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2015. június 23-án az Újbuda 60+ tagokkal tettünk látogatást a történelmi 

levegőt árasztó épületegyüttesben. 

 

Az 1896-os millenniumi ünnepségek részeként a magyar építészet ezeréves 

történetét „három dimenzióban” kívánták bemutatni, Alpár Ignác tervei alapján. 

A szoros határidő és a költségek miatt főleg fából építették fel. A kompozíció 

nagy sikere miatt 1904 és 1908 között tartós anyagokból újraépítették. 

 

A budapesti Városliget Széchenyi-szigetén, Alpár Ignác zseniálisan 

megtervezett és felépített épületegyüttese nem csupán jól működő 

múzeumépület, romantikus hangulatú palota, hanem Magyarország ezeréves 

építészettörténetének gyűjteménye is. 

Az egyes épületelemeknél a történeti Magyarország számos egyéb műemléki 

részlete is megjelent, így a Jáki templom kapuja, a pécsi dóm kápolnarészlete, a 

csütörtökhelyi Zápolya-kápolna, lőcsei és a besztercebányai pártázatos házak, a 

brassói Szent Katalin-bástya tornya, a bártfai városháza erkélye, a 

gyulafehérvári Károly-kapu, a Gödöllői Királyi Kastély néhány motívuma. 

  

A főbejárathoz vezető „Hidaskapu" tipikus 

középkori vár bejáratát utánozza. A híd két 

oldalán egy-egy kőoroszlán látható a főváros 

címerével. Baloldalt román stílusú várkastély 

emelkedik. A román épületcsoport legismertebb 

része a „Jáki-kápolna"-ként emlegetett kis 

templom. Bélletes kapubejárata az 1256-ban 

felszentelt nyugat-magyarországi, Vas megyei 

Ják község román kori templomának részleges másolata. Jobboldalra tekintve 

gótikus épületcsoport tárul a látogató elé. 

 



 

  

 

A belső udvarban a gótikus csoport templomhomlokzatszerű részletét láthatjuk. 

A jellegzetes dómhomlokzat közepét óriási, mérműves ólomüvegablak tölti ki. 

A toronnyal és a köríves toronyszerű zárterkély-sorral gazdagított lovagterem-

homlokzattal az építész Vajdahunyad várának legszebb részleteit emelte be az 

együttesbe. A főbejárati kapun átlépve a látogató XVIII. századi, Mária Terézia 

királynő korabeli barokk kastéllyal találja szembe magát. A főhomlokzatot a 

nagy, íves záródású ablakok közt a barokk stílusra jellemző burjánzó 

épületplasztika, domborművek, szobrok sokasága borítja. 

A belső udvarok erre a látványtengelyre csatlakoznak, a jobb oldalon a Hunyadi-

udvar, és a baloldalon a román kori kolostor-kerengő. 

  
 

Múzeum épületét 1991-ben nyilvánították védett műemlékké. Az épületegyüttes 

festői kialakításával Budapest egyik kiemelkedő műemléki nevezetessége. 

 

Mára az apostolok  tornyába fel lehet menni 150 lépcső, de megéri, mert 

gyönyörű a kilátás és a kaputoronyba is fel lehet menni,  csak 50 lépcső. 
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