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»  A transzparend előcsar-
nok két oldalát a Schanzer-
villa ónixszal burkolt 
hátfala, valamint 
a Freund-villa felújított 
oldalhomlokzata képezi.

A két villaépület közintéz-
ménnyé alakulását 
hangsúlyozza az új, 
tágas előcsarnok.

AZ ÉPÜLETNEK NEM CSAK A TÖRTÉNELME 
VÁLTOZATOS; KÜLÖNBÖZŐ STÍLUSOK 
KAVALKÁDJA VOLT MINDIG IS

Az Andrássy út 101. szimbolikus hely; 
a főváros egyik legfontosabb ten-
gelyén helyezkedik el, vi lágöröksé-

gi helyszín, itt ér véget a zárt soros beépítés és 
kezdődnek az egyedi vi l lák. Itt ál l Schanzer 
Ignác, az egykori szolnoki fakirály 1908-ban 
elkészült vi l lája, Spiegel Frigyes alkotása. Az 
épület története is szimbolikusnak tekinthe-
tő: helyén régebben a Feszl Frigyes tervezte 
Bányász-vil la ál lt, amit úgy bontottak le, hogy 
egyetlen kép sem maradt róla. Új otthonába 
az építtető anyagi okok miatt már nem tudott 
beköltözni, magas jelzálog terhelte, egy ide-
ig a török nagykövetség bérelte. 1940-ben egy 

belügyminiszteri rendelet az Országos Magyar 
Sajtókamarának adta át, majd a szovjetek 
bevonulása után Vorosilov marsal l főhadiszál-
lása volt. 1947-ben került a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségéhez, de mel léjük költözött 
a Cirkusz és Varieté Vál lalat, 1970-78 között 
pedig a tetőtérben kapott helyet a 25. Szín-
ház. A MÚOSZ 2008-ban hagyta oda az épü-
letet, ami 2014-ben került a Magyar Művésze-
ti Akadémia birtokába. Az új székház-funkció 
új igényeket támasztott – különösen az admi-
nisztráció elhelyezésével kapcsolatban – így 
az épületet össze kel lett kapcsolni szom-
szédjával, a Bajza utca 31. alatt ál ló, Freund 
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‹  A Schanzer-villa 
lépcsőházából felfelé 
a reprezentatív térsorba, 
az alsó szinten a hamaro-
san elkészülő könyvtárba 
lehet jutni.

    A márványmozaikkal burkolt 
Oktogon terem és a hozzá 
kapcsolódó teázó a falfülkékbe 
tervezett angyalszobrokkal 
mutat majd teljes képet.

Vilmos tervei alapján készült Freund-vil lával. 
Az épületnek nem csak a történelme válto-

zatos; különböző stí lusok kavalkádja volt min-
dig is, nincs olyan eszményi kor és stí luselv, 
amihez a helyreál l ítás visszatérhetne. Az ere-
deti épület és berendezés a magyar szecesz-
szió egyik jelentős alkotása ovális bejára-
ti lépcsőházával és hatalmas, 90 fokos ívben 
forduló előterével, ami az Oktogon terem-
be, majd onnan balra a f inn szobába, még 
tovább pedig a bronz szobába vezet. Az épü-
let fél szintes eltolása megnyitja a teret és 

nagymértékben növeli a térélményt, ugyanak-
kor már az eredeti elrendezés funkcionalitá-
sát is megkérdőjelezi. A lakószobák és a külön-
böző kiszolgálóhelyiségek elhelyezése egy 
olyan (talán sosem volt) kif inomultságú, esz-
tétizált életet kíván, mely ma, két vi lághábo-
rúval és negyven év szocializmussal később 
nemcsak rendkívül körülményesnek és kényel-
metlennek tűnik, de szinte elképzelhetetlen is. 

A részletképzés hasonló kételyeket szül a szem-
lélőben. Spiegel épületének homlokzata egységes, 
magyaros szecessziós jegyeket mutat, különösen 

AZ EREDETI ÉPÜLET ÉS BERENDEZÉS 
A MAGYAR SZECESSZIÓ JELENTŐS ALKOTÁSA

›
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a többszörösen megtört körvonalú oromfal-
lal és a törpeárkádos kilátóterasszal a sar-
kon. A belsőben azonban egyszerre jelenik 
meg a f inn szoba rusztikus népi hagyomá-
nya, a teázó palmettás, perzsa-egyiptomi 
orientalizmusa, miközben a nagyívű előtér-
ben és bronzteremben a historizáló romanti-
ka John Flaxmant idéző puritán síkszerűsége 
és a dór oszloprendnél is szigorúbb oszlo-
pai keverednek a magyaros mintákkal, virá-
gos szecesszióval. Ezt a kavalkádot fokoz-
ta a MÚOSZ legendás vendéglője, a tetőtérbe 
épített színház és a hozzá kapcsolódó új lép-
csőház a hetvenes évek stí lus- és funkciókí-
vánalmai szerint. Az új, összekapcsolt épület-
együttesben ehhez adódik még a Freund-vil la 
letisztult horizontális tagolása, klasszikus fél-
köríves ablakai és f inom szecessziós részletei.
Ebben a helyzetben kel lett Fazakas György-
nek és kol légáinak megfelelnie a gyakran egy-
másnak el lentmondó funkcionális, esztétikai 
és műemlékvédelmi igényeknek. A komplex 

kívánalomrendszer divergens választ eredmé-
nyezett, széttartó problémák laza halmazát. 

A két épületet Fazakas posztmodern gesz-
tussal, egy hul lámzó, high-tech üvegfalú elő-
térrel kapcsolta össze. A Schanzer-vil la felő-
l i, eredeti leg is dísztelen fal ónixborítást 
kapott. A nagy belmagasságú, oszlopokkal 
osztott teret egy közbenső galériaszint tagol-
ja. A födémek a Freund-vil la homlokzata előtt 
szemérmesen, hegyesszögben érnek véget, így 
látni engedik annak megmaradt és helyreál-
l ított részleteit, valamint egy eredeti, madár-
díszes ólomüvegablakon keresztül, üveglép-
cső közbeiktatásával közvetlen kapcsolatot 
is biztosítanak a két tömb között. A megol-
dás nagyon látványos és praktikus; egyet-
len hátránya, hogy az eredeti bejáratot, 
a Schanzer-vil la legfontosabb térsorának kez-
dő elemét megfosztja eredeti funkciójától.

A Freund-vil la belső tere (benne az érté-
kes, de műemlékileg nem védett lépcsőházzal) 
teljesen szinte eltűnt, helyére technokrata, 

A Schanzer-villa íves belső 
lépcsője számos eredeti 
részlettel gyönyörködtet.

A megőrzött eredeti burkolatok, 
nyílászárók helyiségről helyi-
ségre eltérő hangulatot és 
stílusélményt kínálnak.
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    Az elnöki dolgozószoba, 
kortárs bútorokkal és 
világítótestekkel.

›

disztópikus sci-f ibe i l lő folyosók és irodák kerültek, 
a székház adminisztratív funkcióinak megfelelően.

A Schanzer-vil lában az eredeti leg privát lakosz-
tályok helyén a reprezentatív elnöki és főtitkári iro-
dák, valamint kiszolgáló helyiségeik és a tárgyalók 
találhatók. Kialakításukban, egymáshoz viszonyí-
tott helyzetükben visszaköszön az eredeti elrende-
zés (disz)funkcionalitása: a félemeletes eltolás miatt 
a különböző helyiségek szokatlan szögekből enged-
nek rálátást egymásra, ami néhol a munkakörnye-
zet rovására megy. Ugyanez igaz a régi öltözőszo-
bákra és cselédfolyosókra: ezek a kis terek voltak 
minden átalakítás első áldozatai, így mára fel is-
merhetetlen funkciójú közlekedőterekké váltak. 

A vil la reprezentatív terei azonban megmarad-
tak, igazodva az új használathoz. Az átalakult elő-
tér miatt a régi, ovális bejárat és a sodró lendületű, 
íves előtér funkcióját vesztette, de reprezentatív sze-
repe megmaradt, akárcsak a mel lette ál ló teaszobá-
nak. A felújítás során az eredeti színeket nem ál l ítot-
ták helyre, helyüket egyszerű fehér foglalta el, ami 

«  Az elnökségi tárgyaló 
intarziás asztala 
Fazakas Nikoletta terve 
alapján készült
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A rendezvényterem 
integrált akusztikai, 
RGB-világítású fal- és 
mennyezetburkolattal 
készült.

Folyosórészlet eredeti 
ólomüveg-ablakkal az 
adminisztratív 
szárnyban, az egykori 
Freund-villában.
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a stukkók anyagiságát és szobrászi erényeit eme-
li ki. A belsőépítészeti helyreál l ítás még folya-
matban van, az étterem még ideiglenes bútorzat-
tal üzemel és a földszinti terekből is hiányoznak 
a falképek, a díszítőszobrászati elemek. A most 
még üres falfelületeken kortárs alkotások kap-
nak majd helyet, ezek kiválasztása külön bizott-
ság feladata. Az eredeti mozaikpadlót mono-
krómra cserélték; őszintén megmutatja a hiányt, 
az autentikus helyrehozhatatlanságát jelzi. 
A f inn szoba és az étkezőnek tervezett bronz szo-
ba az építész eredeti intenciójának megfelelő for-
májukban maradtak meg; új bútorozásukkal az 
akadémikusok és vendégeik számára reprezen-
tatív akadémikus klubként üzemelnek majd.


