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1. A ház történeti háttere:1 

 

„Mivel semminemű konkrét és mérvadó forrás nem áll rendelkezésünkre ez ügyben, 

az épület datálása bizonytalan. Noha a mai Bogdányi út, illetve a Duna korzó által 

közrefogott terület már az I. katonai felmérési térképen (1782–1785) is felparcellázott 

és részben beépített állapotban jelenik meg, természetesen az itt jelölt épületek egyikét 

sem azonosíthatjuk minden kétséget kizáró módon a szóban forgó lakóházzal. A 

szakirodalomban az épületnek a 18. század végére,2 1800,3 valamint 1820 körülire4 

történő datálása egyaránt olvasható. Jelen helyzetben az 1800 körülire történő keltezést 

tartjuk irányadónak. 

 

 A stíluskritikai vizsgálatot követően kijelenthető, hogy az épület, annak 

homlokzati kialakítása (vö. utcai homlokzat, pilaszterek, konzolok) jellemzően 

                                                 
1 A történeti leírás Gömöri Judit és Kovács Gergely Építéstörténeti dokumentációjából származó idézet. pp. 9-11. 
2 Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Budapest, 1959. 346. 
3 Horler Miklós: Szentendre (Városképek, műemlékek) Budapest, 1960. 186; Pest megye műemlékjegyzéke. Szerk. 

Tillinger István. Budapest, 1976; Pest megye műemlékjegyzéke. Bev. Mendele Ferenc. Budapest, 1990. 
4 Pest megye műemlékei II. 1958. i. m. 124. 

2. kép: A lakóház (Gömöri Judit és Kovács Gergely fotója) 
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építéskori állapotában maradt ránk. A 19. század során tehát minden bizonnyal nem 

esett át jelentősebb átalakításon. Ezen felül a Pest Megyei Levéltárban őrzött, 

Szentendre városának az épületeire vonatkozó 1940–1944 közötti építési 

engedélyezési terveket tartalmazó iratanyagban5 sem szerepel a lakóház, ami azt 

jelenti, hogy a jelzett évkörben sem esett át bővítésen, átalakításon, helyreállításon. 

 Az első dokumentált felújítása 1955-ben történt, melynek előzményeként az 

épület korábbi állapotát bemutató felmérési rajzok is elkészültek. A keleti (udvari) 

homlokzatot ábrázoló pausz-rajzról6 kiderül, hogy ekkorra már megépült a lakóház 

toldalékszárnya is. A földszinti lakásba a lépcsőkartól északra nyíló ajtón át lehetett 

bejutni, a homlokzat emeleti részét pedig három, nagyméretű, négyosztatú ablak 

tagolta. A függőfolyosót alátámasztó építéskori konzolok közül ekkor még mind az öt 

a helyén volt. 

 A felmérési rajz7 tanúsága szerint az utcai homlokzat 1955 előtt vakolatlan 

nyerskő lábazattal8 rendelkezett. Ablakai a jelenlegiekkel megegyező, kétszárnyú, 

szellőzőszárnyas típusúak voltak. Az északtól számított negyedik földszinti tengelyben 

ekkor még nem ablak, hanem az itt működő fodrászüzletbe vezető ajtó, valamint nagy 

felületű kirakatüveg helyezkedett el. 

 A lakóépület 1955-ös felújítása9 elsősorban a homlokzatok helyreállítására 

terjedt ki. Az oldalhomlokzatok és az udvari homlokzat vakolatát mintegy 60%-ban, 

az utcai homlokzat vakolatát teljes egészében leverték, majd régi állapotának 

megfelelően újravakolták. A dokumentációhoz csatolt színezett homlokzati tervrajzról 

kiderül, hogy ekkor vitték fel a jelenlegi bordó-fehér vakolatot. Különbség viszont a 

jelenlegi állapothoz képest, hogy a rajzon a kettős övpárkány feletti szakasz, valamint 

                                                 
5 PML V. 373. Szentendre város (Tanácsának) polgármesteri iratai 1873–1950 (–1957), d/ Műszaki tanácsnoki iratok 

1885–1944 (–1946), B/ Építési és lakhatási engedélyek 1940–1944, 1. doboz /folyt./ 3. csomó, Építési engedélyek 

másodpéldányai 1940–1944, A–Zs.   
6 Gulyás István – Kocsis Lajos – Müller János: Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Keleti homlokzat 1:100. Pausz-rajz. 

Budapest, 1955. MMA, MÉM – MDK, Tervtár, ltsz. R 7071. (Közölve: Pest megye műemlékei II. 1958. i. m. 124. 186. 

kép.)  
7 Gulyás István – Kocsis Lajos – Müller János: Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Utcai homlokzat 1:100. Pausz-rajz. 

Budapest, 1955. MMA, MÉM – MDK, Tervtár, ltsz. R 7071. (Közölve: Pest megye műemlékei II. 1958. i. m. 124. 186. 

kép.) 
8 A rajzon e lábazat mellett „kikaparni!” széljegyzet szerepel.  
9 Alexy Gyula: Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Helyreállítási tervdokumentáció. Kézirat. Budapest, 1955. MMA, 

MÉM – MDK, Tervtár, ltsz. D 7058. 
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az emeleti ablakok húzott vakolatsávja közötti zónát is fehérre festették. 

 A homlokzati rajzon látható, hogy az 1955-ös terv szerint az utcai homlokzat 

egységesen kétszárnyú, szellőzőszárnyas, a ma is meglévőkkel azonos típusú 

ablakokkal rendelkezett. Ugyanakkor a helyreállítás során átalakították az északról 

számított negyedik földszinti tengelyt: az itt működő fodrászüzlet üvegkirakatát 

elbontották, a korábbi keskeny típusú helyett pedig szélesebb, egyszárnyú ajtót 

helyeztek itt el, fölötte FODRÁSZ felirattal. A dokumentáció műszaki leírása szerint 

ekkoriban 80%-os roncsoltsági fokú főkaput szintén felújították. Továbbá kicseréltek 

a tetőzeten 300 db cserepet, illetve 50 db kúpcserepet. 

 A 412 helyrajzi számú, helyreállított épületet, amely – a mai állapothoz 

hasonlóan – már ekkoriban három lakást foglalt magában, 1958. január 1-jén miniszteri 

döntés értelmében műemlékileg védetté nyilvánították.10 

 1966. május 26-án az Országos Műemléki Felügyelőség műemlék-vizsgálati 

tevékenysége során felmérte az épületet. Az ekkor kitöltött adatlap11 szerint a továbbra 

is 3 lakásból álló lakóházat 1965-ben „tatarozták”. Műszaki állapota ekkor megfelelő 

volt. Az adatlaphoz mellékelt két fekete-fehér archív fotó közül az udvari homlokzatot 

ábrázoló felvétel egyértelműen az 1955-ös helyreállítás után kialakult, lényegében a 

ma is láthatóval megegyező állapotot dokumentálja (ld. ajtók, ablakok, azok 

elhelyezkedése). 

Az utcai homlokzat részletét megjelenítő fényképfelvétel12 azonban bizonyára 

1955 előtt készült. Ezen a fotón még a vakolatlan nyerskő lábazat jelenik meg, amelyet 

az 1955-ös helyreállítás során eltávolítottak. A kétszárnyú, szellőzőszárnyas ablakok 

közül ekkor még a földszinti ablakok szemöldökfájának homlokoldalát is hullámos fríz 

díszítette. Záró oldali takarólécük pedig egyszerű lábazattal és fejezettel ellátott, 

antikizáló pilaszter formát öltött. A homlokzati fehér vakolatsávok, az 1955 utáni 

megoldástól eltérően, nem terjedtek ki a kettős övpárkányra. Az északról számított 

negyedik földszinti tengely axisában itt még ablak látható. Vagyis a felvétel a 

fodrászüzlet megnyitását, ezzel együtt a bejárati ajtó és a kirakatportál homlokzati 

                                                 
10 Műemléki jellegű épület, ld. Pest megye műemlékjegyzéke 1976. i. m; Pest megye műemlékjegyzéke 1990. i. m.  
11 Távlati terv. Vizsgálati anyag. Pest megye XXVIII. Szentendre M–V. 65/17. MMA, MÉM – MDK, Tervtár. 
12 Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Fekete-fehér fotónegatív. MMA, MÉM – MDK, Fotótár, ltsz. 073.466N 
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elhelyezését megelőzően készülhetett (minden bizonnyal 1944 előtt; azt megelőzően, 

hogy az ingatlan a magyar állam tulajdonába került volna). Ezen a felvételen a 

homlokzati pilaszterek és falfelületek közötti színkülönbség a mai színek közötti 

eltéréséhez képest láthatóan kisebb. 

Nagy fontossággal bír ebből a szempontból egy további fekete-fehér fénykép.13 

Ezen a felvételen az utcai homlokzat sötét és világos színezett felületei a jelenleginek 

megfeleltethető állapotot mutatják. A lábazati párkány sötétre volt színezve. Az 

északról számított negyedik tengelyben kétszárnyú, szellőzőszárnyas ablak jelenik 

meg, a kapu fölött pedig KISÁLLATKLINIKA felirat olvasható. Mindebből arra 

következtethetünk, hogy a fénykép az utcai homlokzat 1955 utáni, az ekkor átalakított 

fodrászüzlet megszüntetését követő állapotát hordozza. Elképzelhető, hogy az ún. 

Távlati terv hivatkozott adatlapján szereplő 1965-ös „tatarozás” az egykori 

fodrászüzlet megszüntetésével kapcsolatos munkákra utal. Vagyis a leírt fotó 1965 után 

készülhetett, és lényegében a homlokzat mai kialakítását rögzíti, amelyen az ezt követő 

évtizedekben már nem változtattak. 

 Az OMF 1982-ban Szentendre általános rendezési tervét14 is elkészítette, amely 

az épületet és annak szűkebb környezetét közvetlenül nem érintette. A lakóház 

történetében ezt követően az egyedüliként megragadható változás, hogy 1990 után 

műemléki jellegű épület helyett védett műemlékként szerepel a nyilvántartásban. A 

műemléki beavatkozások, helyreállítási munkálatok évtizedeken át tartó folyamatos 

elmaradásából kifolyólag az utcai homlokzat állapota napjainkra rendkívül erősen 

leromlott.15” 

 

2. A kapu történeti háttere -a műemlék tervezett tevékenységgel érintett 

építéstörténeti dokumentációja: 

A kapu az építéstörténeti dokumentáció szerint az épülettel megegyező korú, építése 

                                                 
13http://muemlekem.hu/muemlek?egylapon=20&submit_egylapon=OK&any=&nev=&helyseg_nev=szentendre&cim=

&torzssz=7331&id=&statusz_Helyi_v%E9delem=i&statusz_Ideiglenes_m%FBeml%E9ki_v%E9delem=i&statusz_M

%FBeml%E9ki_v%E9delem=i&statusz_Regisztr%E1lt_m%FBeml%E9ki_%E9rt%E9k=i&statusz_V%E9dett%E9_nyi

lv%E1n%EDt%E1si_elj%E1r%E1s_alatt=i&utolso-log-napok-min=. Letöltés ideje: 2017. november 25. 
14 Publikálva: Sándyné Wolf Katalin: Településtörténeti munkarész Szentendre általános rendezési tervéhez. 

Műemlékvédelem, 26. 1982. 194–200. 
15 Internet: muemlekem.hu; http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/bekesszentandras.htm 



 6 

1800 körülire tehető. A kapu egyszerű szerkesztése, visszafogott díszítményei (külső 

oldalon rombusz alakban, furnér-teríték szerűen összeforgatott deszkaborítás és a 

rombuszok közepén látható rozetták) is az épületre is jellemző klasszicista stílust idézi. 

Az első dokumentált felújítása 1955-ben volt. A felújítás során megállapították, hogy 

roncsoltsági foka 80%-os. Nagy valószínűséggel, így a külső deszkázat lecserélésre 

kerülhetett, mivel leginkább a külső felület van kitéve leginkább az időjárás 

viszontagságainak. Az a tény is arra enged következtetni, hogy a külső deszkázat 

állapota meglehetősen egységes (bár természetesen a festés állapota alul jóval 

kopottabb), nem tűnik úgy, hogy lenne a felületen eredeti deszka. Az 1955-ös felújítás 

után többször átfestették a felületet (a külső felület kopásai alatt további festékrétegek 

láthatók), további dokumentált felújítás viszont nem történt. 

 

3. Leírás: 

Kőkeret: „Két oldalt egy-egy hasáb alakú, törzsének homlokoldalán pozitív tükörrel 

ellátott pillér. Az egyszerű lábazathoz befelé forduló, háromszög alakú kerékvető 

kapcsolódik. A fejezet (gyámkő) homlokoldalán kettős tárcsadísz, illetve jobb felső 

sarkán visszametszett pozitív tükör.  

Architrávját középütt egy szélesebb, két oldalt egy-egy keskenyebb betét tagolja. 

A háromszögű timpanon mélyebben ülő, rózsaszínre vakolt falsíkjának a 

középpontjában egy felül tárcsadísszel összefogott, klasszicizáló koszorústukkó kapott 

helyet, két oldalán egy-egy enyhe ívben aláomló, kettős tárcsában végződő 

levélfüzérrel (girlanddal). A koszorú által körülfogott belső falsíkon И·199 felirat.” 16 

Asztalos szerkezet: Háromszárnyú festett, fenyőfa kapu: a két nagyobb szárny között, 

a jobb oldali szárnyon pántolt kisebb bejárati kapu a harmadik szárny. Hevederes 

merevítésű szerkezet: korai szerkesztésre utal a későbbi gyártásúakra jellemző 

keretbetétes szerkezetekkel szemben.  

A kapu szerkezetét felül a teljes kapumagasság kb. 4/5-nél vízszintes párkány tagolja, 

mely a felső rögzített vízszintes elem alsó élén fut végig. A párkány összetett profilú 

széles díszléc, amely mélységében kiemelkedik a felső rögzített elem síkjából. A felső 

                                                 
16 Gömöri Judit és Kovács Gergely Építéstörténeti dokumentációjából származó idézet. p. 13. 
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elem közepén faragott rozetta található, melyet a lambéria jellegű deszkázat élére 

állított rombusz formában 

keretezi.  

A párkány alatti részen a 

kapuszárnyak osztják három 

részre a teret: a két nagy 

kapuszárny és a kettő között 

elhelyezkedő gyalogkapu. A 

gyalogkapu felső vonala 

barokk ívben van bevágva a 

két nagyobb szárnyba. A 

gyalogkapuszárnyat a nagyobb szárnyak felől oldalt és fent is egyszerű lécek keretezik. 

A gyalogkapun barokkos 

jellegű karéjos zárcímke 

látható, benne alumínium 

kilinccsel. A gyalogkapu bal 

felső oldalánál fogantyú 

látható, mely belül egyszerű 

kallantyú jellegű zárhoz 

kapcsolódik. A két nagyobb 

szárny alján széles lábazati 

deszka (vízvető) fut végig. 

Mindkét szárnyon a 

gyalogkapu sarka 

magasságában, a 

kapuszárnyak közepén egy-

egy faragott rozetta látható 

melyet a lambéria jellegű 

deszkázat élére állított 

rombusz formában keretezi. A jobb oldali kapuszárnyon felül egyszerű slagléc van 

4. kép: A kapu belülről. 

3. kép: Faragott rozetta. 
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rögzítve függőlegesen. 

Belül a felső rögzített elem tömbösített deszkái vízszintesen futnak, szélei felfelé 

(részben a fal ívét követve) hullámvonalban beszűkülnek. A felső elem szélein egy-egy 

ferde fa hevederrel, beljebb egy-egy függőleges kovácsoltvas pánttal, középen egy 

szélesebb, tetején fózolt ugyancsak fa hevederrel merevítettek. A vaspántok felül 

csigában kanyarodnak vissza.   

Mindhárom kapuszárny belül függőlegesen futó deszkákból lettek tömbösítve. A két 

nagyobb szárny alul és középen egy-egy vízszintes fa hevederrel, felül pedig egy a 

szárnyak külső széleiről induló ferdén felfelé tartó fa hevederrel merevítettek. Ezek a 

szárnyak az alsó és a ferde felső hevederen rögzített két hosszú réses pánton van 

felakasztva a kőkeretbe illeszkedő csapos elemre. Az alsó egyszerű hosszú pánt, a felső 

ferde alul ívesen kiszélesedő, a végén liliom formában végződő, kovácsolt 

kidolgozású. A pántok a fára kovácsoltvas szegekkel rögzítettek. A nagyobb szárnyak 

belső oldalain, felül egy-egy, alul a bal szárnyon egy kovácsoltvas tolózár található. A 

két nagyobb szárnyon a gyalogkapu felett többrészes retesz-zár alkatrészei láthatók. 

A gyalogkapu két vízszintes fa hevederrel merevített, ezeken réses kovácsoltvas 

pántok, melyek (kívülről nézve) a jobb nagy kapuszárny felső hevedere felett és alsó 

hevedere alatt kapcsolódnak csapos pántokra. A pántok kovácsoltvas szegekkel 

rögzítettek. A nagy szárnyon futó pántok rövidebbek, egyszerű vonalvezetésűek, a 

gyalogkapun lévők elején kör alakban kiszélesedők, végükön liliomos kovácsolt 

díszekkel. A gyalogkapun egyszerű dobozzár látható, a felső heveder felett, fogantyús 

zár kallantyú része van. 

 

3. A kutatás célja: 

A kapu tervezett felújítása során az a cél, hogy az eredeti bevonat színét 

helyreállítsuk. A jelenlegi erősen kopott felületkezelés egy többször átfestett felület. 

Ahhoz, hogy megtudjuk, mi volt az eredeti festékréteg a bejárati kapun, szükséges 

lenne feltárni a jelenlegi réteg alatt esetlegesen meglévő eredeti festékréteget. Mivel 

nagy valószínűséggel több felújítás is történt már a 20. században, elképzelhető, hogy 

az eredeti festékréteget valamilyen maró anyaggal eltávolították, illetve lekophatott, 
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tekintve, hogy a kapu felülete erősen ki van téve az erős hőmérséklet és páratartalom 

ingadozásnak és UV sugárzásnak. A belső oldalon találhatunk nagyobb 

valószínűséggel eredeti festékréteget. 

 

4. Kutatási terv: 

A kapu mindkét oldalán egy nem szembeszökő helyen, kis területen tervezek 

kutatóablakokat nyitni. Egy kutatóablakot mindenképpen tervezek nyitni kívül, a 

gyalogkapu kilincsétől balra fel a bal szárnyon (1. ábra/1.). Itt a kopás és festéklepergés 

miatt már most is több réteg festék látható. A belső oldalon a (kívülről) jobb szárny 

középső hevedere felett (1./2.), kapuból nyíló kisebb ajtó falcában (1./3.), itt nagyobb 

eséllyel maradhatott meg az eredeti festés. Az utolsó kutatóablakot a gyalogkapu 

kilincse alatt tervezzük végezni, itt sértetlennek tűnik a festékfelület. A festéket 

kívülről haladva rétegenként tervezem eltávolítani vegyszeres és mechanikus 

tisztítással. Feltételezve, hogy olajfestékről van szó diklór-metán és denaturált szesz 

alkalmazásával. Amennyiben ezek az anyagok nem bizonyulnak megfelelőnek, 

oldószer sorok (Bundesdenkmalamt, Banik) és a Teas féle oldhatósági háromszög 

segítségével keresem meg a megfelelő oldószer keveréket.  

1. ábra: Tervezett kutatási ablakok nyitása: külső oldal:1; belső oldal:2-4. 

1. 
2. 

3. 

4. 
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5. Részletfotók: felül balra: kilincs, jobbra: kallantyús fogantyú, kívülről. 

Középeső sor: bal: liliomos pánt; jobb: felső tolózárak, alatta többrészes retesszel. 

 

 

 

 

 

 

Alsó sor: Bal: dobozzár; közép: kallantyús fogantyú belülről, jobb: alsó tolózár. 
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Kelt.: Szentendre,. 2018. február 21.     

 

Tisztelettel: 

  

        Jakab Dániel 

       Tárgyrestaurátor művész 

       Fa-bútor szak 

       Okl.sz.:PT P 000827 

 

Szakértő műemléki restaurátor szakterületen, tárgyrestaurátor szakirányon. 

Nyilvántartási szám: 21-0142 

Telefonszám:+36 30 6707850 

Cím: Szentendre, Puskin u. 46. 

Email: jakab.daniel.gabor@gmail.com 


