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KÖSZÖNTŐ, AVAGY A MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM ÉS
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ÉS JÖVŐKÉPE
Dr. Almássy Kornél
Igazgató MÉM MDK

SALUTE: THE MISSION AND VISION OF THE HUNGARIAN MUSEUM
OF ARCHITECTURE AND MONUMENT PROTECTION
DOCUMENTATION CENTRE
The institutionalized protection of monuments in Hungary was established as the first example on our
continent and the idea of the Hungarian Museum of Architecture dates back more than a century. I intentionally use the term “idea”, because while Hungarian monument protection has operated in various
institutional forms for the last nearly a century and a half, the Museum, which aimed to present universal Hungarian architecture, has not been able to perform its task with full intensity. The Museum, of
course, exists in a legal sense and in a collection form, but what is the actual value of a museum that
cannot, or can only periodically show and display its treasures?
Fortunately, the case of the Hungarian Museum of Architecture (MÉM) has changed a lot in recent
years, since, under the auspices of the Hungarian Academy of Arts (MMA) – thanks to the efforts and
support of the recently deceased Honorary President György Fekete – it has finally found a home.
In recent years, Hungarian heritage protection has also undergone large-scale institutional changes,
which were justified by the changed economic situation and the increase in the budget amounts to be
spent on monument conservation renovations. Over the last decade, the administrative structure has
changed several times, clearly causing a lot of uncertainty for heritage professionals.
I am convinced that the final placement of the Monument Protection Documentation Centre (MDK)
collections with the support of MMA has brought security and predictability both in the processing and
researchability of existing collection stock and in the lives of the professionals working there.
The Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection Documentation Centre has been
operating in its current form since the end of 2017.
MÉM became a member of the “family” of the Hungarian Academy of Arts already at the end of
2016, when the Forster Center was closed. A year later, the remaining team of the colleagues working
in the Prime Minister’s Office followed the MÉM. This primarily affected the scientific collections
(Plan Archives, Photo Archives, Scientific Archives, Library) and the colleagues working with these
collections, as well as the scientific researchers of monument protection. Finally, photographers from
the former Budavár Nkft. also joined us, who had already been involved in the photography of monuments in the former “office”, doing their job at a high standard.
With this, the Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection Documentation Centre
(MÉM MDK) was established at the beginning of November 2017. At the end of November 2018, the
monument collections were moved from the former headquarters on Táncsics utca to our current site, a
leased property on Jász utca 33-35 in Angyalföld. At the end of February 2019, the monument research
department, and then in the middle of May of the same year, a significant part of the MÉM collection
were also moved from Daróczi út 3. to the new site. With this, the framework of the complex scientific
institute of monument protection was also physically established.
Thus, the institutional framework has been set up, now the infrastructural conditions are adequate for
the current operation, and the financial background of the scientific institute and the museum is provided.
Recently, as a result of joint work (and these few words should really be emphasized), the colleagues of MÉM MDK formulated a document on the mission and vision of the institution. The most
obvious and honorable opportunity to publish this document was provided by the Műemlékvédelem
(=Monument Protection), a national professional journal with a long history. In addition to the summary thoughts wishing to present the mission and vision of our institution, I would also like to introduce
the plans for the final infrastructural placement of MÉM MDK in a few sentences:
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A MODERN, PROFESSIONAL, SOCIALLY RECOGNIZED, AUTHENTIC MUSEUM AND
KNOWLEDGE CENTER
The institutionalized protection of monuments in Hungary, established as one of the first in Europe, is more
than 140 years old, while the Museum of Hungarian Architecture has a history of more than 50 years. The
inheritor (legal successor) of this tradition is the Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection Documentation Centre (MÉM MDK). MÉM MDK stands out among the successor institutions, as it is
able to perform the scientific tasks of monument protection as well as the presentation and collection of the
history of Hungarian architecture on the basis of its past, nationwide collections and professional experience.
The collections of the Monument Protection Documentation Centre (MDK) were established almost a
century and a half ago and have been growing since then. The scientific circle developing around these collections by time has passed down from generation to generation the love of monuments and the expertise
essential for their preservation. Monument protection is in the common interest of society. Taking this into
account, the task of the institution is to represent the highest professional quality in the theoretical and scientific fields of monument protection by introducing good practices and forming the mindset of society.
The mission of the Hungarian Museum of Architecture (MÉM) is to collect, research and present the
built heritage existing in the current territory of Hungary, a country more than a thousand years old, right
from the beginning of architecture; including the oeuvre of Hungarian architects realized all around the
world. Based on the regularly renewed permanent and temporary exhibitions, the museum examines and
presents Hungarian architecture in the universal context of European civilization with the purpose of
strengthening national self-esteem.
As a research center, the unified institution of the MÉM MDK is the number one and richest source
of monument protection and of the history of architecture, construction, and urban planning in the Carpathian Basin. The goal of the MÉM MDK is to create the social embeddedness of historical and contemporary architecture. To achieve this, the MÉM MDK aims to be an archive, a research center, a
creative space and a platform at the same time; an institution that documents the events and aspirations
of the past and the present, brings them together and provides a forum for various initiatives.
In order to realize our goals and planned activity, our aim is to support the continuity of a professional future generation, and to provide them with essential academic and non-academic skills, among
other things by participating in education and operating an internship system.
One of the basic conditions for maintaining modernity is the exchange of professional experience.
The institutions of Hungarian monument protection and the Museum of Architecture traditionally
maintain strong international relations with foreign partner institutions.
Monitoring the state of cross-border built heritage, together with documenting and supporting their
preservation are basic tasks, especially considering that the collections of MÉM MDK make the starting
point of essentially all cross-border monument restorations. This, together with the fact that MÉM
MDK is the largest collection of architectural history and monument protection in the Carpathian Basin,
creates an opportunity to play a decisive regional role in the professional fields listed above.
MÉM MDK AT VÁROSLIGETI FASOR
When the MÉM MDK was established in its current form – practically when it was integrated into the
institutional system of the MMA – a government decision was made on placing the institution at the
final location of Városligeti fasor 9-13. The nearly two-hectare large, imposing downtown area of the
former BM (Ministry of Interior) Hospital offers excellent facilities for presenting Hungarian architecture, and the building complex to be developed here will provide an opportunity to introduce Hungarian
architectural culture abroad and at home. The institution takes part in education, in the training of the
civil society and the profession, and in the improvement of the architectural culture in general. We hope
that, in line with the above vision and mission, the new museum area will serve as a scientific and artistic research base dealing with the past, present and future of the built environment.
The area, now owned by the MMA, is obviously not suitable for museum functions in its current
form, as the buildings of the former BM Hospital were already very neglected in the last year of their
operation (2007). Over the past two years, MMA boards have launched several intellectual workshops
to design the new museum location and clarify the professional program.
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A feasibility study for the development of the entire area and a study plan for the building complex
to be developed for ensuring the functionality that serve the operation of the MÉM MDK within the
Városligeti fasor site will be completed soon.
The so-called Rózsi Walter Villa, designed by the architect József Fischer, which was once a masterpiece of Hungarian Modernism, is located on the territory of the hospital. The building permit process for the renovation of the building is still ongoing, and there is a good chance that the reconstruction
works will take place in 2021. This would make the presentation of the world-class Hungarian architecture of the interwar period possible at the first permanent exhibition space of MÉM MDK.
A hazai intézményes műemlékvédelem konti
nensünkön az elsőként alakult meg és a Magyar
Építészeti Múzeum gondolata is több mint egy
évszázados múltra tekint vissza. Gondolatot írok,
nem véletlenül, hiszen amíg a magyar műemlék
védelem különböző intézményes formában mű
ködött az elmúlt közel másfél évszázadban, addig
az egyetemes magyar építészetet bemutatni kí
vánó múzeum nem tudta teljes intenzitással el
látni a feladatát. A Múzeum természetesen jogi és
gyűjteményi formában létezik, de mit ér egy
olyan múzeum, amely nem, vagy csak idősza
konként tudja megmutatni a kincseit?
Szerencsére az elmúlt években a Magyar
Építészeti Múzeum (MÉM) ügye nagyot válto
zott, hisz a Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
égisze alatt – a közelmúltban elhunyt Fekete
György tiszteletbeli elnök úr erőfeszítéseinek és
támogatásának nagyban köszönhetően végre ott
honra lelt.
A magyar örökségvédelem is komoly intézmé
nyi átalakításokon esett át, amelyet a megváltozott
gazdasági helyzet és a műemléki felújításokra
fordítandó költségvetési összegek megnövekedése
indokolt. Az elmúlt évtizedben a hivatali struktúra
többször átalakult, és nyilvánvaló, hogy az örök
ségvédelemben dolgozó szakembereknek ez a
folyamat sok bizonytalanságot okozott.
Meggyőződésem, hogy az MMA támogatá
sával a Műemlékvédelmi Dokumentációs Köz
pont (MDK) gyűjteményeinek elhelyezése biz
tonságot és kiszámíthatóságot hozott mind a
meglévő gyűjteményi anyagok feldolgozásában
és kutathatóságában, mind az ott dolgozó szak
emberek életében.
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlék
védelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK)
jelen formájában 2017 év végétől működik.
A MÉM már 2016. év végén, a Forster Köz
pont megszüntetésekor a Magyar Művészeti
Akadémia „családjának” része lett. Egy évre rá a
Miniszterelnökségben dolgozó kollégák másik ré
sze követte a MÉM-et. Ez elsősorban a tudomá
nyos gyűjteményeket (Tervtár, Fotótár, Tudomá

nyos Irattár, Könyvtár) és az azokkal foglalkozó
kollégákat, másrészt a műemléki tudományos
kutatókat érintette. Végül a volt Budavár Nkft-től
hozzánk kerültek a fotósok is, akik már az egykori
„hivatalban” is műemlékek fotózását látták el,
magas színvonalon.
Ezzel 2017 november elején megszületett a
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi
Dokumentációs Központ (MÉM MDK). Mű
emléki gyűjteményei 2018. november végén a
Táncsics utcai volt székházból jelenlegi telep
helyünkre, az angyalföldi Jász utca 33-35. alatti
bérelt ingatlanba kerültek. 2019 február végén a
műemléki kutatási részleg, majd ugyanezen év
május közepén a MÉM gyűjteményének jelen
tősebb része is átköltözött a Daróczi út 3. sz. alól.
Ezzel fizikailag is létrejöttek a komplex műem
léki tudományos intézet keretei.
Az intézményi keretek létrehozása tehát
megtörtént, az infrastrukturális körülmények
megfelelőek a jelenlegi működéshez, a tudo
mányos intézet és múzeum financiális keretei
biztosítottak.
A közelmúltban a MÉM MDK kollégái kö
zös munka eredményeként (és ez a néhány szó
tényleg kiemelten aláhúzandó) megalkották az
intézmény küldetésének és jövőképének doku
mentumát, amelynek bemutatására a legkézen
fekvőbb és megtisztelőbb lehetőséget a jelentős
múltra visszatekintő országos szakmai folyóirat,
a Műemlékvédelem adta. Az intézményünk
misszióját és vízióját bemutatni kívánó össze
foglaló gondolatok mellett néhány mondatban
szeretném bemutatni a MÉM MDK végleges
infrastrukturális elhelyezésének terveit is:
KORSZERŰ, PROFESSZIONÁLIS,
TÁRSADALMILAG ELISMERT,
HITELES MÚZEUM ÉS
TUDÁSKÖZPONT
Több mint 140 éves az Európában elsők között
megalakult, intézményes magyar műemlékvéde
lem és több mint 50 éves a magyar építészet
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múzeuma. Ennek a hagyománynak az örököse
(jogutódja) a Magyar Építészeti Múzeum és
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
(MÉM MDK). A MÉM MDK kiemelkedik a
jogutód intézmények közül, hiszen múltja, or
szágos hatókörű gyűjteményei és szakmai tapasz
talata alapján képes ellátni a műemlékvédelem
tudományos feladatait és a magyar építészet
történetének bemutatását, gyűjtését.
A Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
(MDK) gyűjteményei majd’ másfél évszázada
születtek, azóta gyarapodnak, és a körülöttük
kifejlődött tudományos műhely azóta hagyomá
nyozza nemzedékről nemzedékre a műemlékek
szeretetét és a megőrzésükhöz elengedhetetlenül
szükséges szaktudást. A műemlékvédelem a tár
sadalom közös érdeke. Ezt figyelembe véve az
intézmény feladata a műemlékvédelem elméleti,
tudományos területein a legmagasabb szakmai
minőség reprezentálása jó gyakorlatok felmuta
tásával, valamint a társadalom véleményének
formálásával.
A Magyar Építészeti Múzeum (MÉM) kül
detése a több mint ezeréves Magyarország min
denkori területének, az építészet kezdeteitől fel
lelhető épített örökség gyűjtése, kutatása és
bemutatása; beleértve a magyar építészeknek a
nagyvilágban megvalósult életművét is. A múzeum
a rendre megújuló állandó és időszakos kiállítások
kal a nemzeti önbecsülés erősítése érdekében az
európai civilizáció egyetemes összefüggéseiben
vizsgálja és mutatja be a magyar építészetet.
Az egységes intézményként működő MÉM
MDK kutatóközpontként a Kárpát-medencei mű
emlékvédelemnek és az építészet, építőipar és
urbanisztika történetének első számú, leggazda
gabb forrása. A MÉM MDK célja a múltbeli és
kortárs építészet társadalmi beágyazottságának
megteremtése. Ennek megvalósításához egyszer
re archívum, kutatóközpont, alkotói tér és plat
form kíván lenni; olyan intézmény, amely doku
mentálja a múlt és a jelen eseményeit, törekvéseit,
továbbá összefogja azokat és fórumként helyet
ad a különféle kezdeményezéseknek.
A tevékenységünk megvalósításához felada
tunk a szakmai utánpótlás biztosításának támoga
tása, az egyetemen nem tanulható tapasztalatok
átadása is, többek között az oktatásban történő
részvétellel, gyakornoki rendszer működtetésével.
A korszerűség fenntartásának alapvető felté
tele a szakmai tapasztalatcsere. A magyar műem
lékvédelem és az építészet múzeuma hagyo
mányosan erős nemzetközi kapcsolatokat ápol
külföldi társintézményekkel.
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A határon túli épített örökség állapotának
figyelemmel kísérése, dokumentálása, megőrzé
sének támogatása alapvető feladat, különös
tekintettel arra, hogy lényegében minden határon
túli helyreállítás kiindulópontját a MÉM MDK
gyűjteményei jelentik. Ez a tény, valamint az,
hogy a MÉM MDK a Kárpát-medence leg
nagyobb építészettörténeti és műemlékvédelmi
gyűjteménye, megteremti a lehetőségét annak,
hogy meghatározó regionális szerepet töltsön be
a fentiekben felsorolt szakmai területeken.
MÉM MDK A VÁROSLIGETI FASORBAN
A MÉM MDK jelen formában történő megala
pításakor – gyakorlatilag az MMA intézmény
rendszerébe történő integrálásakor – kormányzati
döntés született az intézmény Városligeti fasor 913. alatt történő végleges elhelyezéséről. A volt BM
Kórház közel két hektáros impozáns belvárosi
területe kiváló lehetőséget nyújt a magyar építészet
bemutatására, az itt kialakítandó épületegyüttes
lehetőséget fog teremteni a magyar építészeti
kultúra külföldi és belföldi megismertetésére, az
intézmény részt vállal az oktatásban, a civil szféra
és a szakma továbbképzésében, az általános épí
tészeti kultúra növelésében. Reményeink szerint –
a fenti víziónak és missziónak megfelelően – az új
múzeumi terület az épített környezet múltjával,
jelenével és jövőjével foglalkozó tudományos és
művészeti kutatási bázisként fog működni.
Az MMA tulajdonába került terület nyilván
valóan jelen formájában nem alkalmas múzeumi
használatra, hisz a volt BM Kórház épületei már
a működésük utolsó évében (2007) is igen el
hanyagoltak voltak. Az elmúlt két esztendő során
az MMA testületei több szellemi műhelyt hoztak
létre az új múzeumi elhelyezés kialakítása, a
szakmai program tisztázása érdekében.
Hamarosan elkészül a teljes területi kialakí
tásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány,
illetve a MÉM MDK működését kiszolgáló
funkciók biztosítására szolgáló, Városligeti fasori
területen belüli épületegyüttes tanulmányterve.
A kórház területén található a Fischer József
építész által tervezett úgynevezett Walter Rózsi
villa, amely egykoron a magyar modernizmus
egyik remekműve volt. Az épület felújításának
engedélyezése jelenleg is folyamatban van és jó
esélyt látunk arra, hogy a 2021-es évben az épület
kivitelezése megtörténjen és ezzel az első MÉM
MDK állandó kiállítótérként bemutatható legyen
a két világháború közötti világszínvonalú magyar
építészet.

1. kép Seidner Zoltán: A Fischer József építész tervei alapján 1936-ban a VII. Bajza utca 10. alatt emelt
Walter Rózsi villa összképe a kert felől.
MÉM MDK Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Fotótára negatív sz.: 092.962c
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2. kép MÉM MDK Könyvtár (részlet). Itt és a továbbiakban: minden fotó a MÉM MDK tulajdona

3. kép A MÉM MDK Jász utcai épülete a bejárat felől
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4. kép MÉM MDK Fotótár

5. kép MÉM MDK Tervtár

6. kép MÉM MDK Irattár

7. kép MÉM MDK Könyvtár
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8. kép Bajna, Sándor–Metternich-kastély

9. kép Bajna, Sándor–Metternich-kastély
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10. kép Dég, Festetics-kastély parkja

11. kép Dég, Festetics-kastély
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12. kép Czigler Győző–Dvořák Ede–Gerster Kálmán: a városligeti Széchenyi fürdő alaprajza és homlokzatterve,
1908 körül, tervfotó MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum ltsz.: 80.01.75

13. kép A városligeti Széchenyi fürdő
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14. kép Iskaszentgyörgy, tereplécső a kastélykertben

15. kép
Iszkaszentgyörgy,
kastélykert
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16. kép Fertőd, Eszterházy kastély
falkutatása

17. kép Fertőd, Marionette színház
kőtöredékek felmérése
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18. kép Fertőd, Marionette színház
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19. kép Körmend, Batthyány-kastély

20. kép Körmend,
Batthyány-kastély
falkutatása
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21. kép Sümeg, püspöki palota (részlet)

22. kép Sümeg, püspöki palota falkutatása
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23. kép Zirc, apátság, a templomhajó mennyezetfreskója
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24. kép Veszprém, érseki palota, mennyezetfreskó

25. kép Veszprém, érseki palota,
mennyezetfreskó részlete
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26. kép A Kőrössy Albert Kálmán építészetéről az Iparművészeti Múzeummal együttműködésben
a Ráth György-villában rendezett kiállítás enteriőrje

27. kép
Az UVATERV
tervező vállalat
fotótárának
az 1950-es években
összeállított
nézőképes albumai
a Magyar Építészeti
Múzeumban

246

28. kép Veszprém város topográfia
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29. kép Ismeretlen fényképész: Falus Elek iparművész, belsőépítész otthonában, íróasztalánál az 1930-as években.
MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum ltsz.: 86.17.246
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30. kép Molnár Farkas Dálnoki-Kováts Jenő számára 1932-ben tervezett Budapest XII. Lejtő utca 2/a alatti
villájának 2005-ben készült modellje

31. kép Kozelka Tivadar: a Bán Sándor építész tervei alapján 1937-ben a Budapest XI. ker. Villányi út 75. alatt
emelt Juhász-villa fényképe. MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum negatív sz.: 5378
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32. kép Ismeretlen fényképész: Wälder Gyula Himfy utcai villájában tervezőasztalánál dolgozik, 1944.
MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum ltsz.: 71.396
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