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Újabb megfigyelések a veszprémi püspöki  
palota 2017–2018-as felújítása során

G. LÁSZAY JUDIT

„ÖSSZEDOLGOZÁS NÉLKÜL A RÉGÉSZETI MUNKA igen lassan termi gyü-
mölcsét. A mozaikkép lehet, hogy csak néhány régészgeneráció után áll össze egysé-
ges képpé.” írja H. Gyürky Katalin egyik tanulmányában.1 A műemlékvédelemben 
sincs ez másképp, a veszprémi püspöki palota építéstörténetéről a korlátozottan ren-
delkezésre álló forrásokon kívül az épületről a különböző időszakokban elvégzett fel-
újítások során szerezhetünk újabb információkat. Minél nagyobb egy épület, annál 
valószínűbb, hogy külső-belső felújításra egyszerre nem kerülhet sor, így a megfi-
gyelések – szerencsésebb esetben kutatások – mindig csak az érintetett területekre 
terjedhetnek ki. Ezért az összefüggések a szakemberek számára csak fokozatosan 
bontakozhatnak ki. A legutóbbi külső felújítás során tett megfigyelésekkel a mozaik-
képhez adhatunk további darabokat. A püspöki palota esetében a jövő kutatói számára 
is maradt bőven tisztázandó kérdés, 

 A veszprémi főegyházmegye megbízásából került sor a veszprémi egykori püs-
pöki, ma érseki palota külső felújítására 2017–2018-ban, amely a homlokzat lábazati 
zónájának nedvesedése, a tető és a homlokzatok miatt is indokolt volt, a fedélszék 
állapota pedig haladéktalan beavatkozást igényelt.2 Falkutatásra nem, csak kivitelezés 
közbeni kutatói megfigyelésre nyílt mód.3 

Fedélszék

A palota nagy, főszárnyból, mellékszárnyakból, keleti oldalán sarokrizalitokból, 
a keleti és nyugati homlokzat középtengelyében hangsúlyos erkélyes középrizalitok-

1 H. GYÜRKY 1984. 31.
2 Építész: Martin Gábor, műszaki ellenőr: Ther-Ra Kft - Ther Antal, Ther Balázs, statikus: Ther 

Antal, restaurátorok: Fekete Attila kőrestaurátor, Jeney Zoltán farestaurátor, Pák András faresta-
urátor, Nagy Melinda fémrestaurátor, kutató: G. Lászay Judit, kivitelező: VEMÉVSZER Kft.

3 A dolgozatban említett első barokk periódus az Acsády Ádám által 1733-ban építtetett, a második 
barokk periódus a Fellner Jakab tervezte, Koller Ignác püspök számára 1763–1776 között épült 
palota.
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ból álló tömegét egy nagy összetett tető fedi, amely jellegzetessége a széles főszárny 
feletti felső részén lapos, járható manzárdtető. A fedélszék többször javított barokk 
szerkezet, amelynek statikai problémáit, állagromlásait, korhadásait a különböző idő-
szakokban néhol fa segédszerkezetekkel, elemekkel, támaszokkal, hol vas elemek 
felhasználásával stabilizálták. A csatlakozások elkorhadtak, az elemek sok helyen 
szétcsúsztak, kibillentek eredeti helyzetükből. 

Maradéktalanul rekonstruálni lehet a Koller püspök által készíttetett ferde szél-
gerendás barokk szerkezet képét. A két oldalszárnyon jórészt megőrződött az eredeti 
tető. A főszárnyban a manzárdfedés alatt megmaradt a hajdani ároktetős szerkezet. A 
két egymás mellett kialakított barokk sátortető közötti árkot egy kis hajlású tetővel 
fedték le, így létrejött a felső részén enyhén lejtő mai manzárdos forma. Az átépítés 

pontos idejét nem ismerjük, Balassa László valamikor egy XIX. században történt 
tűzeset utánra gondolja.4 Levéltári adat híján pusztán azt állapíthatjuk meg, hogy sze-
rencsés módon még a vári házak legnagyobb részének tetejét elpusztító 1909-es tűz-
vész sem tett kárt a püspöki palotában. A fedélszék épségben megmaradt, tehát a tűz 
nem pusztította el, a szerkezeten tűz nyomai nem látszanak, noha a Vasárnapi Újság 
tudósítása szerint „A várost tüzvész pusztította s legszebb negyede áldozatul esett a 
lángoknak; husz ház leégett, köztük nem egy modern bérpalota, továbbá a várhegyen 
levő papnövelde, a Ferencziek temploma és kolostora s öt kanonoki és püspöki palo-

4 BALASSA é. n. 

A manzárd fedésűvé átalakított két barokk ároktető csatlakozása. (Fotó: Hack Róbert)
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ta.”5  Talán valamennyi kár esett a palota tető héjalásában, s a manzárdtető kialakí-
tása ezután történt. A csapadék elvezetése szempontjából is egyszerűbb megoldás a 
mai szerkezet, kevesebb karbantartást igényel.

Megmaradt a középtengelyben lévő rizalitos épületrész és az oldalszárnyak te-
tőszerkezetének csatlakozásánál, a barokk vápa kialakítás. Fellner Jakab a palotát 
eredetileg két párhuzamos gerincű sátortetővel – ároktetővel fedte, a két hosszanti 
tetőszakaszt merőleges nyeregtetővel összekötötték. A tetőszakaszok közötti közleke-
dést így lehetett megoldani a ma is eredeti helyén lévő padlásfeljáratról. „A hossz-
tengelyre merőleges tetőre utal még . . egy oszlop, ami mostani állapotában funkció 
nélküli. A képen látható a főállás, amihez csatlakozik, és aminek egykor a függesztő 
oszlopa volt. Az oszlop tetején látszik a szarufa és dúc csatlakozásához kialakított 
fakötés nyoma.”6  

A kémények felületén látható lenyomatok mutatják a már elbontott fióktetők for-
máját, ezekre a kémény körüli vízelvezetés miatt volt szükség. 

A megmaradt szerkezetek és a lenyomatok segítségével Pesta Lászlóval kiszer-
keszthettük a barokk tetőformát. A széles épület tömegek lefedését évszázadokon ke-

5 A veszprémi tűzvész. Vasárnapi Ujság 1909. április 11. 302–303.
6 Pesta László statikus: Veszprém Püspöki Palota tetőformájának vizsgálata. In: G. LÁSZAY Judit: 

Veszprém, Vár utca 16. Püspöki, ma érseki palota, Építéstörténeti tudományos dokumentáció és 
értékleltár a tető és homlokzat felújításához. 2014.

A funkció nélkül maradt függesztőoszlop és kémény a barokk fióktető  
lenyomatával. (Fotó: Hack Róbert)
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resztül ároktető rendszerek alkalmazásával fedték. A vápákban összegyűlő csapadékot 
a fedélszéken belül fa- vagy fémvályúk segítségével vezették ki az ereszcsatornákba. 
Ausztriában, Csehországban, felvidéki épületeknél ma is számtalan példájával talál-
kozhatunk. Barokk kastélyaink közül pl. a fertődi Esterházy kastély is kétemeletessé 
átépítése után először ároktető rendszerrel volt lefedve az 1770-es években.7 

Az utcai járószint változása és annak hatása a palota összképére

A palota nyugati homlokzatához viszonyítva különböző korokban történt te-
reprendezések következtében történt változások figyelhetők meg. A városrendezé-
si tevékenység minden esetben a járószint módosításával is járt. Az archív fotókon 
egyenetlen terepszint látható, legmagasabb ponton a püspöki palotával. Szemben vele 
a Bíró–Giczey-ház előtti járószint a ferencesek felé fokozatosan emelkedett. A múlt 
század eleji képeslapokon a kanonoki ház földszint és emelet magasságának viszo-
nya fordított volt, a kapu pedig kisebb és a mainál alacsonyabb lábazat magassága a 
ferde terep miatt csökkenő. A Szentháromság-szobor egy kicsit magasabban volt kör-
nyezeténél. A székesegyház 1907 és 1911 közötti neoromán felújításakor, 1910-ben 
rendezték az előtte lévő területet is. A szint süllyesztése, egyenletessé alakítása miatt 
a szobor talapzatot kapott, a környező épületek kapuinak szárkövét újabb elemekkel 
toldani kellett. A püspöki palota bejárata magasabbra került, ma már kettő helyett hat 

7  LÁSZAY 2008. 317–348.

A barokk ároktető képe. (Pesta László rajza)
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lépcső vezet a bejárathoz, a kocsi áthajtó külső íves mellvédjét jócskán meg kellett 
nyújtani. A palota lábazatának magassága is megnőtt. Koppány most közölt tanulmá-
nyában8 említi is a szintsüllyesztésre vonatkozó megfigyelését. Az utolsó nagy válto-
zással, a járdák eltüntetésével, az egybefüggő térszint kialakításával ehhez képest a 
mai kép lényegesen már nem változott.

Homlokzat

A felújítás során a homlokzaton vakolatleverést csak a lábazati zónában végez-
tek, pusztán azokon a felületeken, ahol az állékonyságot veszélyeztette volna annak 
megtartása. A falmezőkön, vájatolt és tagozat felületeken a vakolat kőkeménységű, jó 
megtartású volt, így ez a megtartó szemlélet szolgálta legjobban a műemléki értékek 
megőrzését. Ezért a műemléki megfigyelések korlátozott terültre vonatkozhattak. A 
tervezéshez elkészült építéstörténeti dokumentációban már ismertettem a műemléki 
tervtárban található, az 1980-as években lezajlott felújításhoz Koppány Tibor által ké-
szített építészeti műleírást és tervanyagot, befoglaltam az ahhoz tartozó pár fényképet 
is,9 melyben az állt, hogy a püspöki palota déli falának egy részén – nem ismertetett 
helyen – előkerült az Acsády Ádám püspök által 1733-ban emelt épület homlokzatának 
egy részlete. Erről ott csak annyit írt, hogy az simított falsávok közötti höbörcsös fal-
mezőkkel készült. Már a kivitelezés közbeni kutatói megfigyelésekről készült anyag10 
elkészülte után, Koppány Tibor hagyatékának rendezésekor Koppány András talált 
egy kéziratot, amely részletesen, rajzzal és fotóval illusztrálja az akkor látottakat. Az 
emberöltőnyi idővel ezelőtti, szintén korlátozott területen megfigyeltekhez adalékul 
szolgálnak a most tapasztaltak, így érdemes közreadni azokat csekély számuk ellenére.

A Koller Ignác építette palota déli szárnyánál a kerítéshez simuló kis épület és a 
püspöki alkalmazottak épületébe átjárást biztosító közlekedő közötti homlokzati fal alsó 
szakasza egy erősen visszafaragott felületű törtkő falazat, amely felett nagyobb részt 
egy téglából készült falegyen húzódik. E felett egy középkori faragott köveket tartalma-
zó szintén törtkövekből rakott, kevés téglát tartalmazó falazat látható. Ebben másodla-
gos az ablakok alatt téglából kifalazott kötény. Az Acsády épület habarcsa keményebb, 
meszesebb a Koller-palotáénál. Most újra láthatóvá vált a Koppány Tibor kéziratában 
említett, másodlagosan felhasznált középkori köveket tartalmazó 1733-as periódushoz 
köthető falazat, azonosítható volt a korábbi pince keresése érdekében történt faláttöré-
sük elfalazása is. A középkori kövek között van megégett mészkő és vörös almádi kő 

8 KOPPÁNY 2020.
9 Veszprém, Püspöki palota homlokzat helyreállítása 1981. Országos Műemléki felügyelőség  

– Koppány Tibor. Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ – 
MÉM MDK – Tervtára ltsz. 14586

10 G. LÁSZAY 2018.
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is. A másodlagosan felhasznált kövek egyikének alján alapvakolat és több réteg fehér 
meszelés volt megfigyelhető. A visszafaragott felületű kőfal korának meghatározásában 
korábban bizonytalan voltam. A kézirat olvasásakor derült ki számomra, hogy az is az 
első barokk periódushoz tartozik. Az egykor részben már járószint alatti, rézsűsen szé-
lesedő fal külső felületét 1980-ban az új lábazat felrakása érdekében erősen visszafarag-
ták. Nem érdektelen, ha a közelmúlt beavatkozásairól is értesülhet egy kutató! 

Koppány most közölt rendkívül fontos megállapításai a déli homlokzat lábazat 
feletti magasabban fekvő felületére vonatkoznak. Az utóbbi kivitelezés során a kele-
ti homlokzat középrizalitig terjedő szakaszának lábazat feletti részén lehetett az első 
barokk periódusra vonatkozó megfigyeléseket tenni. Ez a palota Acsády-kori, már 
téglából készült, de még néhol törtkövet is tartalmazó maradványait is tartalmazza. A 
DK-i sarkon a vájatokban számos helyen megmaradt legalsó rétegként egy sötétszürke, 
faszenet tartalmazó festésréteg, mely a falazott kváderre is ráfutott egykor. A sarokri-
zalit keleti ablakának és vakablakának könyöklői alatt is közvetlenül megtalálható a 
sötétszürke festés néhány maradványa. A könyöklő kőfelületét az idő és gondos kezek 
már régen letisztították, de a szerkezethez közvetlenül illeszkedik a szürke festett réteg, 
nem vágja azt. A két könyöklő profilja elüt a homlokzaton található többi későbbitől.

A rizalit utáni oldalszárny ablakkönyöklőinek vonalában legalul egy faszenes hö-
börcsös vakolat mutatkozott, felületén nagyon kopott sárgás meszes festéssel, hasonló 
a Koppány által is felrajzolt földszinti zónához. Az Acsády palotához tartozóként azo-
nosítható felületek könnyen repednek, megsemmisülnek. Ezt fedi a Koller periódus 
vastag alapvakolata sokszor megújított festésréteggel. Az ablakok könyöklője körüli 
kifalazás másodlagos, a vastag alapvakolattal együtt egy előrébb húzódó homlokzati 

Déli homlokzat lábazata a másodlagos faragott kövekkel.  
(Fotó: G. Lászay Judit)
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síkhoz (Koller időszak) tartoznak. A keleti homlokzat középrizalit előtti ablakától (6. 
tengely) már az 1763–1776 között épült periódus egységes téglafalazata következik.

A megfigyeltek alapján arra következtethetünk, hogy az első barokk periódus 
Koppány Tibor által megrajzolt homlokzat képéhez („a homlokzat felületét a föld-
szinten sárgára festett, höbörcsös vakolat fedte, amelyet a mostani ablakok szemöldö-
kének 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 kékesszür-
ke színűek, a földszinttel azonos módon höbörcsös felületűek voltak”)11 sötétszürkére 
festett kváderes sarokrizalitok tartoztak. Itt az ablakok köténydíszét és az ablakkerete-
ket is szürkére színezték. Ehhez sötétszürke lábazat tartozhatott. Sötétszürke, faszenes 
homlokzatfestésre az utóbbi időszak kutatásai során gyakran bukkantunk. Ez a színt 
a XVIII. század első felében, közepén gyakran alkalmazták kontrasztos, intenzív össz-
hatású homlokzatokat létrehozva.

A Fellner által tervezett palota homlokzata

A homlokzati stukkók állapotától függően a javasolt beavatkozások módját és mér-
tékét a restaurátori kutatás határozta meg. Tisztítás, hiányok pótlása, rekonstrukció, 
történt. A korábbi XX. századi felújítások során sok pótlás is igen rossz megformálá-

11 Lásd: KOPPÁNY 2020.

Keleti homlokzat. A 3. és 4. ablak könyöklőjéhez tartozó kifalazások a második  
barokk periódushoz tartoznak, az Acsády épület mélyebb falsíkját igazították  

a kívánt síkra. A korábbi falmező faszénnel kevert höbörcsös mészvakolat rétege  
látható a későbbi barokk és XX. századi rétegek alatt. (Fotó: G. Lászay Judit)
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súra sikerült – elkent párkányprofil, kanálra hasonlító sáslevél stb. Ezeket más meglé-
vő részletek alapján pótolták, újra modellálták. Restaurálás közben stukkó alárajzok is 
előkerültek. Az oromzatos szemöldökpárkányok alatti, olajágakkal keretezett pajzsos 
stukkódíszek a keleti homlokzaton alapvető stiláris különbséget mutatnak a másik há-
rom homlokzat akantuszlevelekkel övezett kartusos stukkóitól. Felvetődött, hogy az 
előbbiek valamivel később készülhettek, esetleg a XIX. század első felében. A keleti 
oldalon nem fejezték be a stukkómunkák egy részét a XVIII. század folyamán, vagy 
az időjárásnak különösen kitett homlokzaton ezek egy javítás eredményei? További 
forráskutatás talán megválaszolhatja a kérdést. A keleti homlokzati teraszon „a díszek 
közül a bal első fej kialakítása kezdetleges szobrászi ismeretekre vall, felmerült a gya-
nú, hogy nem eredeti a plasztika. […] Minősége miatt minden bizonnyal feltételezhető 
hogy utólagos átalakítás eredményezte, vagy egy korábbi fej csonkját faragták át vagy 
pedig egy eredetileg valamilyen oknál fogva üresen hagyott mezőbe faragták bele”12 

Koppány Tibor az erkély megépültét a XIX. századra gondolta, azonban az 1773-
as, Koller püspök halála után felvett épületleírásban szerepel az erkély.13 Csak egyes 
részek újraépítésével javításokat végezhettek a szerkezeten a XIX. században.

12 FEKETE Attila: Veszprém Érseki Palota homlokzati helyreállításának kő, stukkó restaurálási 
dokumentációja. 2018.

13 „A nagyteremből három ajtó nyílik: az első kelet felé az erkélyre, mely egyébként ablak gyanánt is 
szolgál. Ez az erkély a rezidencia közepén, kelet felöl, a hegy meredek sziklájára épült. Boltíve fölé 
ólomlemezek vannak helyezve és el van látva az eső levezetésére szolgáló csövekkel. Minden oldalról 
vasrács övezi. A rezidencia; vagyis a nagyterem erkélyre néző külső falát ugyanazon bécsi festőnek a 
,,Hajnal”-t ábrázoló festménye díszíti az elhunyt püspök által szerkesztett felirattal: „AUT BENE, AUT 
NIHIL” (Vagy jól, vagy semmit).” KÖRMENDY 1984. Az erkély XVIII. századi, csak javítása történt 
a XIX. században. (Tévesen fogadtam el a későbbi datálást egy összefoglalóban. G. LÁSZAY 2020.) 

A keleti homlokzati erkély első ajtaja feletti faragott fej.  
(Fotó: G. Lászay Judit)
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Nagy változást hozott a palota megjelenésében, hogy megszüntettük a homlokzat 
anyagszerű szétfestését. Koppány Tibor már megfigyelte, hogy az épület eredetileg 
egyszínű fehérre meszelt külsejű volt, így a sárga homlokzatszínt a nyolcvanas évek-
ben felváltotta a klasszicizáló barokkhoz illő egyszínű fehér. Most restaurátori kutatás 
is igazolta ennek jogosságát. Az utóbbi évtizedek műemléki kutatásai nyomán kiraj-
zolódott, hogy barokk épületeink gyakran egyszínű fehérre meszelt külsejűek voltak. 
Ennek egyik oka a könnyen javíthatóság, olcsóbb felújíthatóság volt, de a klasszici-
záló késő barokk stílus jellemzője az egyszínű homlokzat. A Fellner tervei szerint 
készült francia barokk városi palotákat idéző fehér palotán a tagozatok, párkányok, 
stukkódíszek, vájatolt felületek változatos fény-árnyék játéka alkotja a festői összha-
tást, amely különösen súrlófénynél bontakozik ki igazán.

Barokk épületek esetében a XX. század közepétől kezdve még a műemléki hely-
reállítások alkalmával is a kőszerkezeteket előszeretettel megtisztították és natúr 
felületben tartották. Jól látható volt az erkély és a bejárati kapu esetében ennek az 
eredménye. A natúr kőelemek esetlegesen csatlakoztak a vakolt, festett felületekhez, 
építészeti elemekhez. A támasztó és támasztott elemek egy építészeti egység részei, 
összetartoznak. Indokolatlan volt az ablakok könyöklőinek is anyagszerű láttatása, 
natúr kőként való bemutatása. Ez ellentmond a történeti építészet szabályainak, mert 
eredetileg az összetartozó építészeti tagozatok elemeit, részeit azonos módon kezel-
ték. Most a kőfelületeket is vékony meszes festésréteggel látták el – esetünkben fehér 
színnel (amely a kövek felületi védelmét is jelenti). A tető attika díszítése az ablakke-
retivel együtt is fehér meszelést kapott. 

A palota helyreállítás után. (Fotó: G. Lászay Judit)
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Fekete Attila 2010-től kezdve restaurálta az oromdíszeket a kőcímerrel és put-
tókkal, az oromzati ablakkeretek egy részét,14 2013-ban került sor a további attika 
kőelemek restaurálására. A korábbi festés felkutatására is sor került. A homlokzati 
címerek eredetileg színesek voltak, de a kevés pigment maradvány miatt nem történ-
hetett rekonstrukció. Felette az attika ornamentikáján kék festésnyomokat azonosítot-
tak, alapszínként kevés szürke szín maradvány is látható volt. Ez a színes esztétikai 
helyreállításhoz szintén kevés támpont. Kiderült, hogy a középrizaliton a vázák és a 
puttók viszont mindig festetlenek voltak.

A felújítások során tett megfigyelésekből összeálló kép egy teljes egészében fehére 
meszelt homlokzatú palota, melyen a középrizalit oromzatában lévő színes püspöki 
címer kiemelt hangsúlyos elem volt. Koller idejében az ablakszerkezetek homlokzati 
külső felületét és az ablakrácsokat zöldre festették az 1773-ban készült kamarai össze-
írás alapján.15 Ez kékeszöld színt jelentett általában, a zöldet a malachit kristály porrá 
zúzott anyagával nyerték.16

A felújítás eredményeképpen a püspöki palota a korábbiaknál hitelesebben idéz-
heti vissza barokk képét.
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