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Kedves Olvasó!
Sok szeretettel köszöntöm a XV. Építész

Diákkonferencia házigazdájaként. Nem kis
büszkeséggel tölt el, hogy iskolánk, a
Hefele Menyhért Építõ- és Faipari Szakkép-
zõ Iskola adhat otthont ennek a jubileumi
rendezvénynek.  Ez az iskola, amely ugyan
nem tartozik a legnagyobb építõipari isko-
lák közé és nagy múltra sem tekinthet visz-
sza, mégis  e 2000 éves város iskolájaként
méltó helyszíne lehet e rendezvénynek.
Szombathely, az egykori Savaria,  melyet
Claudius császár uralkodása alatt alapítot-
tak a Római Birodalomban , s amely Szent
Mártont adta a világnak, olyan épített tör-
ténelmi örökséggel rendelkezik, amire mél-
tán lehet büszke Vas megye és Magyaror-
szág egyaránt.

Iskolánk névadója az a Hefele Menyhért,
aki Szily János püspök felkérésére felépítette
a székesegyházat , a püspöki palotát, az
Ölbey házat , s ezzel létrehozta a barokk vá-
rosközpont fõ épületeit, melyek ma is meg-
határozzák városunk arculatát. 

Az építészet minden korban hûen tükrö-
zi az adott korszak szellemiségét, mûvészi
elhivatottságát, mérnöki –technikai képes-
ségeit. Az épített környezetünk az, ami át-
örökíti a múltat a ma emberének Ezért épí-
tészetet tanítani több, mint épületszerkeze-
teket, statikai és mûszaki számításokat el-
sajátíttatni, építészetet tanítani annyi,mint
hagyományt, történelmet, kultúrát ápolni.
Az épületek az alkotó ember legmaradan-
dóbb alkotásai. 

Úgy vélem, hogy a diákok fogékonysá-
ga, a fiatalok lelkesedése  újra és újra ötvö-
zõdik e patinás történelmi hagyomány szel-
lemiségével , s ezáltal minden korszak kine-
veli az építõ, az alkotó embert. Hiszem, a mi
diákjaink is ezen az úton járnak, s remélem,
hogy rendezvényünkkel egy kis részben hoz-
zá tudunk járulni ahhoz az alkotó folyamat-
hoz, melyet építészetnek nevezünk.

Kedves Résztvevõk! Kívánom, hogy érez-
zék jól magukat e három nap tartalmas
programjai során, s éljék át e táj varázsát.
Lássák meg diákjaink és kollégáink erõfeszí-
tései mögött azt a szándékot, hogy az épí-
tett örökség tisztelete és ismerete, a szakma
szeretete  és a tudás továbbadásának vá-
gya hatja át munkánkat.

Részletes forgatókönyv

2009. április 23. csütörtök

16 órától külföldi és protokoll vendégek fogadása. Helyszín és szállás: MARTINEUM
Felnõttképzõ Akadémia. 9700 Szombathely, Karmelita u. 1. http://www.martineum.hu
(Hédi Zoltán) Fogadás, szobabeosztás, elszállásolás, 19-tõl vacsora. Fogadócsomag,
program átadása, Erdély 25 fõ, Szabadka 9 fõ, Udine 12 fõ, Losonc 5 fõ Vucskics Péter
Vizi György

20 órától vacsora. Helyszín: Haspártiak Társasága - GÖDÖR - reneszánsz teknõs vacsora
http://www.godorvendeglo.hu. Heckenast Gusztáv, Vizi György, Fodor István

22 órától szállás elfoglalása

2009. április 24. péntek

8 órától reggeli a szálláshelyen: MARTINEUM 50 fõ

9 órától városnézés - gyalogséta - Vizi György, Pál Gyöngyi. Középhegyi u. - Kálvária u.
- Károlyi M. tér - MMIK - Weöres S. szobor - Nagykar u. - Fõ tér. Szabad program.

10.30 órától Gyülekezõ a Városházán, 11 órára Városháza, megnyitó www.szombathely.hu

9 órától 10.30-ig Beérkezés, regisztráció - Illés Lajos, diákkísérõk
Helyszín: Hefele Menyhért Építõ- és Faipari Szakképzõ Iskola, 9700 Szombathely, Szent
Márton u. 77. sz. http:/www.hefele.sulinet.hu
Parkoló a Nádasdy utcában, 2 autóbusz, mikrobuszok, gépkocsik az iskolánál. Fsz. elõtér, fo-
gadócsomagok átadása, program, regisztrálás. Pogácsa, ásványvíz, / szendvics, üdítõ
Fogadó csomagok átvétele, elismerése. Szobabeosztás, étkezési jegyek, térképek
Pályázati anyagok átvétele, átszállítás az MMIK-ba - Takács Gábor

10.30-tól 11.00-ig  Beérkezés a megnyitóra diákkísérõk

10.30-tól Gyülekezõ a Városházán http://www.szombathely.hu
Helyszín: Polgármesteri Hivatal  Díszterem, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. sz. 

11 órától Megnyitó - külön forgatókönyv szerint
Bevonulás - 36 iskola képviselõje, protokoll (fanfár/harsona)
Köszöntõ: Vizi György Dr Mezõs Tamás Dr Ipkovich György
Irodalmi összeállítás: Savaria/Barokk Szombathely Takácsné Vári Szalai Klára
Színészek közremûködése, mûvészeti szakközép
Diákelõadás: Ókori Savaria építészete ill. A barokk építészet városunkban Külön forgató-
könyv szerint. Program ismertetése

12 órától  Fogadás/Ebéd Svédasztalos állófogadás - Puskás konyhája szervezésében

13.30-tól  Kiállítás megnyitó. Kiállítás - Vasi Építészek munkái - Ábrahám Ferenc

14 órától városnézés. Négy csoportban, forgás - egy csoport autóbusszal a falumúzeumba
1. Ókori Savaria - Romkert    http://www.savariamuseum.hu Szombathely, Mindszenty J.
tér Kúti Zoltán
Diákelõadás: Az ókori Savaria
2. Székesegyház, Püspöki Palota, Sala Terrena   Fodor István
Szombathely, Berzsenyi tér 3. http://www.martinus.hu
Diákelõadás: Hefele M. munkássága. Lehoczki Júlia 13A
3. ISEUM Szombathely, Rákóczi u. 1.  Dr. Mezõs Tamás. Diákelõadás: ISIS - kultusz
http://www.savariamuzeum.hu. Németh Nikoletta és Németh Zoltán 13A
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4. Hagyományõrzõk - Ferences kert - Savaria Légió Bemutató raktára
Szombathely, Aréna u. 8. www.savarialegio.hu Ágoston Andrea.
www.agorasavaria.hu, www.savariakarneval.hu.
Diákelõadás: A római Légió és az építészet, Bíró Tamás, Snápor Nor-
bert és Balaton Norbert 13A
5. Vasi Múzeumfalu Szombathely, Árpád u. 30. Sághy László.
www.savariamuzeum.hu
Diákelõadás: A népi építészet Vas megyében. Prátser Richárd,
Krancz Balázs és Szücs Adrián 13A Autóbuszok az MMIK parkolóba
17 órától Szállás elfoglalása. Berzsenyi D. Kollégium 9700 Szom-
bathely, Ady tér 2.
http://www.berzsenyikollegium.hu. Szobabeosztás, kulcsok, ágy-
nemû átvétele.
Gyalogséta a Hefele SzKI épületébe - ruhatár

19.00 órától vacsora a Hefele iskolában. Szombathely, Szent
Márton u. 77. (Vasút u. 1.)
1., Egytálételes vacsora a Puskás SzKI szervezésében 150 fõ. Tánc-
ház a Tornacsarnokban dr. Szalai Péter csoportja. „Boglya“ együttes
élõzene. Büfé, sörpadok, szõnyeg, mosdók, hangosítás, öltözõ.
2., Svédasztalos vacsora a Puskás SzKI szervezésében 50 fõ. Szak-
mai tapasztalatcsere a Hefele SzKI 6-os tanterem. Hédi Zoltán:
berendezés, tálalás, zene. Kb. 22 órától  gyalogséta a szállás-
helyre. 

2009. április 25. szombat

7 órától Reggeli a szálláshelyen: MARTINEUM 25-50 fõ. Reggeli a
Puskás SzKIskolában   120-150 fõ - jegyek

8 órától Utazás Sárvárra (30 km)
1. sz autóbusz: Senye Aranka, Forróné Czeglédi Judit
2. sz autóbusz: Babos Sándor, Tóth Csaba
3. sz autóbusz: Kútiné Vincze Piroska, Giczi Eszter
4. sz autóbusz: Vizi György, Hédi Zoltán

8.30 órától – parkoló. dr. Dénes Tibor polgármester köszöntõje -
várudvar
Diákelõadás: A reneszánsz építészet Sárváron 

9 órától a sárvári Nádasdy vár megtekintése - bástyák, várpark, lo-
vagterem, múzeum 9600 Sárvár, Várkerület 1. http://www.sarvar.hu
külsõ felújítás, séta a várparkban, felújított bástyák, séta a
várudvaron, lovagterem, múzeum
1.2.busz 11 órától  Utazás Bozsok Határmenti Fogadóhoz - ebéd
60 km
3.4 busz 11 órától  Utazás Bozsok Kastélyszálló 60 km 
3.4. busz 13 órától  Utazás Bozsok Határmenti Fogadóhoz - ebéd   
1.2. busz 13 órától  Utazás Bozsok Kastélyszálló 

14 órától Utazás Léka - Lockenhaus - városába  15 km - parkoló
Ritterburg - http://www.ritterburg.at

14.30-tól polgármesteri köszöntõ – Rathaus. Nádasdy kripta - de-
legáció - koszorú elhelyezés 

A Ritterburg külsõ felújítása, séta várudvaron. Lovagterem, kony-
ha, múzeum megtekintése
Diákelõadás: A lovagkori építészet Lékán 
Szücs Adrián és Csetey Tibor 13A
16 órától  Utazás Kõszeg városába (15 km) várparkoló. Kõszeg,
Fõ tér 1. http://www.koszeg.hu

15 órától polgármesteri köszöntõ
a Polgármesteri Hivatal udvarán
Diákelõadás: Törökkori várépítészet
Varga Dávid, Dernóczi Dániel és Balogh Alexandra 13A
Séta a fõtéren, majd a várkapuhoz. Jurisics vár külsõ felújítása -
séta a várudvaron

17 órától utazás Szombathelyre 20 km - MMIK parkoló

19 órától 1., Vacsora a Puskás SzKIskola szervezésében 120-150
fõ - Koltai Miklós
DISCO a 97.1 Rádió Szombathely szervezésében  DJ SIMI
2., Vacsora 30-60 fõ. Jubileumi értékelés Ágoston Andrea. kb. 22
órától  Utazás a szálláshelyre 

2009. április 26. vasárnap

7 órától reggeli a szálláshelyen: MARTINEUM 25-50 fõ. Reggeli a
Puskás iskolában 120-150 fõ. Szállás elhagyása, kulcsok - ágyne-
mû leadása

8 órától MMIK. Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ Szombat-
hely, Ady tér 5. Hédi Zoltán. http://www.vmkik.hu
Kiállítás megnyitó: „Régen és most“ fotókiállítás az MMIK aulájá-
ban. (Sitkei András)

8.30-tól kiállítás megnyitó: „Kint is, bent is“  az MMIK emeleti kon-
ferencia termében.
Diákügyelet: 9 órától. Helytörténeti vetélkedõ az MMIK konferen-
cia termében 3 fõs csapatok az MMIK konferencia termében.
(Szabó Andrásné)      

9.30-tól kiállítás megnyitó: „A barokk építészet városunkban” az
MMIK kiállító termében
(Horváth Kriszti)
10 órától Ünnepi Zárómûsor a Színházteremben.
(Hédi Zoltán)
Bevonulás - Fanfár/harsona  Mûvészeti Szakközépiskola
Köszöntõ: Dr. Mezõs Tamás. Ünnepi irodalmi mûsor: Színészek
Diákelõadás: Vas megye kastélyai és kúriái: Horváth Eszter 13A
Pályázatok, vetélkedõ eredményhirdetése. (Vizi György)
Díjátadás: Dr. Ipkovich György Szombathely MJV polgármestere
Vándorbot átadása (Vizi György – Debrecen)
Zárszó: Heckenast Gusztáv

12 órától
Ebéd a Puskás iskola szervezésében

HAZAUTAZÁS
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„Építészeti értékeink megõrzése”
Építõipari Szakközépiskolai Diákkonferenciák

z 1996 októberében alakult,
1998-ban közhasznúnak minõsí-
tett szervezet célja a hagyomá-

nyos építõipari szakmák, valamint az építõ és
díszítõ technikák iránti érdeklõdés felkeltése
az ifjúság és a szélesebb értelemben vett
szakmai társadalom körében, továbbá elõ kí-
vánja segíteni e szakmák oktatását, kutatá-
sát, dokumentumainak gyûjtését és végsõ so-
ron egy dokumentációs központ létrehozását.
A Porta Speciosa Egyesület hálózatszerûen
mûködik, tagjai között folyamatos az infor-
máció csere, létszáma a megalakulás óta el-
telt tizennégy év alatt megsokszorozódott.

Tevékenységével olyan jelentõs sikereket köny-
velhet el, mint az 1995-ben a gyõri Hild József Épí-
tõipari Szakközépiskola által elsõ alkalommal meg-
szervezett „Építészeti értékeink megõrzése” Szakkö-
zépiskolai diákkonferencia felkarolása és 1999 óta,
évenkénti megszervezése. A konferenciához kacso-
lódóan 2000 óta a 17-25 éves szak -és szakközép-
iskolás, valamint az egyetemi és fõiskolás - korosz-
tály számára évente - mindig más témában - kiírt
felmérési pályázatok („Kapu kép környezetembõl”
„Lépcsõre lépek” „Fejünk felett a fedélszék” „Majo-
lika mánia” „Kõkedvencem” „Ablak kép” „Belépve
a kapun” „Udvarban” és most „Erkélyek loggiák”).
Az egyesület tagjai részére szervezett 1-2 napos
szakmai tanulmányutak, a környezõ országok mû-
emlékvédelmi tevékenységének és gyakorlatának
megismerésére. (Csehország, Ausztria, Szlovákia,
Szlovénia, Németország, Ukrajna (Kárpátalja), Auszt-
ria, ez évben pedig Horvátország az úticél). Egyre
növekvõ érdeklõdés és szakmai figyelem kíséri az
egynapos tanár továbbképzéseket. A továbbkép-
zések 2007 óta kibõvültek a „Világörökség ifjú ke-
zekben” tanári kézikönyv használatára felkészítõ
pedagógiai programokkal. A szakmai konferenci-
áknak is nagy sikere volt. Az „Ajtó - Ablak - Kapu“ cí-
mû nemzetközi szeminárium (1999. május) „a
Vakolatarchitektura gondozása, megõrzése” szemi-
nárium (2002) a Mûemlékvédelem és épületgépé-
szet I. és II. konferenciák (2003 tavaszán és õszén)
megrendezése és a konferenciák elõadásait tartal-
mazó tanulmánykötetek kiadása. Egyesületünknek

sA
a kulturális és oktatási miniszter 2008-ban Forster
Gyula díjat adományozott. Jelen írásunkban az
egyesület tevékenységei közül az „Építészeti értéke-
ink megõrzése” szakközépiskolai diákkonferenciá-
kat ismertetjük.

Hazánkban jelenleg 24 olyan szakközépiskola
található, amelyben magasépítõ technikusokat és
erre épülõen mûemléki fenntartó technikusokat, az-
az középfokú szakembereket képeznek. Ezekben
az iskolákban a tanulók megismerkedhetnek az
épületszerkezetek, a statika, az építési anyagok,
technológiák, stb. alapjaival. A megszerzett készsé-
gek és jártasságok jól hasznosíthatók a nagybetûs
életben, legyen annak tartalma ipari vállalkozás,
ingatlanfejlesztés, közigazgatás, vagy akár tovább-
tanulás. Rendkívül fontos, és mostanában igencsak
aktuális számunkra, hogy a felnövekvõ új generá-
ció tájékozódásához az egyre gyorsabban változó
világban megfelelõ alapokat szerezzen, ugyanak-
kor szükséges, - a közelmúlt történelmébõl fakadó-
an – hogy megismerje az európai humanista érték-
rendet is, amely Európához tartozásunkat erõsíti. Itt
kapcsolódhatnak be - a maguk sajátos eszközeivel
- a középfokú szakoktatásba a civil szervezetek. 

Az építészeti értékek védelmét – ezen belül a jo-
gilag is definiált mûemléki – történeti épületekben
megtestesülõ értékekét – bármilyen fontos, sõt el-
engedhetetlenül szükséges a professzionalista, a
mûemlékvédelmet hivatásszerûen gyakorló szak-
emberek jelenléte, nem elégséges csak rájuk bízni. 

Valamilyen formában, valamennyien szembe-
sülünk épített környezetünk fenntartásának, alakítá-
sának, védelmének kérdéseivel.

Bármilyen képzett és aktív egy ország mûemlék-
védelemmel foglalkozó szakembergárdája, ha az
egész társadalom gondolkodását nem hatja át
épített környezetünk védelmének szükségessége, a
meglévõ értékek tudatos szem elõtt tartása az épí-
tésben, az eredmény kétséges lesz. Magyarország
(és a Kárpát-medence) történetének élõ tanúi azok
a sajnos kevés számban fennmaradt épületek,
építmények, melyek bizonyítják, hogy hazánk Euró-
pa szellemi áramlatainak nem csak külsõ szemlélõ-
je, hanem tevékeny részese is volt. Így a román, a
gótikus építészet, de különösen a reneszánsz, majd
a barokk, a klasszicista, az eklektika, a szecesszió,

sõt a Bauhaus építészeti emlékei mutatják a folya-
matos, ha nem is töretlen részvételünket Európa
szellemtörténetében.

A bennünket és a felnövekvõ generációt körül-
vevõ épített környezet kellõ bemutatása fontos esz-
köze a nemzeti (beleértve a nemzetiségit is) azonos-
ságtudat fejlesztésének. A környezet megóvása,
ápolása, illetve e tevékenységek megismertetése
az ifjúsággal nagyban hozzájárulhat a helyes érték-
rend és világkép kialakításához.

A gyõri Hild J. Építõipari Szakközépiskola tanára
Ujvári Miklós kezdeményezésére az iskola 1995-ben
a hazai építõipari szakközépiskolák számára konfe-
renciát szervezett „Épített örökségünk megõrzése”
címmel. Seenger Pál úr az Építéstudományi Egyesü-
let akkori fõtitkára, Egyesületünk elnökségi tagja,
felismerve az iskolai képzés segítésének, kiegészíté-
sének szükségességét, felkarolta és támogatta az
Épített örökségünk diákkonferencia folytatását   A
Konferenciák 1999 óta a Porta Speciosa Egyesület
gesztorságával mindig más- és más szakközépisko-
la szervezésében minden évben változó helyszínen,
de közel azonos idõpontban, lényegében azonos
„forgatókönyv” szerint az építõipari szakközépisko-
lák számára kerültek megrendezésre. A konferenci-
ákra 1997 óta meghívjuk a határon túli magyar
tannyelvû építõipari szakképzõ iskolákat is, így a
résztvevõ intézmények száma 31-re növekedett. Ez-
által mintegy demonstrálva, hogy a Kárpát me-
dencében, az Alpok-Adria régióban fellelhetõ épí-
tészeti emlékek, értékek az európai örökség részét
képezik, függetlenül az országhatároktól.

Konferencia – melyeknek alaptémája az „Épí-
tészeti Értékek Megõrzése” – vezérlõelve, hogy az
elõadásokat a diákok tartsák diákoknak. Az elõ-
adásra való felkészülés, az elõadás megszerkeszté-
se, a bemutatás technikai feltételeinek (videó, vetí-
tõk) megismerése, a demonstrációs eszközök alkal-
mazása mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a di-
ák ne csak az iskolai osztály elõtt, szinte „kamara”
elõadásként számolhasson be tudásáról, hanem
egy konferenciateremben, százötven-kétszáz fõnyi
hallgatóság, közöttük jeles szakemberek, esetleg
professzorok, politikusok, minisztériumok képviselõi
elõtt. Ez véleményünk szerint olyan maradandó él-
ményt nyújt mind az elõadó, mind pedig a hallga-

Vizi György
Porta Speciosa Egyesület elnök
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tó diáknak, amely jobban erõsíti szakmai elkötele-
zettségét bármely vizsgánál. 

Ennek szellemében a három napos konferenci-
ák szerkezeti felépítése egységes fogató-könyv sze-
rint történik. A megérkezés napján az ünnepélyes
megnyitót követõen a fogadó iskola diákjai konfe-
rencia teremben valamennyi résztvevõ (150-180 fõ)
jelenlétében képekkel illusztrált elõadások kereté-
ben ismertetik a régió nevezetes építészeti öröksé-
gét. Az elõadások anyagát a résztvevõk nyomtatott
formában is megkapják. Az elsõ nap délutánján
kerül sor az az évi felmérési pályázat díjnyertes
munkáiból összeállított kiállítás megnyitására. Este a

diákoknak kulturális program, a tanároknak szak-
mai, baráti beszélgetés közös feladatok tervezése
és egyeztetése. Másnap több csoportban autóbu-
szos kirándulás keretében a részvevõk felkeresik
azokat az emlékeket és tájegységeket, amelyek a
konferencia programjában szerepelnek. A helyszí-
neken a házigazda iskola diákjai elõadások, for-
májában ismertetik, mutatják be az épületek, mû-
emlékek, történetét, értékeit. Este színház, táncház
vagy hasonló program várja valamennyi részvevõt,
amely kitekintés is a kapcsolódó kulturális értékek
felé betekintést engedve és gazdagítva a vendé-
gek ismereteit a megye, régió életébe is. A harma-
dik nap délelõttjén a fogadó iskola és az Egyesület
képviselõi az eltelt két nap programjából az elõ-
adásokon elhangzottak és a meglátogatott építé-
szeti emlékek bemutatása során elhangzott infor-
mációkból teszt-kérdõívet állítanak össze. A kérdõ-
íveket vetélkedõ formájában a résztvevõ iskolák ta-
nulóiból szervezõdõ csapatoknak kell megoldani-
uk. A kiértékelést követõen a záró rendezvényen
kerül sor az eredményhirdetésre, valamint a díjnyer-

tes pályázatok kihirdetésére és a díjátadásra. A
konferencia záró ünnepségének mindenki által na-
gyon várt eseménye a „Vándorbot” ünnepélyes át-
adása a következõ konferenciát szervezõ intéz-
mény képviselõjének. A demokrácia szem elõtt tar-
tásával a konferencia zárónapján, valamennyi
résztvevõ közösen dönti el, hogy a jelentkezõk közül
melyik rendezi a következõ találkozót. Így a XVI kon-
ferenciát Debrecen város szervezi. A rendezvények
(nyitó-záró konferencia, fogadás) helyszínei a vá-
ros, megye nevezetes épületeiben (Megye háza,
Város háza stb.) kerül sor, ezzel is elismerve a konfe-
rencia fontosságát és lehetõséget biztosítva a fiata-

lok számára az épületek belsõ tereinek megismeré-
sére. A konferenciák fõvédnöke(i) védnökei tisztét
mindig magas szintû a szakmai irányítást végzõ (mi-
nisztériumok, megyei városi önkormányzati hivata-
lok, szakmai szervezetek) vezetõi vállalják.

A konferenciák sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az évek során az iskolák tanulói között
nagy elismerést és jutalmat jelent az azon való rész-
vétel, amit egyre több helyen az évközi eredmé-
nyek díjazásaként, vagy a pályázati munka jutal-
maként kapnak a tanulók.

Eddigi konferenciáink: 1995. Gyõr, 1996 Salgó-
tarján, 1997. Veszprém, 1998. Szeged, 1999. Pécs,
2000. Miskolc, 2001. Békéscsaba, 2002. Budapest,
2003 Sepsiszentgyörgy, 2004 Kecskemét, 2005
Ógyalla (Hurbanovo), 2006 Székesfehérvár, 2007
Nyíregyháza, 2008 Szabadka, 2009 Szombathely,
szinte körbejárták az országot, a Kárpát medencét.
A 2010-as XVI. Konferenciát Debrecenben rendez-
zük meg.

Lehet, hogy a végzett diákok továbbtanulnak
középfokon a mûemléki fenntartó technikus kép-

zésben, vagy felsõfokú intézményben, és ott részt
vesznek a speciális mûemlékvédelmi oktatásban,
esetleg posztgraduális képzésben. Lehet, hogy kö-
zépfokú végzettségükkel mûemlékvédelmi szakte-
rületen dolgoznak tovább. Lehet, hogy vállalkozó-
ként keresik megélhetésüket, és csak ritkán találkoz-
nak mûemlékvédelmi feladatokkal, mégis konfe-
rencia-sorozatunkkal remélhetõleg elérjük azt,
hogy a szakmai utánpótlás affinitása az épített kör-
nyezet értékeinek megóvása, védelme iránt na-
gyobb lesz, mint ha nevelésük, képzésük kizárólag
intézményi keretek között történt volna.

Az, hogy a konferenciákat mindig április végén,
az április 18- ai Mûemléki Világnapot követõ na-
pokban rendezzük, jelzésértékû. A változó helyszín
lehetõséget ad arra, hogy az ország egy-egy táj-
egységének feldolgozása a vendéglátó iskola di-
ákjai révén, a konferencia elengedhetetlen részét
képezõ szakmai kirándulással együtt, szakmai is-
meretekkel feljavított honismereti példát nyújtson.
Sajnos technikai okokból rendezvényeink létszáma
nem haladhatja meg a 150-200 fõt, idõtartama a
három napot. 

A konferenciák történetébõl ki kell emelni az el-
sõ határon túli rendezvényt, amelynek 2003-ban
Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly Iskolaközpont volt
a házigazdája. A konferencia során a résztvevõk
megismerkedhettek Háromszék és Kovászna me-
gye építészeti örökségével, Kós Károly munkássá-
gával. Ettõl az évtõl került bevezetésre, hogy a kon-
ferencia kiadványok mellett videó vagy dvd is ké-
szül a rendezvényrõl, amelyet minden résztvevõ is-
kola megkap. A konferenciákon a magyar tannyel-
vû iskolák mellett évek óta német és olasz építõipa-
ri technikumok is részt vesznek.

A következõ határon túli konferencia helyszín
2005-ös évben a szlovákiai Ógyalla (Hurbanovo)
volt a diákkonferencia gazdája. A rendezvény ke-
retében megismerkedhettünk a Komáromi erõd-
rendszer szlovákiai részével, a Csillagvizsgálóval, és
egy csodálatos dunai hajókázás keretében a Duna
parti településekkel. A következõ határon túli konfe-
renciára 2008-ban Szabadkán került sor. Itt a szer-
vezõk új színfolttal gazdagították a programot, azál-
tal, hogy külön pályázatot írtak ki a résztvevõ isko-
lák részére „Szecesszió városomban” címmel. A
konferencia keretében megismerhettük a csodála-
tos szecessziós várost, látogatás tettünk, többek kö-
zött Palicson, Zentán, Magyarkanizsán.

Az iskolák által készített „Szecesszió városomban”
c. kiállítás anyaga jelenleg vándorkiállítás kereté-
ben kerül bemutatásra az egyes intézményekben.
Ehhez kapcsolódva a XV. Szombathelyi konferencia
házigazdája a Hefele Menyhért szakközépiskola
„Barokk városomban” címmel írt ki pályázatot.

Interjú Vasi Építész és Mérnök
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Vasi Építész - Mérnök Közlekedés

6

Múzeumfalu Vas megye falusi
lakosságának két évszázados
építészeti kultúrájáról, élet-

módjáról nyújt képet. A Múzeumfalu nap-
jainkban tizenegy lakóházból és udvari
építményeibõl, egy alulcsapós vízimalom-
ból, egy haranglábból és egy kovácsmû-
helybõl áll. A házak és a gazdasági épü-
letek egy kiteresedõ utcasor telkein he-
lyezkednek el. A Vas megye különbözõ
kistájairól való épületek és berendezéseik
a hagyományos vidéki életformát (sze-
gény-, közép-, jómódú paraszti és kisne-
mesi) mutatják be. 

A magyarlakta területek mellett képet ad-
nak a horvát, a német és a szlovén nemzetisé-
gû falvak népi kultúrájáról is. Az épületszerkeze-
tek hûen tükrözik a középkori gyökerû nyugat-

dunántúli faházak (boronafalú és talpas-vázas)
helyi változatait, újkori fejlõdési fokozatait, a
füstösháztól a füstöskonyhás épületeken át a

kaminkéményes melegkonyhás lakásokig. Mel-
lettük helyet kaptak a szilárd (föld, tégla, kõ) fa-
lú, szabadkéménnyel rendelkezõ, központi

bejártú házak is. Legjelentõsebb épületei közé
tartozik: a 18. század eleji molnaszecsõdi fa ha-
rangláb, a helyi kõbõl való cáki kovácsmûhely

(19. sz.), az 1792-ben épült
füstöskonyhás, fakéményes pornó-
apáti német ház, a tömésfalú, tég-
laoromzatú, 1883-ben emelt ne-
mesládonyi tornácos kisnemesi
ház stb.

Vas megye - mint több tájegy-
séget is magába foglaló közigaz-
gatási terület - népi épitészeti szem-
pontból talán az ország legváltoza-
tosabb, sok fejlõdési vonalat ma-
gába olvasztó és megõrzõ területe.
Ezt a körülményt változatos földrajzi

adottságával, történeti multjával és etnikai össze-
tételével magyarázhatjuk. Nem véletlen hogy e
megyében már 1939-ben is gondoltak szabad-

sA

A Vasi Múzeumfalu
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téri néprajzi múzeum létrehozására, de sajnos az
akkori társadalmi viszonyok között kivételezésre
nem kerülhetett sor. Újra csak az 1960-as évek
elején jelentkezhettünk azzal az igénnyel, hogy
Szombathelyen szabadtéri néprajzi múzeumot
kellene létesíteni, mivel a legértékesebb népi
mûemlékek nagyon szétszórtan helyezkednek el
területünkön s így állagmegóvásuk, õrzésük és
funkcionális kihasználásuk - néhány esettõl elte-
kintve - megoldhatatlan.

A Vas megyei tanács 1965-ben már a múze-
um helyét is kijelölte, a belvárostól ÉNy-ra a Kár-
páti Kelemen utca és a Horgásztó közötti kb. 10
kat. holdas területen, melyet az Árpád út szel ket-
té. E területbõl az elsõ építési ütem számára
Szombathely város tanácsa 1966-ban közel 4
kat. holdat területet biztosított, de a második épí-
tési ütem kb. 6 holdas tartalékterületét még nem
bocsátották a múzeum rendelkezésére. Ezért az
1967-ben elkészített programterv csak az 1. épí-
tési ütem anyagát tartalmazta. A beszállításra ki-
választott épületekbõl - a tudományos alapelv-
nek megfelelõen - komplex gazdasági udvaro-
kat, portákat állítottunk össze, hogy tökéletesen
érzékeltethessük az elmúlt két évszázad paraszti
életformáját, sõt bizonyos fokig az osztályszerke-
zet differenciálódásával együtt járó vagyoni kü-
lönbségeket is. Ezért rendeztük be külön sze-
gény-, középparaszti, parszt-polgári és kisnemesi
portákat is. A megyében élõ horvát, német és
szlovén nemzetiségû falvak építészetét is bemu-
tatjuk egy-egy portán. A múzeumfalu építését
1968 nyarán kezdtük meg és 30 objektum felépí-
tése után, 1973. augusztus 20-án már a közön-
ség számára is megnyitottuk.

Jelenleg a Vasi Múzeumfalu elsõ építési üte-
mének területén - a másolatban elkészített csa-
tornahíddal együtt - összesen 36 kisebb-na-
gyobb építmény található. A közterületeken 1
harangláb, 1 mérföldkõ, 1 alulcsapó vízima-
lom, 1 galambdúc, 1 kovácsmûhely, 1 út menti
feszület, a 10 berendezett portán 10 lakóház, 5
pajta, 5 sertés-és tyúkól, 1 méhes, 4 kút és 3 ga-
lambdúc, az ún. pajtáskertben 1 kéttorkú pajta
áll. Az eddig átépített épületek 27 községbõl
származnak. Gyûjteményünkben több XVIII. szá-
zadi épület is található, nagyobb részük a XIX.
század elsõ felébõl való. Vas megye vázlatos
térképén ábrák jelzik, hogy az egyes épületek
honnan, melyik faluból kerültek be a gyûjte-
ménybe. A múzeumfalu rendezési és beépítési
terve szemlélteti, hogy mely objektumok épül-
tek fel eddig, s melyeket kívánjuk a jövõben
még beszállítani, az elsõ és részben a második
építési ütem területére.

Közlekedés Vasi Építész és Mérnök
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Vasi Építész és Mérnök A titkok háza

8

Kõszeg
õszeg néphagyományai, mondái és
legendái leginkább az emlékezetes
1532. évi török ostromhoz kapcsolód-

nak. Az ostrom emlékét õrzi a Szt. Lénárd-kápolna,
amely - a közhit szerint - ott állt, ahol 1532-ben Ib-
rahim nagyvezír sátora.  

A hagyomány szerint amikor a török a döntõ,
utolsó rohamot indította a város ellen, s már többen
feljutottak a falakra, betörtek a városba, a templo-
mokban és környékükön jajveszékelõ aszszonyok és
gyermekek hangjától úgy megrémültek - azt hitték,
erõs tartalék csapatoktól származik a zaj -, hogy
pánikba estek és megfutot-
tak; így menekült meg a vá-
ros és a vár. A kõszegiek ked-
velt sétahelye a Hörmann-
forrás környéke. A hagyo-
mány szerint itt fogták el
Hörmannt, Kõszeg Bethlen-
párti várkapitányát 1621 ta-
vaszán, s egy tõrrel tetõtõl tal-
pig megnyúzták. A tõrt és a
bõrét állítólag a múlt század
elején még látni lehetett a
városházán. Más változat
Hörmannt -Hermann taná-
csos néven - az 1532. évi ost-
rommal hozza kapcsolatba.
A história e változata szerint a
városi tanács 1532-ben hatá-
rozatot hozott, hogy az utolsó
csepp vérükig védelmezni kell Kõszeget. Hermann
tanácsos indítványára ezt a határozatot azzal tol-
dották meg, hogy aki árulóvá válik, azt elevenen
kell megnyúzni. Az ostrom alatt Hermann az ellen-
séggel paktált, majd a nép dühe elõl az erdõbe
menekült, ahol azonban néhány nap múlva a róla
elnevezett forráskútnál rátaláltak, s az ítéletet végre-
hajtották rajta. Kõszeg neve kõbõl való szegletet,
sarkot jelent. A Kárpát-medencében egyébként
több Kõszeg nevû települést is találunk - egymástól
nagy távolságra - Krassó, Baranya, Sáros, Torna vár-
megyében.1802-ben Einhard krónikája említ egy
várat „castellum Guntionis“ néven, amit Kõszeggel

sK
azonosítanak, tehát itt már a magyar honfoglalás
elõtt is állhatott valamiféle erõsség.

A tatárjárásig nincs semmiféle adat Kõszeg vá-
ráról, és csak IV Béla király 1248-ban keletkezett ok-
levelébõl válik világossá az 1240-es évek históriája.
Osl fia Herbort ispánt jutalmazta szolgálataiért a ki-
rály az említett oklevélben. Érdemei közé tartozott,
hogy 1242-ben, amikor IV Béla visszatért a tenger-
mellékrõl, vele együtt csatázott Babenberg Frigyes
osztrák herceg ellen, aki hátba támadva Magyar-
országot, több nyugati határ menti várat és telepü-
lést elfoglalt. Az említett ispán bennünket érdeklõ

haditettét a következõképpen írja le az oklevél:
„...tisztességgel szolgált minket…Kõszeg vára alatt,
melynek erõsségét kedves emberei és hívei aján-
lásra méltó csatával gyõztesen bevette, miközben
övéibõl tízen halálos sebet kaptak; az õ diadalmas
ostromuknak köszönhetõ, hogy ezt a várat vissza-
adta nekünk az égi hatalom...“ 

Mindebbõl világos az is, hogy egyike volt a ta-
tárjárás elõtt épült váraknak. Késõbbi forrásokból az
is világos, hogy az a vár nem azonos a mai kõsze-
gi várral, hanem az Óház nevû hegyen (németül
Hausberg) állt.1270-ben a várat ura, Kõszegi Henrik
Ottokár cseh királynak ajánlotta fel.1271-ben V Ist-

ván csapatai foglalták vissza, s a pozsonyi béké-
ben Ottokár lemondott e vár birtoklásának jogáról
is. Az 1280-as években a Kõszegiek kétfelé hada-
koztak: egyrészt Albert osztrák és stájer herceg,
másrészt IV (Kun) László magyar király ellen.1286 vé-
gén Kun László hadjáratot indított Kõszegi Iván és
testvérei ellen; ostrommal vette be Kõszeg várát.
Késõbb azonban viszszakerült a kezükre, azonban
nem sokáig, mert 1289-ben Albert osztrák és stájer
herceg indított nagyszabású hadjáratot a számára
egyre kellemetlenebbé váló keleti szomszéd, a Kõ-
szegiek ellen. Kõszeg várát is ostrom alá fogta, és

az egykorú krónika szerint „a vá-
rost elborítá a kõ, a nyíl, megfesté
a védõk vére“. Néhány nap alatt
faltörõ kossal sikerült akkora nyílást
ütni a falon, hogy megindulhatott
a támadás. A külsõ erõdítményt
az osztrákok elfoglalták, hiába vé-
dekeztek hõsiesen a kõszegiek;
pedig még a nõk is harcoltak, for-
ró vízzel öntözték az ostromlókat,
égó rõzsét, méhekkel teli kasokat
hajigáltak rájuk. Néhány nap múl-
va a belsõ erõdítmények is annyi-
ra megrongálódtak, hogy a meg-
adást nem lehetett elkerülni.
1291-ben – a hainburgi békében
- mondott csak le Albert a terület-
rõl, ám a határszéli várakat a ma-
gyaroknak - néhány kivételével -

le kellett bontaniuk. Ez a sors érte Kõszeget is. 
A lerombolt vár helyett épült a mai kõszegi vár, s

a 14. századi oklevelekben többször elõfordul az
„alsó“ és a „felsõ“ vár kifejezés. A Kõszegiek III. And-
rással szemben Károlyt - a késõbbi királyt - támo-
gatták, utóbb azonban szembefordultak vele, s
Károly elfoglalta tólük többvárukat, így Kõszeget is;
elõször 1319-ben, majd 1327-ben véglegesen. Kõ-
szeg 1328-ban királyi városi rangot kapott, s 1336-
ban kötelezte az uralkodó városfal építésére.1337-
ben a Kõszegiek határmenti várait az ország belse-
jében levõkkel cserélte el a király, így az osztrák ha-
társzélen végképp letûntek a színrõl. Kõszeg királyi

Ahol megtorpant Szulejmán
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vár, míg Zsigmond el nem zálogosítja, majd el nem
adományozza a Garaiaknak.1445-ben került
Habsburg-kézre; III. Frigyestõl Mátyás király seregei
csak 1482-ben foglalták vissza, tíz esztendó múlva
azonban ismét Habsburg-tulajdonban találjuk né-
hány más határ menti várral együtt.

A mohácsi vész, a két király harca különöseb-
ben nem éreztette hatását Kõszegen, amely távol
esett a fõ hadszíntértól.1532-ben azonban a kicsiny
vár és a mini város egy csapásra az európai érdek-
lõdés homlokterébe került

1532. augusztus 5-én megérkeztek a török szul-
táni sereg elõõrsei Kõszeg alá, s néhány nap múl-
va - sikertelen, megadásra való felszólítás után -
megkezdõdött az ostrom. Augusztus 28-án kelt le-
velében Jurisich Miklós, a védelem irányítója töb-
bek között a következõket írta Ferdinánd királynak:
„Tíz felszerelt lovassal és huszonnyolc huszárral ér-
keztem ide... felségedhez készültem... a várat pe-
dig... egy derék nemesemberre bíztam. Amikor az-
tán felismertem, hogy a török császár meg akar
minket ostromolni... akár el is vonulhattam volna in-
nen, de nem akartam, inkább a halált választot-
tam. Más hadinépem azonban a hozzám mene-
kült nyomorult, szegény parasztokon kívül nem volt.
Köztük sem találtam hétszáznál több hadra fogha-
tó embert kezdetben, mostanra pedig a felénél is
kevesebben maradtak. Ezért minden szolgámnak
megparancsoltam, hogy kezébe kardot és puskát
vegyen. Mindössze száz font puskaporom volt, ezért
saját költségemen háromszáz aranyért puskaport
vásároltam, mert meg akartam tartani a várost. A
vár ugyanis a városfalakon belül áll s ameddig a
város tartja magát addig tartható a vár is, de to-
vább nem. A törökök a kicsiny vár és város ellen -
eleinte megfelelõ tüzérségi elõkészítés nélkül - egy-
más után indították rohamaikat; a kõszegiek azon-
ban valamennyit visszaverték. Aztán megpróbáltak
alkudozni, de nem tudtak Jurisichcsal megegyezni,
mert nem volt hajlandó feladni a várat, vagy
egyéb súlyos feltételeket teljesíteni.

Megindult a döntõ roham. Úgy tûnt, a túlerõ di-
adalmaskodik. Már nyolc zászló lengett a falakon,
a kis számú védõsereg sok halottat vesztett, maga
Jurisich is megsebesült. Az erõk végsõ megfeszítésé-
vel azonban mégis sikerült a törököket kiverni. A kõ-
szegiek a diadal emlékére azóta mindennap 11
órakor meghúzatják a város templomaiban a ha-
rangokat; a hagyomány szerint ugyanis ekkor vo-
nult el Kõszeg alól az utolsó török csapat.

A súlyosan sérült város falainak kijavítása hosszú
évekig tartott, mert az elsõ felbuzdulás és ünneplés
után a kõszegiek csak minimális segítséget kaptak.
1605 májusában a vár és a város meghódolt Bocs-
kainak, de a királyi csapatok már a következõ hó-

napban visszafoglalták.1619-ben, Bethlen Gábor
elsõ Bécs elleni hadjárata alkalmával egy Sopron
alól érkezõ huszársereg Kõszeget támadta meg.
Hadisarcot és megadást követeltek, s mivel a város
húzódozott, a követeléseiket azzal nyomatékosítot-
ták, hogy felgyújtották a külvárost, amivel kikény-
szerítették a meghódolást. Rövidesen azonban is-
mét királyi kézre került.1620-ban ismét erdélyiek áll-
tak a falak elõtt - s immáron szinte hagyományosan
-, ismét lángba borítottak vagy kétszáz házat. A vár
és város meghódolt, de csakhamar következett az
ellentámadás, amit a gyenge õrség nem várt be,
hanem elvonult. A Bethlen-párti Hörmann Mihály

várnagyot a németek kivégezték. 1649-ben a vár
birtokosa a Széchy család lett. A város 1647 óta a
szabad királyi városok között szerepelt. Itt élte le
utolsó éveit Széchy Mária, Murány hajdani
úrnõje;1679-ben halt meg.  Az 1680-as évek had-
járatai nem érintették Kõszeget, a városnak a sere-
gek ellátásához kellett hozzájárulnia. 1704 elején
kuruc kézre került a vár és a város, de már április
20-án ismét császári zászlót lengetett a tornyain a
szél. Az esztendõ végén a kurucok fölégették a kül-
várost, majd a vár is meghódolt, õrsége a kurucok-
hoz csatlakozott.1706 márciusában újra a császári

csapatok Kõszeg urai, de már április közepén kivo-
nultak a teljességgel elavult várból, meg sem kísé-
relve védelmét. Az ágyúkat beszegezve használha-
tatlanná tették, vízzel öntötték le a lóport, hogy ne
lehessen mit kezdeni vele.1707-ben hol kuruc, hol
labanc kézen találjuk Kõszeget, s ezeket a gyakori
változásokat a város igen megsínylette.1708-ban
sem szûntek meg a harci események Kõszeg kör-
nyékén, de az erõdítményeknek ebben már nem-
igen jutott szerep.

A 18. században is jó karban tartották a várat
és a városfalakat. Nagy pusztítást okozott azon-
ban az 1777 júniusában kitört tûzvész. 1809 má-

jusában francia csapatok
szállták meg, de az erõdít-
ményeket nem használták.
Jelentõsebb építkezések vol-
tak a tûzvészt követõen a vá-
rosban; a palotarészt akkor
alakították át. A déli oldalra
új szárny épült, az öt torony
közül hármat a tetõsíkok mö-
gé rejtettek, az udvar három
oldalán emeletes árkádsor
épült.  A két világháború kö-
zött kaszárnya; feltárása,
helyreállítása 1955-ben kez-
dõdött, s 1963-ig tartott. A
várban múzeum, mûvelõdé-
si intézmények és vendég-
látóipari egységek kaptak
helyet. Kõszeg városának
északnyugati sarkán emel-
kedik a vár, amely szorosan
kapcsolódik a város erõdít-
ményeihez. A várostól az
elõvárat vizesárok választot-
ta el. Az elõvárnak két tor-
nya volt, egyik a kaputorony,
másik a délkeleti sarok sza-
bálytalan ötszögû tornya;
egyéb erõdítménye nem
volt. Híd vezet át az újabb

vizesárkon a belsõ várba, melynek a kaputorony-
nyal együtt öt karcsú, négyszögletes tornya van.
A belsõ várat három oldalról egy külsõ védõöv is
oltalmazza, három sarkán kis kerek tornyokkal.
Egészében az erõdítmények megfelelnek a 14.
századi erõdítési technika színvonalának. S egy
ilyen vár állt ellen annak a Szulejmánnak 1532-
ben, aki Bécs kivételével minden útjába kerülõ
erõsséget elfoglalt, minden hadsereget legázolt.
Ezt ismerve a kõszegi hõsök bátorsága és kitartá-
sa még inkább felértékelodik; történelmünk
dicsoséges és megrendíto epizódja.

Világjáró Vasi Építész és Mérnök
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vár két tornya közül a keleti,
négyszögletes Kápolnatorony a
XIII. században épült. Faragott

ablakai kora gótikusak. A kápolna ablakmé-
lyedéseiben korai falfestménymaradványo-
kat is találtak. Az ötszögletû Öregtorony föld
alatti részében volt a vár börtöne. A lovagte-
rem is XIII. századi eredetû. A kéthajós csar-
nok gótikus boltíveit hat darab nyolcszögletû
oszlop tartja. Az Alsóvárat 1636-ban
Nádasdy Ferenc építtette. A várhegy alatti
város a XV. században kapott mezõvárosi
rangot. Az 1532-es török támadás nagy
pusztítását sokáig nem heverte ki. 1880-ig
Sopron megyéhez tartozott, ekkor csatolták
újra Vas megyéhez. A Szent Miklós templo-
mot Nádasdy Ferenc építtette Pietro Orsolini
itáliai építész tervei alapján, 1655 és 1669
között. A hajó magassága 18, a toronyé 57,5
méter. A Miklós püspököt és Miklós barátot
ábrázoló fõoltárképet Kéry György kõszegi
festõ készítette 1675-ben. A fõoltárt díszítõ
szobrok Szent Istvánt, Imrét, Borbálát és Er-
zsébetet ábrázolják. A templom alatti kriptá-
ban középen látható Nádasdy Ferenc
vörösmárvány szarkofágja. A jobb oldalon
Léka és vára nem csak a hadtörténetben és
a legendákban hagyott nyomot, de talál-
kozhatunk vele a magyar mûvelõdéstörténet
lapjain is. Az 1522-ben Lékán másolt latin
nyelvû kódex, a ma Keszthelyi-kódexként
emlegetett kötet Velikei Gergely mûve. A be-
jegyzés szerint a zömében zsoltárokat, him-

nuszokat, imádságokat tartalmazó kötet
Lékán keletkezett, majd hosszas vándorlás
után jutott a Festetichek keszthelyi könyvtá-
rába – ennek köszönheti mai nevét, onnan
került kódex-nyilvántartásunkba. Bár a
Nádasdyak neve a köztudatban Sárvárhoz
kötõdik elsõsorban, az Írottkõ-Ge-
schriebenstein Natúrpark településein is ta-
lálkozhatunk a család nyomaival. Leghang-
súlyosabb a térségben a család jelenléte
Lékán: a település központjában magasodik
a Nádasdy Ferenc által építtetett, 1669-ben
felszentelt plébániatemplom, amelynek al-
templomában a Nádasdy-család tagjai, a
velük rokon Draskovichok, valamint Ágoston
rendi szerzetesek nyugszanak. A kriptában
két szarkofág is megérdemli a figyelmet. Itt,
az 1562-ben készült síremlék alatt nyugszik
Nádasdy Tamás és hitvese, Kanizsai Orsolya.
Nádasdy Tamás tevékenységének jelentõsé-
gét a kutatók közül sokan Széchenyi Istváné-
hoz hasonlítják: a reformáció korának mûvelt
fõura elévülhetetlen érdemeket szerzett a
magyar mûvelõdés szolgálatában, sárvári
udvara a korabeli Európa egyik szellemi köz-
pontjává lett. A kriptában nyugszik a temp-
lomépítõ nagyúr, Nádasdy Ferenc országbí-
ró is, akit 1671-ben hûtlenségi per után Bécs-
ben lefejeztek. A család kérésére itt, Lékán
helyezték örök nyugalomra 1672-ben; fele-
ségével, Esterházy Juliannával gyönyörû,
vörösmárvány szarkofágban nyugszik a lékai
sírbolt központi helyén.

Ahogy Léka, úgy a ma ausztriai
Deutschkreutz (Sopronkeresztúr) is a
Nádasdyak birtokában volt a XVI. század kö-
zepétõl 1676-ig, amikor az Esterházy-család
tulajdonába került. A ma is álló keresztúri vár
elõdjét, a vízivárat a Kanizsaiak építtették
1492-ben, majd Nádasdy Tamás újíttatta fel
1560-ban, mai formáját 1625-ben kapta,
Nádasdy Pál birtoklása idején. 1598-tól 1605-
ig a településen mûködött Manlius János híres
nyomdája, a magyar könyvnyomtatás úttörõ-
je itt is hunyt el 1605-ben. Manlius, bár nem
beszélt magyarul, nagy szolgálatot tett a ma-
gyarságnak: a keresztúri hét esztendõ alatt 11
könyvet nyomtatott, természettudományi, hit-
tudományi munkákat, de neki köszönhetjük Ti-
nódi Lantos Sebestyén énekeinek elsõ kiadá-
sát is. Ugyanúgy, mint Sárváron Sylvester János
a magyar mûveltségnek elkötelezett
Nádasdyak alkalmazásában állt Manlius is, sõt
a Keresztúron nyomdászként õt követõ Farkas
Imre is. Itt áll Nádasdy Tamás és Kanizsai Orso-
lya reneszánsz stílusú síremléke. A templom
melletti, 1868-ban kialakított emeletes kastély
eredetileg kolostornak épült, ma az Esterházy
Alapítvány központja. A téren látható Mária-
szobor a városban pusztító pestis emlékére
1719-ben készült.

Az 1200-as évek elején a Herény-nemzet-
ségbõl származó Bana soproni ispán, majd a
Csákiak tulajdonában volt a lékai-birtok. A
helység neve elõször 1254-ben, IV. Béla nyuga-
ti hadakozása idején merült fel az oklevelek-

sA

Léka vára
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ben, amikor Gyõr fia Torda hõsiesen védte
Leuka várát. Moór Elemér a német helységne-
vet a magyarra vezeti vissza (Leuka,
Leukenhaus, Lockenhaus). 1270-ben a
Németújváriak tulajdonába került. Miután a
család többször is az osztrák hercegek oldalá-
ra állott, Károly Róbert elkobozta a birtokaikat,
így Lékát is.

A monda szerint, a lékai vár a 14. század-
ban véres összecsapás színhelye volt a temp-
lomos szerzetesek és a királyi csapatok között.
Ez az esemény arra az idõre eshetett, amikor

Károly Róbert haragja elõl a Németújváriak
Ausztriába menekültek és elképzelhetõ, hogy
a vár védelmét erre a harcias szerzetesrendre
bízták. Valótlan azonban az a feltevés, hogy
valaha is a templomosok tulajdonában volt.
Mivel a néphagyomány vörös papokról (Rote
Plaffen) beszél, így az is lehetséges, hogy nem
templomosok, hanem johanniták voltak
Lékán. A monda szerint, a barátok elsáncolták
magukat a várban és megesküdtek, hogy él-
ve nem adják meg magukat. Az ostromló kirá-
lyi csapatok egy titkos alagúton bejutottak a
bástyák mögé és a hõsiesen védekezõ szerze-
teseket beszorították a lovagterembe. A bolt-
íves falak között csak akkor csitult el a csata-
zaj, amikor az utolsó barát is halva terült el a
kövön. A lovagterem padlójáról sokáig nem
tudták lemosni a barátok vérét, akik hosszú
évekig kísértettek éjfél táján a lékai várkápol-

nában. Az idegenvezetõ szerint, a lovagterem
bejáratánál még ma is látni idõnként egy te-
nyérnyi vörös foltot a földön…

A lékai vár 1390-ben került az Osli-
nemzetségbõl származó Kanizsai-család birto-
kába. 1406-ban az osztrák herceg több más
várral együtt elfoglalta, 1409-ban azonban
már ismét a Kanizsai-zászló lengett a tornyán.
1513-ban II. Ulászló monyorókeréki Erdõdy Pé-
ternek adományozta Lékát, két évvel késõbb
azonban a Kanizsaiaknak sikerült megerõsíte-
niük birtokjogukat. Kõszeg török ostroma idején

Léka is sokat szenvedett, ekkor
tûnt el a föld színérõl a feren-
cesek kolostora. Nádasdy Ta-
más 1535-ben, amikor Zápolyától visszapártolt
Ferdinándhoz, felesége, Kanizsai Orsolya hozo-
mányaként, a többi birtokkal együtt Lékát is
megkapta. Ezt követõen, közel másfél évszáza-
don keresztül a Nádasdyak tulajdonában ma-
radt. Nádasdy Tamás 1537-ben horvát bán,
1540-ben országbíró, 1552-ben hadvezér,
1554-ben nádor. Õ telepítette birtokára a törö-
kök elõl menekülõ horvátokat (1533). Mint a
kultúra és az oktatás nagy pártfogója, iskolá-
kat, nyomdákat alapított és segítette a tehetsé-
ges fiatalok külföldi tanulmányait. A magyar
protestantizmus támogatója volt. Személyét,
humanista gondolkodása, mûveltsége és ál-
dozatkészsége alapján sokan Széchenyi Ist-
vánhoz hasonlítják. Nádasdy Tamás 1562.július

2-án, 64 éves korában halt meg Egerváron,
ahonnan holttestét Lékára szállították és 1669-
ben, amikor elkészült a templom, az új családi
kriptában helyezték örök nyugalomra. A török
1605-ben eredménytelen kísérletet tett a lékai
vár bevételére. Nádasdy Pál (1598-1633) tizen-
két éves volt, amikor anyját, az õrült Báthory Er-
zsébet Thurzó György nádor elfogatta és fiatal
lányokon elkövetett kéjgyilkosság vádjával
elõbb halálra, majd életfogytiglan börtönre
ítélte. Báthori Erzsébet a csejtei és a sárvári vár-
ban követte el vérfürdõit és minden alapot nél-
külöz a feltevés, hogy a lékai vár is színhelye
volt rémtetteink. Az õ unokája volt Nádasdy
ferenc (1622-1671), aki elfordult a család pro-
testáns tradícióitól és katolizált. 1643-ban el-
vette feleségül Esterházy Júliát. A gazdag fõ-
urat, aki rangban az országbírói méltóságig
emelkedett, 1671-ben hûtlenség vádjával fej-
vesztésre ítélték és kivégezték. A Nádasdy-
vagyon nagy részét elkobozták, az árvák
gyámja az elhunyt veje, Draskovich Niklós lett.
Átmenetileg õ irányította a lékai birtokot (1672-

76). Ez alatt a rövid idõ alatt szegényházat ala-
pított Lékán és nagy gondot fordított a temp-
lom szépítésére. Az Esterházyak 1676-ban sze-
rezték meg a lékai-birtokot. A 19.század elején
jelentõs posztóipara volt a községnek és még
az ötvenes években is 250 külföldi posztómun-
kás dolgozott a helyi üzemekben. Velikei Ger-
gely ferences szerzetes 1522-ben Lékán má-
solta a híres Keszthelyi Kódexet, Roznak Márton
pedig itt örökítette meg 1789-ben német nyel-
ven Kõszeg ostromát. Az I. világháború alatt
egy hadifogoly orosz tábornok lakott a várban.
Az osztrák államszerzõdés aláírása és a meg-
szálló csapatok kivonulása után Paul Anton
Keller osztrák író vásárolta meg a várat és sokat
tett helyreállításáért.
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A templom
és kolostor története

kolostort 1360 körül Kálmán gyõ-
ri püspök, aki a város földesura volt
az itt gondozóként tevékenykedõ

Szienai János itáliai minorita szerzetes indítvá-
nyára az ispotályból alakíttatta át és megalapí-
totta a ferences rendi konventet. A ferences
atyák alig 200 évig mûködhettek a városban.
1541 után a kolostor a terjedõ reformáció áldo-
zata lett, a ferenceseket elûzték és a mintegy 80
évi elhanyagoltság miatt az épületek nagy ká-
rokat szenvedtek. A kolostor
1557-ben már bizonyosan
üres volt, mert ekkor Pál
gyõri püspök az egykoron a
kolostorhoz tartozó rétet
Ambrus nevû testvérének
adta, hogy annak fejében
a város szegényeit támo-
gassa. A szerzeteseket csak
1630-ban gróf Sennyei Ist-
ván gyõri püspök telepítette
vissza. A súlyos állapotban
levõ épületeket a rend tag-
jai 1633 és 1634 között a
püspökség, gróf Batthyány
József és a város polgárai-
nak adományaiból újították
fel. Az elkészült épületegyüt-
test 1634. augusztus 2-án
Sennyei István püspök szen-
telte fel Árpádházi Szent Er-
zsébet tiszteletére. Ekkor ké-
szült el a régi fõoltár, vala-
mint a Szûz Mária és Szent
Ferenc oltárok. A ference-
sek visszatérése újra fellen-
dítette a város egyházi és
kulturális életét. A kuruc há-
borúk során a hadak a vá-
rosban nagyobb szálláshelyet nem találva több-
ször ûzték ki a szerzeteseket hajlékukból, és sú-

sA
lyos károkat okoztak az épületekben és beren-
dezési tárgyakban egyaránt. 

Az 1716-os tûzvész a templomot még elkerülte,
1723-ban a várost sújtó pusztító tûzvészben azon-
ban a templom tornya leégett, a templom és a
kolostor viszont megmenekült. A temp-
lom harangja megolvadt és a tüzes
harangnyelv átszakítva a tetõt a pad-
láson állapodott meg. 1730-ban a ko-
lostorhoz új, déli szárnyat építettek.

A templom legfõbb kincse a város 1716-os
égését ábrázoló oltárkép, mely a város legré-

gibb hiteles ábrázolása. Megfigyelhetõk rajta a
várost övezõ vaskos római eredetû városfalak és
a vár, melyeket a 18. században lebontottak. A
szentély falán egy valószínûleg Szent Erzsébetet
ábrázoló 14. századi gótikus freskótöredék látha-

tó. A templomban fennmaradt egy kettõs gótikus
ülõfülke. A templom neogótikus szárnyas fõoltá-
rának képeit 1954-ben Molnár C. Pál festõmû-
vész készítette. Az oltár fülkéjében álló faszobrot
Sugár Gyula szobrászmûvész alkotta 1955-ben. A
Szent Flórián oltárkép Dorfmeister István mûve. 

A templom sírboltjában nyugszik Hefele
Menyhért (Melchior Hefele) a székesegyház és a
püspöki palota építésze. A plébánia kultúrházá-
nak utcai galériájában a szent életét bemutató
kiállítást helyeztek el. A templom északi oldalán
található a város legrégibb köztéri szobra az
1687-ben készült Madonna-szobor.

Az elmúlt évek egyik látványos fejlesztése a
Ferences kert helyrehozatala volt. Ennek kereté-
ben egy Történelmi témapark jött létre a keret-
ben, ahol egy interaktív történelmi játszóparkot
alakítottak ki. A kert egyben helyszíne a Savaria
Történelmi Karneválnak. 
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A Történelmi Témapark egyedülálló, interaktív
állandó kiállítással nyitja meg kapuit - az antik
természettudományok bemutató-parkjaként. 

A tematikus park építményei és eszközei a tu-
domány és a technika csodáit, az õsi anyagok
megformálhatóságát, az ókorban felismert és
hasznosított tanokat hozzák megfogható, kipró-
bálható közelségbe. Mûködõ, kipróbálható esz-
közökön mutatja be a témapark az ókorban
használatos csigákat, csigasorokat, azaz az antik
kor emelõgépeit: azokat az egyszerû gépeket,
amelyeket Archimedes is használhatott.

A rekonstruált berendezések anyagukban,
gyártási technológiájukban megegyeznek az
ókor eszközeivel. A kísérletezõ kedvû gyermekek,
ifjak, felnõttek és családok szeretettel látott ven-
dégek a Történelmi Témaparkban.
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A szombathelyi Isisszentély nem csupán Savaria
ma ismert legfontosabb római kori leletegyüttese,
hanem méretei, márvány dombormûveinek és épí-
tészeti tagozatainak minõsége folytán Pannonia
legjelentõsebb építészeti és vallástörténeti emlékei
közé tartozik. A méltán világhírû szentély 1955 õszén
egy vasraktár bõvítése során, véletlenszerûen került
napvilágra. A leletbejelentés nyomán a helyszínre
érkezett régész, Szentléleky Tihamér veszprémi mú-
zeumigazgató érdeme, hogy a becses mûemlék
és leletei nem jutottak a sok ezernyi elpusztult, eltûnt
vagy ellopott lelet sorsára, hanem az építkezés
meghiúsítása árán lehetségessé vált a terület szisz-
tematikus kutatása, az épületmaradványok megõr-
zése és bemutatása. Az 1955 és 1961 között, hat
éven át folyó feltárás során a hatalmas szentkerület
mintegy 30 százalékát sikerült feltárni. A terepkuta-
tással szinte egyidõben megkezdõdött a templom
kiásott maradványainak megõrzése. Vákár Tibor,
majd õt követõen Hajnóczy Gyula tervei alapján

1963-ban befejezett mûemléki helyreállítás úttörõ
jelentõségû volt, hiszen Magyarországon az Iseum
esetében tettek elõször kísérletet egy római épület
homlokzatának teljes rekonstrukciójára. A szentély
felfedezése óta eltelt évtizedek alatt természetesen
nemcsak új ismeretek halmozódtak fel, hanem
gyûltek a kérdések és kétségek is a lassan fél évszá-
zaddal ezelõtt elõkerült Iseummal kapcsolatban.
Mindezeket Tóth István foglalta össze 1998-ban a
Savaria évkönyv hasábjain, jelentõs mértékben
hozzájárulva ezzel az Iseum újbóli kutatása és az
idõközben más fórumokon is megfogalmazódott új
mûemléki rekonstrukció iránti igény kialakulásához.
A munkákra Mezõs Tamás építész, Mráv Zsolt, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum régésze, valamint e sorok
írója készített programtervet, amelynek megvalósí-
tását kezdettõl fogva az idõközben az Iseum tulaj-
donosává vált szombathelyi önkormányzat, illetve
pályázatok útján a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma anyagilag is támogatja. Szakmai szem-

pontból különös lehetõséget adott, hogy a pusztu-
ló Iseum miatti aggodalmának szinte minden fóru-
mon hangot adó egykori ásatót, Szentléleky Tiha-
mért is sikerült megnyernünk az ügy számára, aki
idõs kora ellenére vállalta, hogy hatalmas tapasz-
talatával segíti az újrainduló ásatásokat. Így 2001.
július 16-án õ tehette meg azt a jelképes csákány-
vágást, amellyel több, mint negyven év szünet után
újraindult a savariai Isis- szentély régészeti kutatása.
Már az elsõ ásatási évad számos váratlan és jelen-
tõs eredménnyel szolgált. A szentély udvarán álló
oltáralapozás mellõl újabb betûtöredékek kerültek
elõ, amelyek szerencsés módon illeszkedtek a szen-
télyfelirat második sorához, és Balogh Beáta régész-
technikus bravúros puzzle-jának köszönhetõen to-
vábbi öt betû töredékeinek beillesztésével lehetõvé
tették a felirat elsõ három sorának rekonstrukcióját.
2002 nyarán Alföldy Géza heidelbergi professzor is
bekapcsolódott a szentély kutatási programjába.
Az építési felirat a korábbi, nem erõszakos pusztítás,

Savaria Iseum
újraindított kutatásáról
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hanem kora és elhanyagolt volta miatt „meggyen-
gült” szentély felújításáról tanúskodik. A felirat és a
monumentális szentély fehérmárvány szobrászati
díszei minden bizonnyal egy Severus kori átépítés
során kerültek az épület homlokzatára. Ismereteink
szerint ugyanekkor készült el az elõcsarnok hatal-
mas, márványfejezetes gránitoszlopokkal ékesített
udvari homlokzata is. A kiváló minõségû fotók, fel-
mérési- és helyreállítási tervek az egykor Szentléleky
Tihamér által feltárt, de a mûemléki rekonstrukció-
hoz fel nem használt falmaradványokat és egyéb
régészeti jelenségeket rögzítik. Az udvar délnyugati
sarkában megtaláltuk az Iseum kútját, melybõl
edények, pénzek, valamint a fõhomlokzat már-
ványfaragványain és az egykori szentélyfelszerelés-
hez tartozó bronz és vascsengettyûkön kívül – várat-
lan és különös módon – 17 egyedhez tartozó em-
beri maradványok kerültek elõ. A kút kronológiája
alapján ma már biztosan állíthatjuk: a szentély
pusztulását nem a 456-os földrengés, hanem egy,
valamikor a 4. század derekán bekövetkezett szán-
dékos rombolás okozta. Minden bizonnyal a kúttól
indult az a föld alatti csatornarendszer is, amely a
szentélyudvart átszelve a nyugati cellasor alatt ha-
ladt a Perint- (antik nevén Sibaris- vagy Savarias-)
patak irányában. A kúttal és a csatornahálózattal
természetesen nemcsak a keleti kultuszokban álta-
lános rituális tisztálkodás purgatoriumként vagy
lavacrumként ismert létesítményei kerültek elõ, ha-
nem feltehetõ, hogy a folyóvíz, mint „mesterséges
Nílus” a kultuszcselekményben is meghatározó je-
lentõséggel bírt. 

Az Iseum homlokzatán rögzített márványfarag-
ványok nemcsak hogy ki voltak téve az idõjárás vi-
szontagságainak, de a templomhomlokzat beton-
jába ágyazva lényegében tanulmányozhatatla-
nok is voltak. Nem utolsó sorban ez a tény is indo-
kolta, hogy a darabokat 2001 õszén a beton védõ-
tetõ és a gerendázat megbontásával restaurátori
segítséggel leemeljük, a darabok állagvédelme
mellett lehetõvé téve azok mûvészettörténeti, val-
lástörténeti, építészeti és természettudományos vizs-
gálatát is. Több száz római kori pénzérme, ezüstö-
zött bronzedények és épségben maradt kegytár-
gyak kerültek elõ Szombathelyen, a csaknem két-
ezer éves római templom újbóli feltárásakor. Az
Iseum romjait már az ötvenes években megtalál-
ták, részben helyre is állították, de néhány hónap-
pal ezelõtt megint dolgozni kezdtek a régészek. Az
értékes tárgyakat a tervek szerint helyben mutatják
be az érdeklõdõknek, ugyanis Szombathely önkor-
mányzata szeretné, ha csaknem kétezer év után az
Iseum újra felépülhetne. A város uniós pénzekre
pályázik, és a mûemléki helyreállítást már jövõ ta-
vasszal szeretnék elkezdeni.
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édi Zoltán okleveles mûszaki
tanár és magasépítési üzem-
mérnök. 19 évig a celldömölki

410. sz. Ipari és Szakmunkásképzõ és
Szakközépiskolában tanított. 1994 óta a
Hefele Menyhért Építõ- és Faipari Szakkö-
zép- és Szakmunkásképzõ Iskolában szak-
középiskolai és technikusi tanulókat oktat.
Már az indulástól részt vesz a diáktalálko-

zók szervezésében, amely az utóbbi évek-
ben nemzetközivé nõtte ki magát.

– Mûszaki tanárként sokat foglalko-
zott tervezéssel az elmúlt évtizedekben.
Ön azonban nem egy tervezõirodában
kezdte a pályát…

– A hetvenes években két lehetõség kí-
nálkozott: aki nem tervezõirodában helyez-

kedett el, csak magántervezõ lehetett. Akkor
még nem kellett a tervezéshez regisztráció,
a végzettséghez kötötték a jogosultságot.
Akkoriban ugyanis még fejlett volt az építõ-
ipar, rengeteg munka volt a köz- és a ma-
gánszférában egyaránt. Jól mutatja ezt a
fejlettséget, hogy az építészet és az építõ-
ipar önálló minisztériummal rendelkezett. Én
elsõsorban családi házak, hétvégi házak és

sH

Gazdaságosság
és ésszerûség
Hédi Zoltán magasépítõ üzemmérnök
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garázsok tervezésével foglalkoztam. A ma-
gántervezõk nem voltak konkurenciái az ál-
lami tervezõcégeknek. 

– Tehát az építészeken kívül más mû-
szaki területen mûködõ szakemberek is
szabadon tervezhettek?

– Nem kapott minden mûszaki szakember
automatikusan tervezési jogosultságot, ne-
kem el kellett végeznem az üzemmérnöki
szakot is. Ebben az idõszakban egyébként
olyan sok feladat volt, hogy a technikusok és
a kõmûves mesterek is tervezõi jogosultságot
kaptak a piacon. A tervezõi munkám során
két dolgot tartottam szem elõtt: a gazdasá-
gosságot és az ésszerûséget. Olyan épülete-

ket terveztem, amelyek gazdaságosan
fenntarthatók, jól használhatók, és funkcio-
nálisan jól mûködnek. 

– Milyen ma a szakképzés minõsége,
milyen szakemberekre van szükség az
egyre szûkülõ piacon?

– Ma egészen más a helyzet, mint 30 éve
volt, a szakma átstrukturálódott. Nem ott tart
a kõmûves szakma, mint egykoron, hogy fa-
lazni és vakolni kell tudni, hanem a követel-
ményrendszer kibõvült. Sajnos a kõmûves
szakma iránt sincs már olyan nagy igény,
mint néhány évtizede. Gondoljon csak bele,
harminc éve 120 ezer lakás épült, ma már
ennek csak töredékét építik meg. Egyéb-

ként 14–15 éve alatt sok olyan új szakma jött
létre, amely korábban nem volt, ilyen a cse-
répkályhás. Már mesterképzés is volt a ka-
mara szervezésében. Aztán a gipszkarton
szerelõ szakma, amelynek oktatását Német-
országban tanultuk meg.  

– Másfél évtizede indult az építészeti
diákkonferencia. Mi volt a célja ennek a
rendezvénynek?

– Valóban, ez már a tizenötödik konferen-
cia lesz. Annak idején a gyõriek indították el
a diáktalálkozót, kimondottan a technikus-
képzésre építve, az építéstudományi egye-
sület szervezésében. Én 1971-tõl vagyok tag-
ja az egyesületnek. Az ifjúság bevonása az

építõipari tudományos munkába 15 évvel
ezelõtt indult el, célja az volt, hogy évente
legalább egyszer az építõiparral kapcsolat-
ban lévõ középfokú intézmények tapasztala-
tot cseréljenek egymással. 

– Mennyire sikerült bõvíteni a részt-
vevõk körét?

– A fejlõdés folyamatos és egyre bõvülõ, az
elsõ években a rendezvény az Építéstudomá-
nyi Egyesülethez tartozott, majd létrejött a Por-
ta Speciosa, amely folyatatta a hagyományt.
A szervezet mással nem is foglalkozik, mint mû-
emléki továbbképzésekkel, és egy alkalom-
mal megrendezi a nemzetközinek mondható
mûemlékvédelmi diáktalálkozót. Most próbál-

tuk bevonni a burgenlandiakat. Pinkafelden
mûködik egy iskola, ahol építõipari képzéssel
is foglalkoznak. Sajnos eddig még nem sikerült
együttmûködést kialakítanunk velük.

Minden alkalommal 9–12 diákelõadás
kapcsolódik a rendezvényhez, pályázatok
futnak, amelyek részben mûemléki épületek
felmérésére vonatkoznak. Építészettörténeti
jellegû pályázat is van, idén a barokk Szom-
bathelyen címmel jelent meg a pályázati ki-
írás. A kecskemétiek ösztönzésére írtunk ki
egy újabb pályázatot régen és most cím-
mel, fotótechnikával mutatják be a diákok,
hogy egy adott mûemléki épület, hogyan
õrizte meg eredetiségét. 

Óraadóként a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központban ta-
nít építõipari ismereteket mûszaki szakirá-
nyú hallgatóknak. Tervezõi és mûszaki el-
lenõri tevékenységet is folytat. Tagja az épí-
tész és a mérnöki kamarának. 

1973 óta tagja az Építéstudományi Egye-
sületnek. 1997 óta a vas megyei csoport tit-
kára. Az egyesületi munkájában aktív szer-
vezõként a fiatalok bevonását, a szakma
népszerûsítését, ilyen pl. az Építész Klub, lel-
kesen végzi több mint egy évtizede.

A MTESZ Vas megyei Szervezete a me-
gye mûszaki fejlesztése terén elért kima-
gasló tevékenységéért Vas megye mû-
szaki fejlesztéséért díjban részesítette
Hédi Zoltánt az Építéstudományi Egye-
sület tagját.
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Életünket egyre inkább a képernyõk ha-
tározzák meg: a tv, a számítógép és a mo-
biltelefon kijelzõje. Az internet, a televízió és
a telefonálás nélkül ugyanis el sem tudjuk
képzelni mindennapjainkat; a társas kap-
csolatok, az információcsere és a szórako-
zás terén egyaránt nélkülözhetetlenek. Ezen
belül a mobilnak egyre meghatározóbb
szerepe van, hiszen alkalmazási lehetõségei
szinte végtelenek. A távközlési piac, ezen
belül is az egyre telítettebb magyar mobilpi-
ac egyik fõ növekedési és fejlõdési lehetõ-
sége jelenleg a mobilinternet: a mobilszol-
gáltatók fejlesztéseinek középpontjában
évek óta a mobil szélessáv áll. A T-Mobile-
nak piacvezetõként ezen a téren is megha-
tározó szerepe van, elsõként vezette be a
3G-t és a HSDPA-t. A két korszerû technoló-
gia alkalmazásával megnyílt az út a komp-
romisszumok nélküli, gyors mobilinternetezés
elõtt. A T-Mobile a HSDPA-val ma már egyre
több településen a valódi szélessáv élmé-
nyét kínálva biztosítja, hogy ügyfelei gondo-

lataikat és legszebb pillanataikat egysze-
rûbben oszthassák meg másokkal. Az inno-
vációnak, a jó minõségû hálózatnak és a
kedvezõ akciós ajánlatoknak, elõnyös díj-
csomagoknak köszönhetõen a T-Mobile kö-
zel 53%-os piacrésszel a mobilinternet terén
is elsõ, a mobilinternetet használók több
mint fele választja szolgáltatójának. A
mobilinternet térnyerését elõsegítendõ a T-
Mobile folyamatosan bõvíti a területi lefe-
dettséget és a kapacitásokat. 3G/HSDPA-
hálózata 2009 márciusában már az ország
több mint 312 településén, a lakosság 68%-
ának lakóhelyén volt elérhetõ. 

A mobilinternetes adatforgalom az ed-
digi tapasztalatok alapján megdöbbentõ
sebességgel nõ: egy év alatt a tizenhá-
romszorosára emelkedett, az elõfizetõk
száma pedig megháromszorozódott. A
mobilinternet egyre inkább tömegpiaci
termékké növi ki magát. A világhálóhoz va-
ló hozzáférés otthon és útközben egyaránt
igényként merül fel. 

Kompromisszumok
nélküli mobilnet a T-Mobile-tól

Meghívó
A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület 

és a Vas Megyei Mérnöki Kamara
tisztelettel meghívja Önt

a 2009. április 23-án
(csütörtökön) 16 órai kezdettel rendezendõ

Az épületek hatékony energiaellátása 
címû elõadásra

Elõadó: Dr. Büki Gergely, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár
BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület II. emeleti  elõadóterem (Szombathely, Kõszegi u. 2.)
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