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SZERE 

Holgyek sziiletesna 
nehez feladat, hisz< 
szolgal6 tenyeket -
kart kiveve - nem 
Altalanossagban bi2 
helyzet azonban, h< 
olyan neves szake1 
sz6, akinek negy ~ 
munkassaga nemcs: 
hanem nyilvanval6a 
udvariassagi formul: 

Nehezen alltam 
koszi.intsem az altal< 
ter Ilonat. Els6sorb: 
palyafutasat - nem 
kortarsa - csak tavo 
jan ismertem, kozelc 
melyes kapcsolatba I 
zedben keriiltiink. 
korabbi id6szakok tc 
meir6l, celokr6l, kw 
r6l. Ez pedig megnel 
vetelu meltatast, a:z 
szeretnek. Bfzom be 
egy reszletes interju 
Ilonaval, ahol megtu 
tudomanyos publikac 
az egyeniseg ismen 
lozhetetlen. 

Mezos Tamas
Highlight



KUTATASELMELET 

Mezos Tamas 

EPULETKUTATAS- BAUFORSCHUNG 
- BUILDING ARCHAEOLOGY- ARCHEOLOGY DU BATI 

Evekkel ezel6tt, a MU:emlekvedelem 2004. 
evi 5. szamaban jelent meg Haris Andrea
nak ,MU:emlek epiiletek kutatasanak m6d
szertana es annak valtozasa"' cimu frasa. 
A dolgozat helyesen allapftja meg, hogy a 
magyar nyelvu szakirodalomban tisztazat
lan a cimben, kiil6nb6z6 nyelveken lefrt te
vekenyseg meghatarozasa. Ennek okat - kti
l6nos m6don - reszben arra vezeti vissza, 
hogy a '80-as evekben megjelent harom 
epfteszettorteneti szaksz6t~r - Major Mate 
szerkeszteseben a BME Epfteszettorteneti 
es -elmeleti Intezetenek kollektfvaja altal 
osszeallftott, t6bbnyelvu kotee, valamint 
Zador Anna3 es vegiil Ger6 Laszl64 ha
szonnal forgathat6 osszeallftasa, az els6t ki
veve - nem tartalmazta a muemleki kutatas, 
epiiletkutatas, falkutatas vagy barmilyen 
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mas, a t6rteneti epiiletek megismereset cel
z6, tudomanyos igennyel elvegzett ron
csolasos vagy roncsolasmentes vizsgalatok 
szabatos meghatarozasat. A Major Mate 
szerkesztette ertelmez6 sz6tar l 04. oldalan 
szerepel ugyan a falkutatas cimsz6. A defi
nici6 ertelmeben a falkutatas ,a falazat 
egyes reszeinek kibontasa, a feltileti retegek 
reszleges lefejtese, hogy fgy a fal anyaganak 
vizsgalatab6l, a falmintak kemiai es fizikai 
elemzeseb6l, a falazas, ill. a falcsatlakozasok 
m6djab6l, a felepftes szerkezeti es formai 
sajatossagaib6l s mas megfigyelhet6 jellem
z6kb6l az eptilet el6t6rtenetenek - a szerke
zeti, formai, stilusbeli valtozasoknak - id6-
beli egymasutanja megallapfthat6 legyen." 
Magam evtizede oktatom a Muegyetemen 
a muemlekvedelem cfmu targyat, melynek 
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kereteben termeszetesen foglalkozom az 
epiiletkutatas modszertanaval, celjaval, a 
vegrehajtas eszkozeinek bemutatasaval, a 
varhato eredmenyek felsorolasaval es kier
tekelesiik, vegiil hasznosftasuk modjaval is. 

A kozelmultban egy Pecsett megtartott 
el6adasra kesziilve ideztem fol Haris idezett 
frasat es Gottfried Grubennek a Klassische 
Archaologie egy 2000-ben megjelent sza
maban kozolt dolgozataban olvashato meg
jegyzeset, miszerint: ,Az epiiletkutatas t6r
tenetet mind a mai napig nem dolgoztak 
fel."5 Ezek miatt dontOttem ugy, hogy t6-
moren megkfserlem osszefoglalni a hazai 
epiiletkutatas helyzetenek az attekinteset. 
A Muemlekvedelemben megjelent fras pub
likalasa ota eltelt 4 esztend6 irodalmanak 
celzott attekintese is arrol gy6zott meg, hogy 
a fogalmak hasznalata, ertelmezese koriili, a 
4 evvel ezel6tt erzeke!t bizonytalansag, za
var mitsem oldodott. Erdemben reagalt Ha
ris frasara Laszlo Csaba6 regesz. Lenyeges 
megallapftasa, hogy a felvazolt kutata§i me
todika nem tekinthet6 egyedinek. Az Allami 
Muem~ekhelyreallftasi es Restau~alasi Koz
pont (AMRK, a mai Kulturalis Oroksegve
delmi Szakszolgalat - a KOSz jogel6dje) 
megsziintetett kutatasi osztalyanak gyakor
lata kialakftott egy altalanos metodikat, 
amely nem all tavol a Haris altai felvazolt 
rendszert6l. Lenyeges megallapftasa, hogy a 
tervezes el6tt el kell(ene) vegezni a szonda
zo kutatasokat annak erdekeben, hogy a 
tervez6 es a hatosag szamara kell6 informa
cio atljon rendelkezesre az engedelyezesi 
szintu tervek elkeszftesehez es a dontesek 
meghozatalahoz. Azt gondolom, hogy 51Z al
talam, de batran allfthatom, hogy az Epite
szettorteneti es Muemleki Tanszeken hasz
nalt es a hallgatoknak atadott fogalmi 
meghatarozasok koherens rendszert alkot
nak. Nyilvan magunk is hibaztunk akkor, 
amikor az emlitett dolgozat megjeleneset 
kovet6en nem tettiik kozze vetemenyiinket. 
Fontos es alapvet6 elvi kerdeseket is targya
lo i:t:as a K~lihling Janos es szerz6tarsai altai 
az Epftes-Epiteszettudomanyban publikalt, 7 

a fert6di babszfnhazkutatas eredmenyeit le
fro dolgozata, amely megjelent temankban 
az utobbi evekben. 

Mindenekel6tt tisztazni illik az epiilet
kutatas celjat. Krahling is idezi Manfred 
Schuller meghatarozasat, amely szerint: a 
,Bauforschung az epfteszettorteneti kutatas 

egyik sajatos kutatasi modszere, amelynek 
targya az epiilet tOrtenete a lehet6 legtagabb 
ertelemben, a muveszettortenet es a rege
szet korszak behatarolasa nelkiil."8 Teny az, 
hogy a haborli utani evekben a vari kuta
tasok megindulasakor a barokk polgarva
rosban rejt6zk0d6 kozepkori struktura fel
szfnre hozatala volt a eel. Analog folyamat 
zajlott le, mint a XVII-XVIII. szazadban az 
antik emlekek fOltalalasakor: az ertekek ,ki
termelese" es nem els6sorban a tudomanyos 
erdekl6des motivalta a ,kutatokat". Az '50-
es evekben felszfnre hozott es ertekelt ko
zepkori maradvanyok igazoltak a magyar 
epfteszettortenet elveszettnek hitt ertekei 
megletet, es sziiksegszeruen kenyszerittet
tek ki bemutatasukat. A t6rteneti epiiletek 
helyreatlitasat megel6z6 vizsgalodasok 
azonban nem az '50-es evekben es nem Ma
gyarorszagon kezd6dtek. 

A t6rteneti korok epiteszeti alkotasainak 
megismeresere szisztematikus epiiletfelme
res mar a XV. szazadban is folyt. Vitruvius 
tfz konyve egy teljes peldanyanak az el6ke
riilese 1414-ben elindftotta a romaiak epf
teszete iranti erdekl6des feltamadasat. Bru
nelleschi Donatelloval kozosen ket evet 
szentelt 1402-04 kozott Romaban a romai 
kori epiiletek tanulmanyozasanak. Felme
reseik kepeztek az alapjat az uj architekto
nikus formalas megteremtesenek. Alberti, 
Bramante vagy Palladio mar nemcsak min
takat kerestek az antik epiiletekben, hanem 
megkisereltek rajzban is rekonstrualni azo
kat. Alberti a romai epiiletek tanulmanyo
zasa utan, 1452-ben, tobb szempontb6l 
Vitruviust kritizalva publikalta a maga tfz 
konyvet az epiteszetr6l- szamos sajat maga 
altai keszftett rekonstrukcios abraval gaz
dagftva a latin szoveget. November 30-an 
500. sziiletesnapjara emlekeziink annak az 
Andrea Palladionak, aki el6bb 1556-ban, 
Vitruvius tfz konyvenek illusztralasahoz, 
majd 1570-ben sajat negy konyveben ppbli
kalta 25 antik epiilet rekonstrukciojat. Abra
it felmereseit felhasznalva keszitette el. 

Az antikvitas epiteszeti emlekeinek 
szisztematikus feltarasa es kutatasa Antoine 
Babuty Desgodetz9 munkassagahoz kothet6, 
aki romai osztondfjas evei alatt kidolgozta 
a tOrteneti epfteszet felmeresenek modszer
tanat, es 50 epiilet felmeresevel, valamint 
dokumentalasaval evtizedekre rogzitette a 
dokumentalas szabalyait is. A tudomanyos 
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alapossaggal vegrehajtott, precfz felmerese
ken alapul6 epiiletkutatas els6 fenykorat a 
XVIII-XIX. szazad folyaman elte. A brit bi
rodalom terjeszkedesenek hozadekakent 
sziilethettek meg Robert Wood es James 
Dawkins konyvei, melyek anyagat az 
1750-53 kozott Szfriaban tett felfedez6 tit
juk anyagab61 allitottak ossze. Az olasz epf
tesz Giovanni Battista Borra felmereseit 
gazdagon illusztralt Palmyrar61 es Baalbek
r61 keszftett kotetet 1753-ban,10 1757-ben11 

tettek kozze. Konyveik meghataroz6 hatast 
gyakoroltak a kor epfteszettorteneti kutata
sainak kiteljesedesere es a klasszikus alapti 
epfteszet fejl6desere. Mai kifejezessel elve, 
civil szervezetek alakultak az antik emlekek 
feltarasanak es bemutatasanak tamogata
sara. Ezek koziil a Society of Dilettanti el
nevezesu, a cambridge-i egyetemhez ko
t6d6, Londonban 1730-ban megalakftott 
szervezetnek koszonhetjtik Nicholas Revett 
es James Stuart 5 kotetes, 12 hatalmas mun
kajat Athen antik emlekeinek felmereser61, 
vagy szinten Revettnek masokkal ossze
allftott, 1769 es 1797 kozott kiadott The 
Antiquities of ionia cfmu, szinten 5 kotetes 
felmereseit. William Martin Leake 1821-
ben tette kozze a Topography of Athens 
cfmu konyvet, amely a regeszeti topografia 
szabalyainak els6 szisztematikus kidolgoza
sat is nytijtotta az erdekl6d6k es az ut6kor 
szamara. Napoleon dicstelen egyiptomi 
hadjarata temank szempontjab61 hatalmas 
eredmennyel jart. A csaszari hadsereget tu
d6sok is elkfsertek, munkajukhoz kotik az 
egyiptol6gia mint tudomany letrejottet 
1802-ben. Reszveteltikke1 sziiletett meg az 
1809-ben publikalt Description de l'Egypte. 
Nemcsak csodalatos 6kori emlekeket abra
zo16 felmeresi rajzokat tettek kozze, hanem 
az iszlam epfteszet kozepkori alkotasainak 
is egyik legkorabbi rogzfteset koszonhetjtik 
munkalkodasuknak. 

A kozepkori epfteszet viszonylag korai 
kutatasi eredmenyei kozott tartjuk szamon 
Friedrich Gilly es Friedrich Frick munkas
sagat a poroszorszagi Marienburg, a mai 
Iengyel Malbork varanak 1799 es 1803 ko
zott kesztilt feldolgozasat. Munkajuk leza
rasakent nagyszeru monografiaban tettek 
kozze Marienburg kes6 g6tikus kiepftese
nek rekonstrualt kepet. Az epiteszettortenet 
kutatasanak font9s merfOldkovet jelentette 
Paul Letarouilly Edifices de Rome modeme 
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cfmmel 1849-66 kozott publikalt hatalmas, 
4 kotetes gyujtemenye R6ma varosanak ko
zepkor utani epfteszeti emlekeir61. 

Az epiiletkutatas fontos allomasat jelen
tette a XIX. szazad els6 felet61 a legfon
tosabb 6kori romteriileteken megkezdett 
feltarasok sora. Nemzeti programma i~ valt 
mindaz, amit a franciak 1873-t61 az Ecole 
Franc;:aise d' Athenes keretei kozott Delos
ban, majd 1893-t61 Delphiben, vagy a ne
metek a Deutsches Archaologisches Institut, 
Abteilung A then keretei kozott Ernst Curti us 
vezetesevel 1875-t61 Olympiaban kezdtek 
el. Fiatal epfteszkent Wilhelm Dorpfeld 
1877-t61 dolgozott Olympiaban a feltaraso
kon, ahol kifejlesztette a regeszetben alap
vet6en fontos es rna is hasznalatos technikai 
m6dszert, a stratigrafiat. Kes6bb csatlako
zott Schliemann tr6jai kutatasaihoz, ahol az 
egyik els6 szisztematikus regeszeti feltaras 
megtervezeseben es vegrehajtasaban vehe
tett reszt. A t6rteneti epiiletek megismere
senek m6dszertana alapvet6en az antik em
lekekhez kot6dik, de nem johettek volna 
letre a XIX. szazad nevezetes helyreallitasai 
az emlekanyag magas szfnvonalti ismerete 
nelktil. 

Torvenyszen1en kutatasi eredmenyeket 
hozott a felbehagyott epiiletek epftesenek 
befejezese, mint peldaul a kOlni d6m vagy 
a firenzei es a pragai nagy szekesegyhazak 
befejez6 munkait megel6z6 allapotvizsga
lat, illetve a neog6tikus nyugati homlokza
tok stflushu megtervezese13

• A velencei d6-
zsepalota helyreallftasat Anibale Forcellini 
iranyftotta 1873 es 1887 kozott. Minuci6zus 
felmeresei es az epftesi hibak dokumentala
sa mind a mai napig peldakent szolgalhat
nak tOrteneti epiiletek feldolgozasahoz. 
Felmereseib6l egyertelmuen azonosfthat6ak 
azok az epiilethibak, amelyek kijavftasara 
sztikseg volt. A XIX. szazadi helyreallf
tasokkal kapcsolatos epiiletkutatasok pozi
tfv jelent6seget akkor is hangstilyoznunk 
kell, ha a vegeredmenyek tObbsegevel nem 
erttink egyet, a helyreallftas purista m6d
szeret egyertelmuen elutasftjuk. Eugene
Emmanuel Viollet-le-Duc vagy Schulek 
Frigyes munkassaganak az erteket szem
pontunkb6l termeszetesen nem az altaluk 
letrehozott epfteszeti ,alkotas" adja. Sok 
szempontb61 rna is helytall6ak Schuleknek 
a Matyas-templom epftesi peri6dusait meg
hataroz6 megfigyelesei. A kozepkori epfte-



szettortenet kutat6ja szamara megkeriil
hetetlen le-Duc Dictionnaire-je,' 4 amelyben 
szinte a k6konszignaci6 melysegeig kidol
gozta egy-egy szerkezeti reszlet felepfte
senek a m6djat. A XIX. szazadi purista 
szemleletu muemlekvedelem eleviilhetetlen 
erdeme a tudomanyos igenyu epiiletkutatas 
jelent6segenek a felismerese es alkalmaza
sa, mindenekel6tt a peri6duskutatas es a tOr
teneti eptiletszerkezettan teriileten vegzett 
megfigyelesek lefrasa, dokumentalasa. Teny 
azonban, hogy a peri6duskutatas e korai id6-
szakaban a falszerkezetek, esetleg altal:ino
san az eptiletszerkezetek, az eptiletplasztika 
es a kapcsol6d6 kepz6muveszeti alkotasok 
kritikai vizsgalata szolgalt szinte egyedtili 
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bizonyftekaul az emlek korat illet6en. Ava
kolatok, a festekretegek egyaltalan nem, a 
technikai es epftestechnol6giai reszletek is 
csak kevesse keriiltek a vizsgalatok hom
lokterebe, nem ismertek fOl meg ezek jelen
t6seget. A m6dszerek es az eszkozok folya
matosan fejl6dtek, finomodtak. 

Hatalmas lendtiletet adott az eptiletkuta
tas m6dszertananak fej6dese szempontjab6l 
az els6 vilagh:ibonit kovet6en az italiai r6-
mai kori kutatasok sora es termeszetesen a 
roml6 allagu kozepkori vagy ujkori falfest
menyek megmentesenek a kenyszere. Ne
metorszagban, Karlsruheban Karl Wulsin
ger 1920-ban, Charlottenburgban Robert 
Koldewey 1923-ban alapitotta meg az epti-

¥ . . ....... -·" ···~············-····,,....~., 
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letkutatassal foglalkoz6 tanszeket. Ez a ha
talmas tudasanyag es tapasztalat egyenkent 
es osszessegeben is hozzajarulhatott a ma
sodik vilaghaborut kovet6en Magyarorsza
gon - es talan a hazai szakirodalomban ke
vesse publikalt teny -, de Nemetorszagban, 
Italiaban es szamos mas orszagban is az 
epiiletkutatas m6dszertananak a fejleszte
sehez es alkalmazasanak szeles koru elter
jedesehez. Vitathatatlan azonban, hogy meg 
a masodik vilaghaborlit kovet6en is a eel 
els6sorban az ertekek felszfnre hozatala, 
bemutatasuk felteteleinek a megteremtese 
volt, masodsorban pedig a mureszletek mu
veszettorteneti szempontu elemzese, beil
lesztese a korszak tendenciainak soraba. Az 
egesz, az epiilet mint egyseges alkotas ertel
mezese, akkor meg hatterbe szorult. 

Eur6pai viszonylatban is uttor6 munkat 
vegzett David Ferenc Sopronban a '60-as 
evek kozepet61 a metodika fejlesztese terii
leten. A pallerokt61, k6muvesekt61 ellesett 
fogasokat, a mesterek ,kezeben" meglev6 
tapasztalatot a filosz targyi tudasaval es iro
dalmi ismereteivel otvozve, a regeszeti ku
tatasok logikajat a fi.igg6leges sfk kutatasa
nal alkalmazva val6ban ujat alkotott. Az 
elmult evtizedek soran azonban elmulasz
tottuk a gyakorlat elmeleti alapjait megfo
galmazni, mfg Nyugat-Eur6paban, kiilono
sen Nemetorszagban, hatalmas energiakat 
es termeszetesen forrasokat osszpontosftot
tak a m6dszertan elmeleti megalapozasara. 
Bar a kiilfOldi szakirodalom is altalaban 
tobbet foglalkozik a m6dszerek pontosftasa
nak lehet6segeivel, a kovetkeztetesek mine! 
tagabb alkalmazasanak megteremtesevel, 
mint az elmeleti hatter tisztazasaval. 

Magam az epiiletkutatas fogalman egy 
olyan komplex kutatassorozatot ertek, 
amelynek celja az epiilet epftesi peri6du
sainak a tisztazasa. A vizsgalatok soran az 
epiiletet magat minden esetben primer for
raskent kezelem tOrtenetenek lefrasakor. Az 
frott forrasok szekunder forraskent a fizika
ilag eszlelt es lefrt tenyek igazolasara hasz
nalhat6k csak fel. A peri6duskutatasnak ket 
alapvet6en kiilonboz6 m6dszere van: a ron
csolasmentes e<> a roncsolasos (vagy talan 
az ut6bbi 3-5 evben elterjedt megnevezes 
szerint ,mikro-roncsolasos"15

) vizsgalat. A 
roncsolasmentes vizsgalatok egyik eszkoze 
a tudomanyos dokumentaci6 osszeallftasa. 
Ebben alapvet6en harom kerdesre keressiik 
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a valaszt: a) telektOrtenet; b) epftestOrtenet; 
c) tulajdonostOrtenet. 

A telektOrtenetben az epftesi telek kor
nyezetenek es maganak a teleknek a kiala
kulasat vizsgaljuk a telepiilesszerkezet osz
szefiiggeseinek lefrasaval. 

Az epftestOrtenetben frott forrasokat es 
kepi abrazolasokat (terveket, rajzokat, fot6-
kat stb.) gyujtiink az emlekr6l annak erdeke
ben, hogy letrejottet6l dokumentalni tudjuk 
letenek kiil0nboz6 allomasait. A forrasok je
lent6s tampontot nyujthatnak a roncsolasos 
vizsgalatok kiterjedesenek es melysegenek a 
meghatarozasahoz. 

Latsz6lag a legkevesebb informaci6val 
szolgaJ az epiilet fizikai megvaltozasanak 
esemenyeire a tulajdonosok szemelyenek, 
csaladi kapcsolatainak a feltarasa. Kastelyok 
epftestOrtenetenek vizsgalatakor ismertem 
fOl annak jelent6seget, hogy a tulajdonos 
- az epfttet6 - utazasai, ismeretsegi kore, 
olvasmanyai, muveltsege is befolyasolja, 
befolyasolhatja az epiiletnek vagy komye
zetenek kialakftasat, az atepftesek m6djat, a 
fellelt mureszletek karakteret. 

A roncsolasmentes vizsgalatok masik 
eszkoze az epiilet felmerese. A felmereseket 
melysegiik, ,finomsaguk" alapjan oszta
lyozzuk. Az els6 csoportba azok a felmere
sek tartoznak, amelyek abrazolasa az 1:50-
es meretaranyt nem haladja meg. A meres 
kivitelezese szempontjab61 a nehany centi
meteres tures megengedhet6, kivitelezesiik 
nem igenyel muszeres tamogatast. 

A masodik csoportba az lin. alakhU fel
meres tartozik, amelynek abrazolasa l :20 
leptekt61 a nagyftott (2: l stb.) abrak elkeszf
teseig terjedhet. Alkalmazasa akkor celra
vezet6, ha az 1 em pontossagnal szigorlibb 
meresi eredmenyek az epiilet peri6dusaira 
vonatkoz6an erdemi informaci6t szolgal
tathatnak. Azonban mit ertiink kiilonleges 
pontossagon? A pontos dokumentalas nem
csak a felmeres megbfzhat6an pontos kivi
telezeset jelenti, hanem a feldolgozasnak a 
felmereshez hasonl6 finomsagu felszerkesz
teset is megkoveteli. Ezt a ket feltetelt pedig 
csak akkor biztosfthatjuk, ha a felmeressel 
parhuzamosan mar a helyszfnen keszftjiik 
a rajzi feldolgozast is. Csak ez a m6dszer 
biztosftja a kritikus megfigyeles es a meg
bfzhat6 vegrehajtas felteteleit. 16 v egrehajta
sahoz a muszeres hatter igenybevetele elen
gedhetetlen. A nagy pontossagu felmeres 



sziikseges lehet abban az esetben is, ha az 
epiilet egyes szerkezetei helyzetenek isme
rete a kes6bbi funkci6 vagy hasznalat szem
pontjab61 lehet di:int6 jelent6segu. Sokan 
feltetelezik, hogy az epiiletkutatas teriileten 
a nagy pontossagti felmeres jelent6segenek 
a felismerese csak az ut6bbi 1-2 evtizedben 
fogalmaz6dott meg. Nos, a ti:irteneti hiteles
seg megki:iveteli, hogy az altalam ismert 
,legkorabbi" alakhu felmeresre, Francis 
Penrosenak17 a Parthenon mereteinek vizs
galatara e helyiitt is hivatkozzam. Penrose, 
aki matematikuskent es csillagaszkent eletet 
szentelte a gi:iri:igi:ik tervezesi m6dszerei 
megfejtesenek, a Parthenon mertekegyse
genek a kutatasa soran, 1845 es 1903 ki:izi:itt 
58 (!) even keresztiil vegzett mereseket a 
klasszikus kor legnagyszerubbnek tartott 
temploman. Ketseget kizar6an azt ugyan 
nem tudta meghatarozni, hogy milyen mer
tekegyseget hasznaltak a perikleszi epiilet 
epitesenel - csak feltetelezte azt, amit el6tte 
mar Revett is lefrt, hogy ti. a r6mai lab lehe
tett a hasznalt hosszegyseg. Viszont felme
reseit egy fiiggetlen derekszi:igu rendszerhez 
kapcsol6d6an vegezte. A meres pontossaga 
pedig a mm-pontossagot garantalta. A ma
sik, mind a mai napig peldaertekunek tekin
tett XIX. szazadi kutatas, a mar emlitett 
Anibale Forcellini18 nevehez ki:it6dik, aki
nek apr6lekos, minden reszletre figyel6 fel
meresi rajzai a velencei d6zsepalota es a 
Szent Mark-szekesegyhaz homlokzatanak 
helyreallftasahoz kesziiltek 1873-87 ki:izi:itt. 

A harmadik eszki:iz az tin. helyiseg
ki:inyv- Haris dolgozatanak a terminol6gia
ja szerint az ertekleltar (amely velemenyem 
szerint mindenekel6tt egy deskriptfv, fot6-
dokumentaci6val kiegeszftett anyag, amely 
els6sorban a vectette nyilvanftas objektfv fo
lyamatanak az eleme, a kes6bbiekben resz
letesen targyaljuk keszftesenek szempont
jait) - elkeszftese. Adott epiileten beliil, az 
egyes helyisegekr61, a kutatasok elter6 fazi
saiban, ti:ibb helyisegki:inyv is kesziilhet. 
Feltetele, hogy valamennyi helyisegr61 ren
delkezesre all jon egy legalabb 1:50 lepteku, 
a terek minden oldalanak nezetet abrazol6 
felmeresi rajz. A helyisegki:inyvben, tudo
manyos celu felhasznalas eseten, a falsfkon 
megjelen6 valamennyi lenyeges jelenseget 
abrazolni kell. Az alapdokumentum a fal
kutatast megel6z6 allapotot ri:igzfti, a falku
tatas kiili:inbi:iz6 fazisaiban is kesziilnek 

- kesziilhetnek- i:ina116 ,helyisegki:inyv-fe
jezetek". Vegs6 fazisaban a helyisegki:inyv 
a falszi:ivet allapotat ri:igzfti. A helyiseg
ki:inyvnek lehet muszaki (pl. epiiletszerke
zeti, statikai) fejezete, ahol pl. a falon eszlelt 
repedeseket abrazoljuk. De a korszeru epii
letfeliigyeleti rendszerek muki:idtetesehez 
is sziikseg lehet i:ina116 fejezet kidolgozasa
ra (pl. az eros- es a gyengearamu hal6zat 
nyomvonalat es a csatlakozasi helyeket tiin
tetjiik fel). Reszben rajzos, reszben deskrip
tfv eleme a helyisegki:inyvnek az egyes asz
talos-, Iakatos-, dfszmubadogos, feher 
k6muves stb. szerkezetek dokumentalasa es 
lefrasa is. Termeszetesen a helyisegki:inyv
nek is resze a lehet6 legteljesebb fot6doku
mentaci6. Ez ut6bbi keszftesenek szabalyai 
ki:izismertek, de dokumentalasanak m6dja
r6l erdemes nehany megjegyzest tenni. A 
fot6k keszftesenek helyet erdemes alaprajz
ban, helyisegenkent is ri:igzfteni. A felvetel 
keszftesenek iranya es a felvetelnek a doku
mentaci6ban adott sorszamanak feltiintetese 
ki:innyu azonosfthat6sagot tesz lehet6ve. 
Egy masik lehet6seg, ha az egyes helyise
gek oldalfalainak az iranyat hatarozzuk 
meg, es fgy az epiilet tajolasanak az ismere
teben akar deskriptfve is meghatarozhat6 a 
felvetelen abrazolt falnezet. Esetenkent 
ajanlhat6 annotalt fot6dokumentaci6 ke
szftese is. Termeszetesen nem feltetleniil az 
esetlegesen keszftett ti:ibb szaz kep mind
egyiker6l javaslom hosszabb-ri:ividebb jegy
zet keszfteset. A nehezebben felismerhet6 
reszletek vagy az egyertelmuen meghataro
zand6 jelensegek azonban esetenkent indo
kolhatjak a szi:iveges ri:igzftest is. 

Az ertekleltar keszftese a roncsolasmen
tes vizsgalatok negyedik eszki:ize. Az ertek
leltarban azokat a meg6rzesre erdemes 
elemeket tiintetjiik fel, melyeket reszben az 
emlek altalanos ertekelese soran mint ertek
alkot6 szempontokat vettiink figyelembe, il
letve azokat az egyedi elemeket, amelyek 
meg6rzese az emlek hiteles meg6rzesenek 
kriteriumaikent vehet6k figyelembe. Az er
tekleltar els6 csoportjaban az emlek urba
nisztikai ertekalkot6it, a telepiilesen beliili 
helyzetet, telkenek alakftasat, a beepftes 
m6djat stb. vizsgalom. A masodik csoport
ban az emleket magat elemzem e:pfteszeti es 
epfteszetti:irteneti szempontb61. Igy a ter
rendszeret, fontos teralkot6 elemeit, mint 
peldaul a lepcs6hizakat, reprezentatfv ki:iz-
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leked6 tereket (pl. el6csamok, folyos6) es 
a dfsztereket, a funkcionalis szempontb61 
unikalisnak tekinthet6 jellemz6ket, valamint 
az eptilet tOmegformalasat es az architek
tonikus reszletek min6segenek az erteke
leset sorolom ide. Nyilvanval6, hogy ezek 
megtartasa az emlek torteneti kepenek hite
lessege szempontjab6l alapvet6en fontos. 
Elvesztestik akar az emlek vedettsegenek a 
tarleset is maga utan vonhatja. A harmadik 
csoportba a reszletkepzes, az egyedi epite
szeti es/vagy kepz6muveszeti ertekek szam
bavetele tartozik. Az ablak- es ajt6kilincst61 
a burkolatokon (padl6, fal vagy mennyezet), 
ttizel6berendezeseken at ( cserepkalyhak) az 
ertekesnek ftelt eptilettartozekok (pl. korai 
kozponti porszfv6hal6zat meglete) sorolha
t6k a csoportba. Abban egyet ertek Harissal, 
hogy az ertekleltar abrazolhat6 elemeit 
alaprajzilag es/vagy helyisegkonyvben is 
abrazolni lehet. Az abrazolas sztiksegesse
get vagy lehet6seget a kutat6nak kell merle
gelnie. Lenyeges szempont, hogy az ertekek 
dokumentalasa olyan szfnvonalon tOrtenjen 
meg, hogy ezek elhelyezkedese az eptileten 
belii! minden esetben azonosfthat6 legyen. 

Ujabban a vonatkoz6 ktilfoldi - els6sor
ban olasz nyelvu- szakirodalom hasznalja a 
kronotipol6gia kifejezest, amelynek ertelme, 
hogy azonos szerkezeteket tipol6giai rend
szerbe sorolva, alkalmazasuk idejenek az is-
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habarcsos fe!Uiet alatt kGfal 

tilglatloltiiv 

injektalas 

teglafal 

habarcsos felulet alatt kOla! 

melyedes a falban 

az egykori nyilas 
vako~ta tatszik 

merete ftiggvenyeben lehet datalni - otodik 
eszkoz. Magam tabb mint tfz eve hasznalom 
a m6dszert, bar nem ezzel az elnevezessel. 
Tobb szazadfordul6 komyeken eptilt buda
pesti eptileten megfigyeltem az ablakok 
szerkezeteiben a profilok hasonl6sagat, sok 
esetben azonossagat. Talan nem lenne ha
szontalan megvizsgalni a XIX. szazad utol
s6 evtizedet61 az els6 vilaghaboniig terjed6 
id6szakban Budapesten muk0d6 nagyobb 
eptiletasztalos tizemek mukOdeset. Az abla
kok szelvenymerete, a profilok formai ki
alakftasa, egymashoz val6 viszonya es kap
csol6dasuk IJ16dja egyarant jellemz6 az 
id6szakban. Altalanosabban ismert szakiro
dalmi teny, hogy a kiegyezes utan pall6to
kos szerkezetet mar csak elvetve hasznalnak 
Pesten, a belvarosban els6dlegesen felhasz
nalt ilyen szerkezetr61 nem is tudok. A m6d
szerhez tartozik az egyes szerkezeti elemek 
merete alapjan t0rten6 datalas. Legismer
tebb peldaja a teglameretek elemzese. Ma
gyarorszagon szabvanyositott teglagyartas 
a XIX. szazad kozepe 6ta folyik. Ezt meg
el6z6en a meretek alapjan egyertelmu data
lasra nines lehet6seg. A vizsgalatot ki kell 
egeszfteni a teglaanyag osszetetelenek az 
elemzesevel. A ket adatsor egytitt mar alkal
mas lehet a kozepkori, torok kori es nehany 
XVII-XVIII. szazadi teglavetesi koranak 
tobbe-kevesbe pontos meghatarozasara. Ter-



meszetesen a perdi:int6 bizonyftekot a tegla
bely~gek szolgaltatjak ebben a kerdesben. 

Osszefoglalva, a roncsolasmentes vizs
galatok i:isszessegenek els6dleges celja az 
i:inall6 epftesi peri6dusok definialasa a sze
kunder forrasok segftsegevel, azaz tampon
tot szolgaltat a roncsolasos vizsgalatok ki
terjedesenek racionalis meghatarozasahoz. 
Rogzfti es dokumentalja a kutatas ktili:inbi:i
z6 fazisaiban az eptilet allapotat es a fonto
sabb reszeredmenyeket. 

A roncsolasos vizsgalatok ki:ize sorolom 
a falkutatast mint eszki:izt. A falkutatas, lo
gikaja szerint, a regeszet m6dszereit alkal
mazza, retegr6l retegre tavolitja el a falfelii
letekr6l az emlek ti:irtenete soran felhordott 
festek- es vakolatretegeket. Magyarorsza
gon a gyakorlat altalaban a k6muves m6d
szerek alkalmazasa volt. Ezen a vakolat tel
jes levereset ertettek annak erdekeben, hogy 
a falszi:ivet vizsgalataval az atepftesi peri6-
dusok minel nagyobb biztonsaggal azono
sfthat6ak legyenek. A ,m6dszer" indoklasa
kor azok, akik munkajuk soran a teljes vagy 
csaknem a teljes vakolatot rendszerint elta
volitottak a falfeltiletekr6l azt hangsulyoz
tak, hogy a kivitelezes soran a k6muvesek 
ugyis levernek mindent. Termeszetesen ez a 
megki:izelites teljesseggel elfogadhatatlan. 
A minimalis feltilet megnyitasa elegend6 in
formaci6val szolgalhat a kutatasi ,ablakok" 
meretenek a ni:ivelesere, illetve a szerkezeti 
szabalyok alapjan sokszor egyertelmu ki:i
vetkeztetesek levonasa is elegseges. 

A falkutatas soran a munka megterveze
senel egy olyan optimum megval6sftasara 
kell ti:irekedni, amely az eredeti anyag - ese
tiinkben a vakolat - minel teljesebb meg-
6rzese mellett, a lehet6 legti:ibb informaci6t 
kepes szolgaltatni az emlek atepftesi peri6-
dusair6l. Ehhez termeszetesen a ti:irteneti 
szerkezettan igen alapos ismeretere van 
sziiksege a kutat6nak. A masik szempont az, 
hogy lehet6seg szerint a tervez6 epftesz 
ki:izremuki:idesevel val6sulhasson meg a 
kutatas. Amint korabban Schuller Building 
Archaeology cimu ki:iteteb6l ideztiik (lasd: 
16. jegyzet), a gyakorlott szem a helyszfnen 
szamos olyan felismerest ri:igzft, amelyre a 
falkutatast mechanikusan vegz6 munkas 
nem lehet kepes. Talan Krahling Janos es 
munkatarsai fert6di publikaci6ja is meg
gy6zheti az olvas6t arr6l, hogy a latsz6lag 
tulzottan alapos felmeres javareszt azert 

volt sziikseges, mert a korabbi ,beavatkoza
sok" az informaci6k egy jelent6s reszet el
pusztftottak anelkiil, hogy a ,kutat6" felfi
gyelt volna ezekre, nemhogy gondoskodott 
volna azok dokumentalasar6l. A helyszfni 
kutatasok azonnali feldolgozasa szinten 
igenyli az anyagtani es szerkezettani isme
retekkel rendelkez6 szakember aktfv ki:izre
muki:ideset. A regeszetben grafikus alkalma
zasa a dokumentalas szempontjab6l helyes 
gyakorlat, de az eredmenyeket feldolgoz6 
kutat6 ismeretei javareszt csak masodkez
b61 szarmaznak. Hajn6czi Gyula hivatko
zott sajat tapasztalataira, amikor 1959-60 
fordul6jan heteket ti:ilti:itt azzal, hogy ,vegig
rajzolja" a Forum Romanumot. A megisme
resnek ez a m6dja mindennel hitelesebb es 
alaposabb ismereteket biztosft a kutat6 sza
mara. Ezt pedig az eptiletkutatas gyakorla
taban is meg kell honosftani! 

A roncsolasos vizsgalatok ki:irebe soro
lom a torteneti anyagtani vizsgalatokat. Cel
juk az egyes anyagjellemz6k, -i:isszetev6k 
fizikai es kemiai tulajdonsagainak a megha
tarozasa - ti:ibbnyire anyagmintak segftse
gevel, laborat6riumi ki:iriilmenyek ki:izi:itt. 
A vizsgalatok nem azonosak a ki:itelez6en 
elvegzend6 epiiletdiagnosztikai vizsgalatok 
soran elvegzett anyagtani mintavetelekkel 
es ezek fizikai es kemiai tulajdonsagainak 
az elemzesevel. Megallapfthat6, hogy sok 
esetben azonos minta alkalmas lehet mind
ket kfserlet elvegzesere, es ti:irekedni is kell 
arra, hogy az epiileten minel kevesebb fi
zikai beavatkozas ti:irtenjen. De amfg az 
anyagtani vizsgalat a diagnosztika eseteben 
az epiilet anyagainak es szerkezeteinek a fi
zikai tulajdonsagai alapjan ki:ivetkeztetest 
von le a helyreallftas soran alkalmazand6 es 
sziikseges beavatkozasokr6l, addig a ti:ir
teneti elemzes a keszftes korara jellemz6 
tulajdonsagokat vizsgalja, kfserletet teve az 
epftes abszolut es relatfv koranak a meg
hatarozasara. Egy-masfel evtizeddel ezel6tt 
Zador Mihaly professzor kezdemenyezte 
egy olyan anyagtani adatbank gyujtesenek a 
megkezdeset, amelyben habarcs-, vakolat-, 
festekmintakat gyujti:ittek volna ossze. Az 
anyagmintak koranak a meghatarozasat a 
mas forrasok alapjan ismert epftesi ideju 
eptiletekr6l vett mintak segftettek volna, 
amelyek anyagtani elemzese segftette volna 
a hasonl6 i:isszetetelU, de ismeretlen koru 
anyagok koranak a meghatarozasat. Nem 
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hiszem, hogy egy ilyen adatbank i:isszeallf
tasa erdemi eredmenyt szolgaltatna. Azt 
azonban allftom, hogy az egyes komponen
sek aranya, a hasznalt adalek min6sege stb. 
feltetlentil jellemezheti tertileti egysegen
kent es korszakonkent az epftesi szokaso
kat. A muemlekvedelemben dolgoz6 anyag
tanaszok, geol6gusok es vegyeszek rna is 
rendelkeznek olyan tapasztalati ismerethal
mazzal, amely orientalhatja elemzeseik ira
nyat. Ennek az informaci6gyujtesnek a sza
balyozasa, rendszerezese feltetleniil hasznos 
tapasztalattal szolgalhatna a kes6bbiekben. 

Egyertelmu, hogy a kutatasi feladat egy 
olyan komplex tevekenyseg, amelyet egyet
len szakember nem, vagy csak ritkan vegez
het. Haris is emlfti dolgozataban, hogy a 
fels6 festekretegek levalasztasa csak restau
ratori technikak alkalmazasaval vegezhet6. 
Talan lezarult az a korszak, amikor ,kuta
tas" cfmen az egesz epiiletet szetvertek, 19 

sajnos szamtalan ilyen peldat ismeriink meg 
a hivatal munkatarsainak a keze nyoman is. 
Ellenkez6leg, a kutatasokat is a minimalis 
szintre kell korlatoznunk. Tudomasul kell 
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venni, hogy a falkutatas olyan roncsolasos 
beavatkozas, amely az egyes epftesi peri6-
dusok ,elpusztftasa aran" kepes csak korab
bi retegeket a felszfnre hozni. Ezert hangsti
lyoztuk korabban, hogy az frott forrasok es 
a tapasztalatok alapjan el6szi:ir a festett felii
letek megmaradasa szempontjab6l erzekeny 
falmez6ket kell kijeli:ilni (falsarkok, ablak
belletek, a bels6 vagy a kiils6 architekto
nikus tagozatok negatfv csatlakozasi z6nai 
stb.), ezeken a feliileteken minimalis meretu 
- akar 10-15 em meretU- ,ablak" megnyi
tasat lehet csak engedelyezni. Az ablakban 
retegr6l retegre haladva az ertekesnek ftelt 
peri6dus feltalalasaig lehet haladni, majd 
egy tijabb ablak megnyitasaval- ha a feltart 
azonos korti mez6 nem tartalmaz ertekes 
abrazolast, nyithatjuk meg ezt a reteget, es 
folytathatjuk a kutatast a ki:ivetkez6 peri6-
dus megtalalasaig. A m6dszer elvben hason
lft leginkabb a regeszetben hasznalt stratig
rafiai, retegtani vizsgalatokhoz, elemzesek
hez. 

A feladat teljes felreerteset jelenti az a 
szemlelet, amikor a falazattal egykorti, leg
korabbi festek- es vakolatreteg azonosftasat 
tekintjiik a kutatasok els6 fazisanak. A fo
lyamatnak rekurzfvnak kell lenni - id6ben 
visszafele haladunk a legutols6 korszak 
vizsgalatat6l az els6 epftesi peri6dus ira
nyaba. Egy-egy falmez6ben fiigg6leges 
vagy vfzszintes falsav megnyitasa nem ta
mogathat6, es nem is racionalis m6dszer. 
Amennyiben nehany kisebb ,ablak" meg
nyitasaval beigazol6dik, hogy nagy, i:issze
fiigg6 feliileten szamfthatunk ertekes reteg 
el6keriilesere, ennek teljes megnyitasa tigy
is nagy feliileten a kevesbe ertekes retegek 
eltavolftasat jelenti. Celszerunek tunik, ha 
restaurator tavolftja el az egyes vakolatrete
geket is, egeszen a falszi:ivet melysegeig. 
A kevesse erzekeny feliileteken elvegez
het6ek azok az anyagtani mintavetelek, 
amelyek nemcsak az egyes vakolatretegek 
i:isszetev6it elemzik, hanem a falazat anya
ganak a vizsgalataval a vizualis ,kormeg
hatarozas" m6dszerenel megbfzhat6bb, 
laborat6riumi kfserletek szamara vesz kell6 
szamti mintat. Ezen mintak alapjan egyer
telmuen megadhat6 a legkorabbi peri6-
dusban hasznalt anyagok ki:ire is, es ezt ki:i
vet6en az anyagtani szempontok alapjan 
definialt az emlek epftesenek relatfv krono
l6giaja. 



Fontosnak tartom meghatarozni a felti
letek feltarasanak merteket a helyreallftas 
szempontjab6l is. A hazai gyakorlatban meg 
vakolt feliiletek eseteben is el6szeretettel 
mutattak be a korabbi id6szakb6l megma
radt retegeket, foltokat. Ger6 Laszlo talal6-
an ,pestises haznak" nevezte a Tancsics Mi
haly utcai egykori Voros siinr6l elnevezett 
fogad6t, a homlokzat bemutatasa miatt. Az 
olasz nyelvu irodalomban el6fordul6 jelz6 
a magyar helyreallftasokkal kapcsolatban20 a 
tulfilologizal kifejezes. A tudomanyos ered
menyek dokumentalasa es bemutatasa nem 
sziiksegszeruen feltetelezi egymast. Nem 
szabad Wrteneti egysegeb6l kiragadva, el
ter6, ujabb struktura egyseget megbontva, 
kvazi bizonyftekkent bemutatni oda nem 
ill6 reszleteket. A feltart korszakok pontos 
dokumentalasat kovet6en sziilethet dontes a 
feliilet bemutatasar6l vagy helyreallftasar6l. 
Kiils6 homlokzat eseten nyilvanval6an az 
egyseges homlokzat kepet meghataroz6 re
teg az, amely alapjan a dontes meghozhat6. 
Az esetek tObbsegeben ez az utols6 peri6-
dus lehet a nyflasosztasok, az alkalmazott 
nyflaszar6k, a feliiletet oszt6 tagozatok stb. 
alapjan. Korabbi retegeket - velemenyem 
szerint csak az egyseges homlokzati kep 
megzavarasa nelkiil szabad bemutatni. A 
helyreallft6 felel6ssege a dokumentalas 
megbfzhat6 pontossagan tul a meg6rzes ga
ranciajanak a megadasaban van. Nem sza
bad ugy helyreallftani az osszkepet, bogy 
megseriilhessenek a korabbi retegek az is
metelt feltaras soran. 

A felmeresekhez csatlakoz6an sziikseg 
lehet bizonyos feliiletek, epfteszeti tago
zatok reszleges eltavolftasara. Az architek
tonikus reszletek formajanak egyertelmu 
rogzftese nem lehetseges a Wbbszorosen at
festett feliiletu formak bemerese utjan. 
Ezeknek a tagozatoknak az egyertelmu raj
zolatat az eredeti, huzott vakolatfeliiletek 
adjak. Ennek feltarasa ugy lehetseges, ha a 
tagozaton egy mer6leges, elesen metszett 
bevagast ejtve a festekretegek es a javftasok 
alatt lathat6va es felmerhet6ve tessziik az 
eredeti format. 

A tervezett oroksegvedelmi Wrveny mel
leu, ahhoz csatlakoz6 vegrehajtasi rendele
tek soraban meg kell alkotni a muemleki 
kutatas felteteleinek es folyamatanak a sza
balyozasat. Nem eleg egyseges szemleletu 
normarendszert kidolgozni, amelynek be-

tartasat, alkalmazasat a kutatas resztvev6i 
sajat dontesiik alapjan veszik figyelembe, 
vagy temek el ett6l. Szabalyozni kell a ku
tatast vegz6k szamara a szakmai kompeten
ciakat, a szakmagyakorlas feltetelrendszeret 
is. Manfred Schuller frja: ,Az epiiletkutat6 
egy tortenetileg kepzett epftesz, aki tervezni 
es epfteni is megtanult, es aki tervek olvasa
sa alapjan kepes az epiiletek terszerkezetet 
megerteni, es tisztaban van az epiiletszerke
zettan es a kiilonb0z6 epftesi technikak sza
balyaival. "21 

Elfogadom es a sajat gyakorlatomban 
alkalmaztam is, bogy a kutatas megkezdese 
el6tt a lehet6 legreszletesebb tudomanyos 
dokumentaci6 osszeallftasa jelenti azt a fel
tetelt, amely nelkiil a helyszfni kutatasok 
nem kezdhet6k meg. Ezt kovet6en a tudo
manyos dokumentaci6t osszeallft6 (tObb
nyire muveszettortenesz), az epiilet epftese
nek korszakat ismer6, falfestes feltarasaban 
es konzervalasaban gyakorlott restaurator, 
esetleg regesz es termeszetesen a helyreallf
t6 epftesz bevonasaval helyszfni bejarason 
(esetleg tObb helyszfni szemle soran) kell/ 
lehet meghatarozni azokat a feliileteket, ahol 
a kutat6ablakok megnyitasa eredmennyel 
szolgalhat. A kutatas korai fazisaban sem
milyen koriilmenyek kozott nem tudom el
fogadni a hosszabb - akar horizontalisan, 
akar vertikalisan megnyitott - savoknak az 
alkalmazasat. Az ablak merete nem kell, 
bogy a 15-20 cm-es oldalhosszusagu negy
zet meretet meghaladja. Nyilvanval6an az 
ablakok szamat a helyszfn, az epiilet kora, 
az ismert atepftesek szama, funkci6i stb. ha-
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tarozzak meg. A falszovet vizsgalatat az 
iment lefrt szondazo kutatasok nem teszik 
lehet6ve. A periodusvizsgalatok szamara 
egyediil hiteles eredmenyt szolgaltato elem
zes csak a falszerkezet ismereteben vegez
het6 el. Nagyobb feliileten az oldalfalfeliile
tek megnyitasa csak kell6 koriiltekintessel 
es szakertelemmel vegezhet6 el. A vakolat
savokat celravezet6en 1,3-1,5 m magassag
ban - ahol az esetleges nyflasbefalazasok, 
valaszfalkibontasok nyomai nagy valoszfnu
seggel regisztralhatova valnak - 30--40 em 
szelessegben lehet meghUzni. 

A kutatas sarkalatos kerdese az eredme
nyek megfelel6en ertelmezett dokumentala
sa. Nem veletlen, hogy Schuller a specialis 
kepzettsegu epftesz feladatanak tekinti az 
epiiletkutatast. Bar Schuller is es Gruben is 
keseruen allapftja meg/2 hogy az epiiletku
tatas teriileter6l a masodik vilaghabonit 
kovet6en fokozatosan kivonultak az epfte
szek. Helytiket els6sorban muveszettortene
szek, regeszek, tOrteneszek es esetenkent et
nogrlifusok foglaltak el. Az altaluk vegzett 
kutatasok mas szemlelettel folynak, ered
menyeik ervenyessege is csak szukebb terii
leten bizonyul helytallonak. Az epiileten 
feltart latvany, a szerkezetek strukturajanak 
ertelmezese termeszetesen magas szintU 
epiiletszerkezeti es kifejezetten tOrteneti 
epiiletszerkezettani ismereteket feltetelez. A 
falszerkezet rajzi rogzftese nem tekinthet6 
egyszeruen grafikai feladatnak. Ennyiben 
az epiiletkutatas nem tekinthet6 a regeszet
tel analog modszemek. A latvany abrazola
sa szerkezeti ismereteket is feltetelez, rajzi 
ertelmezese azonban mar megkoveteli a 
specialis szerkezeti tudast is. A kutatas ered
menyeit rogzft6 dokumentum az un. helyi
segkonyv. Keszfteset az epftesz feladatanak 
tartjuk, amint azt a mellekelt abrak is tanu
sftjak. 

A tOrteneti anyagtani vizsgalatokkal 
nem keverhet6 ossze az epiiletdiagnosztika. 
Amint a vizsgalat elnevezeseb6l is adodik, 
metodikailag az anyagok es a szerkezetek 
fizikai allapotanak a megallapftasa, a var
hato elettartam meghatarozasa a feladat. 
A vizsglilatok tartalmat tekintve a tOrteneti 
anyagtani vizsgalatokkal azonos fizikai es 
kemiai elemzesek utjan jutunk lenyegeben 
azonos eredmenyre. Csak mfg a diagnosz
tikanal az anyag varhato elettartamat kf
vanjuk meghatarozni, hasznalhatosagat, 
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megtartasanak lehet6seget kutatjuk, addig 
a tOrteneti anyagtani vizsgalatok az ossze
tetelt, az egyes komponensek fajtajat, mere
tel es egymashoz viszonyftott aranyat elem
zik abbol a celbol, hogy az anyag es/vagy a 
szerkezet keszftesenek, alkalmazasanak a 
korara vonatkozo kovetkeztetest lehessen 
levonni. 

A specialis ismeretek oktatasanak terii
leten Nemetorszag jart az elen. Addig, amfg 
Franciaorszagban a felmeres rajzi megje
lenftesenek szfnvonalara helyeztek a hang
sulyt, a nemet gyakorlat komplex modon 
kezelte a problemat. Nemetorszagban az el
s6 vilaghliboru utan onallo tanszekek jottek 
letre, ahol az intezmeny elnevezeseben is 
megjelent a Bauforschung kifejezes. Na
lunk az epiiletkutatas onallo diszciplfnakent 
mind a mai napig nem keriilt a fels6oktatasi 
intezmenyek curriculumaba. Alapvet6en az 
epfteszettortenetet oktato tanszekek, illetve 
a kozepfoku technikuskepzes idejen az epf
teszettortenet targy jelentette a kapcsolatot 
a torteneti epiiletallomannyal. A ket vilag
haboru kozott is folytak hallgatoi felmeresi 
gyakorlatok, kiilonosen a Trianonban elcsa
tolt reszek visszaterte utan. A hliborut ko
vet6en az egyetemi es a f6iskolai tanszekek 
reszt vettek a karok helyrehozatalaban. 
Fert6d, Szekesfehervar, Esztergom, hogy 
csak a legfo~tosabbakat emlftsem azok ko
ziil, ahol az EpfteszettOrteneti es Muemleki 
Tanszek is dolgozott. A hagyomanyosan f6-
iskolai kepzest folytato intezmenyek koziil 
az Ybl Miklos F6iskola, az egykori Fels6 
( epft6) Ipariskola hagyomanyait folytatva, 
Szabo Laszlo vezetesevel, els6sorban a nepi 
emlekek felmereseben ert el figyelemre mel
to eredmenyeket. Szisztematikus felmeresek 
a pecsi Pollack Mihaly F6iskola szerveze
seben nem ismertek. Ujabban a Debreceni 
Egyetem Muszaki Kara altai szervezett fel
meresekr61 van informacionk, melyet Kan
tor Anita szervezeseben nemcsak a hata
rokon beliil, hanem Erdelyben is folytatnak 
a hallKatok. A hagyomanyok folytatoja, a 
BME Epfteszettorteneti es Muemleki Tan
szeke nyaranta120-150 hallgato szamara 
szervez programokat. A '70-es evek vegen 
kezdemenyezte Hajnoczi Gyula, akkor ok
tatasi dekanhelyetteskent, a felmeresnek 
mint kotelez6 feladatnak az orarendbe t6r
ten6 felvetelet. Az els6, az evfolyam egeszet 
erint6 kethetes programot Kalocsan 1980-



ban szervezte meg a tanszek az akkori 
Orszagos Muemleki Feliigyel6seg anyagi 
tamogatasaval. Hajn6czit6l a stafetabotot 
el6bb Guzsik Tamas, majd Istvanfi Gyula 
tanszekvezetese idejen e sorok szerz6je, 
ut6bb Kriihling Janos vette at. Istvanfi Gyu
la kezdemenyezesere a hataron tulra is 
kiterjesztette a tanszek a felmeres es a do
kumentalas munkajat. Eredmenyeinket - a 
Tanki:inyvkiad6 altai publikalt Pusztul6 
muemlekeink sorozatban - nyomtatasban is 
ki:izzetetttik. 

A gradualis kepzesben, a 7. szemeszter
ben, a ki:itelez6 muemlekvedelem c. targy 
kereteben az eptiletkutatas m6dszertanat es 
tartalmat mindi:issze ket, dupla 6ran tudom 
bemutatni a hallgat6knak. A 8. felevben 
i:inall6, de szabadon valasztott muemlekve
delem 2.- eptiletkutatas c. targy a felev 12-
13 el6adasi 6rajan foglalkozik tematikusan 
a roncsolasos es a roncsolasmentes vizsga
latok feladataival. Minden felevben igyek
szem a hallgat6knak eppen foly6 roncso
lasos vizsgalati folyamatot is bemutatni. A 
kutatas lenyeget es celjat, meggy6z6desem 
szerint, ezek a helyszfni latogatasok kepe
sek a leghatekonyabban megertetni az er
dekl6d6kkel. 

A ki:izel 35 esztendeje megszakftas nel
ktil, ketevente muki:id6 ,muemlekvedelem 
szakmemi:iki kurzus" az egyetlen posztgra
dualis kepzeskent nem vallalhatja fi:il, hogy 
csak az eptiletkutat~ssal foglalkozzon a 4 
szemeszter soran. Altalanos, szemleletfor
mal6 kepzes inkabb ~lmeleti oldalr6l ki:i
zelfti a diszciplfnat. Eptiletkutatassal itt is 
mindi:issze egy, felevenkent 5 alkalommal 

elhangz6 altalanos targy kereteben sz6lunk 
a legfontosabb feladatokr6l. Gyakorlati ok
tatas megszervezesere nines is lehet6seg. 

A szakmagyakorlas szempontjab6l a hi
vatal hat6sagi feladatai ki:izi:itt engedelyezi 
az eptiletkutatas megkezdeset azok szama
ra, akik az illetekes tigyintez6 velemenye 
szerint alkalmasak a feladat ellatasara. A 
szakmagyakorlas felteteleinek jogszabaly
ban ri:igzftett feltetelei nem sztilettek Il}eg. 
Sem a hivatal, sem pedig a Magyar Epf
teszek Kamaraja nem vezet nevjegyzeket 
a feladat elvegzesere jogosultak ki:irer6l. 
Magam evek 6ta tervezem egy, a szakmer
ni:iki kepzesre eptil6, akkreditalt eptiletkuta
t6-kepzes megszervezeset a Muegyetemen. 
Az akkreditaci6 felteteleit a tanszek mar tel
jesftette, az adminisztratfv eljaras megin
dftasa csak id6hiany miatt kesik. Az elkep
zeleseim szerint 2 feleves, i:isszesen 240 
kontakt6ras tanfolyamhoz k,_etszer 4 hetes 
gyakorlati kepzes tarsulna. Epfteszmemi:iki 
diplomaval rendelkez6k szamara, ti:irteneti 
szerkezettani es anyagtani, valamint techno
l6giai ismereteken tul, alapvet6en gyakorla
ti ismeretek oktatasat tartanam sztikseges
nek. Val6szfnu, hogy bi:ilcsesz vegzettseguek 
reszere legkevesebb 1 ti:ibbletszemeszterben 
eptiletszerkezettani, anyagtani es tervezes
elmeleti alapismeretek oktatasa is sztikse
ges Jenne ahhoz, hogy felkesztilhessenek a 
sztikseges ismeretek elsajatftasara. 

Budapesten vagy a videki varosokban 
setalva minduntalan szembei:itlik a ti:irteneti 
eptiletek elhanyagoltsaga, illetve ott, ahol a 
helyreallftas megti:irtent, az esetek ti:ibbse
geben a helyreallftas szfnvonaltalansaga. Be 
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kelll<itnunk, hogy kepzes hianyaban a Wrte
neti epfteszetet ismer6, ert6 szakemberek 
kore hallatlanul korlatozott, es csak tervez6 
vagy kivitelez6 szervezetek bels6 kepzesi 
rendszereben sajatfthat6ak el a legfontosabb 
ismeretek. Az eur6pai szakirodalomban is 
minduntalan el6bukkan6 igeny a haboni 
el6tt mindenekel6tt Nemetorszagban muko
d6 kepzesi rendszer ujjaelesztese. A '20-as 
evekben Armin von Gerkan kezdemenye
zesere letrejott - a modemizmusnak a tOrte
neti epfteszetet elitel6 heviiletenek ellen
sulyozasara - mozgalom mara csak civil 
szervezetkent, a Koldewey Gesellschaft ke
retei kozott mukodik. A vegcel szamunkra 
az lehetne, ha a ketciklusos kepzes keretei 
kozott megszervezhet6 lehetne egy epiilet
konzervator szak egy epfteszmemoki kep
z6hely szervezeti keretei kozott. Olyan szak
emberek kikepzesere lenne sziikseg, akik 
kepesek lennenek az alap kutatasi feladato
kat elvegezni es az eredmenyek kiertekele
sehez hozzajarulni. Sziikseg lenne a szak
magyakorlas felteteleit meghataroz6 jogsza
balyok kidolgozasara es az epiiletkutat6k 
nevjegyzeket vezet6 feladatokat ellat6 ka
mara megszervezesere. 
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