levő íves falszakaszok két ajtaja maradt meg, 
az összes többi újabb, valószínűleg a XX. század elejéről származik, és teljesen el-
korhadt.

Az újabb külső ablakok és ajtók pántjait megette a rozsda, annak ellenére, hogy a 
legtöbb már az utóbbi évtizedekből származott.

A főhomlokzat oszlopos erkélye beázott, kövei jórészt szétfagyott, omló állapot-
ban voltak. Tartóelemei kifelé megdőltek, az egész erkély összedőléssel fenyegetett. 

2 A szerző itt OMvH Tervtárára (ma: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumen-
tációs Központ – MÉM MDK –Tervtára) hivatkozik, de a leltári szám helyét kipontozta. Ma 
erről a felújításról két anyag található e gyűjteményben 14586 és 34405 ltsz. alatt, de mindkettő 
építészeti tervdokumentáció. 
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Átázott a hátsó, völgy felőli erkély is, boltozatai ennek következtében megrepedtek, 
és az azokat tartó pilléreket x3 centiméteres nagyságrendben mérhetően kifelé nyom-
ták. Kifagyott állapotúak voltak a lábazatok nagyméretű kőlapjai is, közülük nem 
egy majdnem szétesett. A tetőn levő ablakok kőből faragott keretei kevés kivétellel 
szétesőben és erősen kifagyott állapotban voltak.

Összefoglalva, az egész épület a rendszeres karbantartás hiányában a teljes elha-
nyagoltság állapotát mutatta, ami az azt megelőző évtizedek és az épület, illetve a 
püspökség történetét ismerve érthető volt. 

Az építéstörténeti megfigyelések az előbbiekhez szervesen kötődnek. A Koller Ig-
nác püspök által Fellner Jakabbal terveztetett, 1763 és 1776 között épült4 palota erede-
ti formájában fehérre meszelt homlokzattal és azokon egyrétegű ablakokkal készült. 
Mai és XVIII. századi állapota között utcai homlokzatán csupán annyi különbség van, 
hogy oszlopos, a kocsifelhajtót, illetve a bejárati kaput fedő erkélynek feltételezhe-
tő barokk vaskorlátja helyén egyszerű vonalú és romantikus vasrács helyezkedik el. 
Ezenkívül újabbak a XIX. század első feléből származó külső zsalutáblák, illetve az 
azok helyett 1860 körül elhelyezett, üvegezett szárnyak. 

Hasonló megfigyelést lehetett tenni valamennyi homlokzaton. A hátsó középvona-
lában, a kinyúló támfalon álló négy pillérre épített erkély későbbi toldás. Építésének 
kora nem volt megállapítható, valószínűleg ez is a XIX. század első felében készült, 
és 1860 körüli kisebb átalakítás nyomait viseli. 

A homlokzatok, falkutatás hiányában, többet nem árultak el az épületről. Kutatásra 
nem volt módunk, azt a püspökség nem engedélyezte, és az OMF vezetősége sem tá-
mogatta. Ez alól egyetlen kivétel volt, s ez a déli, a gazdasági udvar felőli homlokzat 
földszintje. A déli szárny alatt ugyanis a szájhagyomány alapján elfalazott pincét vél-
tek, ezért a kivitelezés közben azzal a kéréssel fordultak az azt végző építésvezetőség-
hez, hogy ott törje át a falat, miután a lábazati kőlemezeket amúgy is cserélni kellett. 

A lábazat szétfagyott kőlemezeinek eltávolítása után az első megfigyelhető tény az 
volt, hogy a rézsűs, lefelé ferdén vastagodó és majdnem két méter magas lábazati fal-
ban nagyon sok profilos, középkori építészeti kőfaragvány volt látható. A déli szárny 
építéséhez ezek szerint akkor elbontott középkori épület anyagát használták fel. A 
külső épületsaroktól számított negyedik ablak alatt százharminc centiméter vastag fal 
áttörése után befelé építési törmelékből készült, tömör feltöltés következett, amely va-
lóban rejthetett egy betömött pincét. A törmeléknek az udvar szintjében történt kihor-
dása után, afelett 95 cm-rel habarcsba fektetett téglaburkolat került elő, majd afelett 
további egy méterrel a jelenlegi padló, két végükön befalazott párnafákra helyezett 
fenyőpallókkal. A töltésben 60 cm-rel beljebb újabb, a külső fallal párhuzamosan futó 

3 A szám kisatírozva, helyére nincs másik szám írva.
4 LUKCSICS–PFEIFFER 1933. 129–134.
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és visszabontott falmaradvány került elő, amelyben itt is több, másodlagosan felhasz-
nált középkori kőfaragvány volt. A két, egymással párhuzamos fal között lefelé ásva 
további egy méter mélységben is csak törmelékes töltést találtunk. Elfalazott vagy 
betömött pincének tehát nem sikerült nyomára bukkanni. A faláttörés során előkerült 
részletek alapján feltételezhető, hogy az épület déli szárnya alatt középkori előzmény 
falai rejlenek. Ezt bonthatták le a mai külső falak építése idején.

A püspöki palota déli szárnyáról annyi volt tudható, hogy az valószínűleg Acsá-
dy Ádám püspök (1725–1744) által 1733-ban építtetett püspöki lakóház falainak fel-

Metszet az áttörésekről (Rajz: Koppány Tibor)
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A déli homlokzat kutatási rajza (Rajz: Koppány Tibor)
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használásával épült.5 A déli homlokzat helyreállítása során ennek bizonyítékai kerültek 
elő. A kétablakos rizalitot követő szakaszon ugyanis a vakolat feltáskásodott, azt le 
kellett verni, alóla pedig egy attól eltérő, vakolatból készült homlokzati architektúra 
részletei kerültek elő. 

A korábbi barokk homlokzatképzés csak az Acsády püspök építtette házhoz tar-
tozhatott. Rekonstruálása a vakolatkutatás folytatása, nagyobb szakaszok feltárása se-
gítségével történhetett volna, erre azonban nem volt lehetőség. Rendszerét így is meg 
lehetett állapítani, azt a mellékelt homlokzati vázlatrajzon mutatjuk be. Simára vakolt 
lábazata lent a jelenleginél mintegy 90 cm-rel magasabban kezdődött, ami azt jelzi, 
hogy a mai udvari terepszintet az 1760-as években annyival süllyesztették. A kőből 
készült és középkori töredékeket tartalmazó lábazat felett már téglából építették a 
felmenő falat. A homlokzat felületét a földszinten sárgára festett, höbörcsös6 vakolat 
fedte, amelyet a mostani ablakok szemöldökének magasságában négy sor téglából 
kialakított, de lefaragott övpárkány zárt le. Az emeleten az övpárkány felett húzódó, 
fehérre meszelt sávon lábazat és fejezet nélküli fehér falsávok osztották szakaszokra a 
felületet, ezek váltakozva sárga és kékesszürke színűek, a földszinttel azonos módon 
höbörcsös felületűek voltak. Teljes magasságát nem lehetett megállapítani, a mai épü-
let készítése alkalmával a meglevő ablakok felső harmadáig visszabontották, ahonnét 
felfelé már egységes téglafal jelentkezett. A függőleges sávokkal osztott szakaszok 
közepén ülhettek az ablakok, amelyekről a kutatott helyeken semmi sem került elő, 
mivel feltehetően a jelenlegiekkel azonos helyen voltak.

Az Acsády-féle püspöki házról fennmaradt egy 1759-ben készített, vázlatos áb-
rázolás. Eszerint lent egy, fent két ablakos rövid oldalával fordult az utca felé. Déli, 
övpárkánnyal osztott hosszoldalán hat ablak volt, kettesével elhelyezve, bal oldali – 
tehát keleti – végén zárterkéllyel.7 

A rajz és az előkerült homlokzatképzés részletei kiegészítik egymást. Acsády 
Ádám lakóháza – mert palotának aligha nevezhető annak ellenére, hogy a püspök 
maga soha nem lakott benne, ugyanis felépülte után itt helyezte el a szemináriumot 
– a rajzon ábrázoltnál magasabb szintű, előkelőbb megjelenésű épület volt, azonban 
meg sem közelítette a Fellner Jakab által megálmodott architektúrát. A mellékelt re-
konstrukciós rajz8 alapján az 1730-as évek osztrák ihletésű, provinciális barokkjának 
jellemző képviselője volt. 

5 LUKCSICS–PFEIFFER 1933. 91–92.
6 Érdes, göröncsös. 
7 LUKCSICS–PFEIFFER 1933. 169. 34. ábra. (Jobb oldali – FA).
8 A rekonstrukciós rajz sem a hagyatékban, sem a fentebb hivatkozott tervdokumentációkban nem 

található meg, így valószínűleg nem készült el. Helyére a kutatott felületekről a szerző által ké-
szített fényképet szerkesztjük be. (FA)
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Kutatás hiányában a XVIII. század első feléből származó épület kiterjedését nem 
lehetett megállapítani, az azonban valószínű, hogy a püspöki palota nyugati rizalitja 
nélküli déli szárny azonos vele, kelet felőli részét azonban lebontották a mai palota 
építése alkalmával.9

Mindezek után magáról a helyreállítás munkájáról csak röviden lehet beszámolni. 
A homlokzati felületek, azok párkányainak és nyíláskereteinek, esetleges stukkódí-
szeinek rendbetételével párhuzamosan a külső ablakok és zsaluk legtöbbjét újra kel-
lett gyártani, az eredetik mintájára készült pántokkal és vasalással. A palota első és 
hátsó erkélyeire a közeli múltban készült burkolatok felbontása után új szigetelés, 
illetve a főhomlokzatin teljesen új vasbetonlemez készült. Mindkettőn, valamint a 
keretek jelentős részén konzerválni kellett a kőanyagot, a lábazati kőburkolatot pedig 
a püspökség által rendelkezésre bocsájtott, erre a célra bányásztatott bántai kemény 
mészkőből egészítették ki, újították fel. Végül a palota összes homlokzata fehér fes-
tést kapott.

9 LUKCSICS–PFEIFFER 1933. 169., 34. ábra

Az Acsády-féle püspöki ház az 1759. évi vázlaton, 1. számmal jelölve.
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FELHASZNÁLT IRODALOM

LUKCSICS Pál–PFEIFFER János (1933): A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korá-
ban. Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából. 1.)

A palota déli homlokzatának részlete a korábbi homlokzatarchitektúra maradványaival. 
(Fotó: Koppány Tibor, MÉM MDK Fotótár ltsz. 110.362)


