
A Gödöllő Szabadság út 2, Várkapitányi lak helyreállítása 

A barokk épület a Grassalkovich uradalom részeként, a kastély közelében az Alsóparkban 
található és tiszttartói házként működött, majd a kastély királyi korszakában Várkapitányi lak 
volt és végül a XX. században Horthy kormányzó testőrségének volt a székhelye. A XVIII. 
századi emeletes épületet két évszázad alatt többször alakították és újrafestették az aktuális 
funkció szerint. Az utolsó jelentősebb változása a XX. század elején történt, a favázas, 
emeletes veranda is ekkor készülhetett. A II. világháborút követően sorsa a kastélyhoz 
hasonlóan siralmas volt. Állapota fokozatosan romlott a karbantartás hiánya miatt, ipari 
szövetkezet irodái voltak benne évtizedekig. Az 1945 utáni méltatlan funkciók ellenére belső 
elrendezése alig változott és fedélszéke is még a barokk formát őrizte.  

Többszöri tulajdonváltás után Gödöllő önkormányzata 2010-ben vásárolta vissza az akkor 
már számos ponton megtámasztott és aládúcolt épületet és elhatározta a helyreállítását 
közösségi funkció kialakításával. Az azonnali állagmegóvás után, 2014-ben a KÍMA Stúdió 
kapott megbízást a teljes helyreállítás megtervezésére. A helyreállítás 2016-ban kezdődött az 
Önkormányzat saját forrásából. A barokk fedélszék eredeti szerkezetéből csak néhány elem 
volt megmenthető, de az egész fedélszék a barokk szerkezeti forma pontos másaként épült 
újjá. A kastélyra néző, emeletes faverandát elemeire szétszedve restaurálták, pótolták. A teljes 
külső helyreállítás során a falak újravakolása, a párkányok, tagozatok szakszerű újrahúzása, 
az összes külső nyílászáró gondos elemzést követő újragyártása volt a fő feladat A kőpillérek 
által tartott hatosztatú boltozatos tér szerkezeti károsodása miatt a közbenső födém vasbeton 
erősítést kapott. Az emeleti nagyterem feltárása a korábbi szondázó vizsgálathoz képest 
sokkal jelentősebb díszítőfestést eredményezett, aminek teljes feltárását és konzerválását az 
önkormányzat a NKA pénzügyi támogatása segítségével finanszírozta. A feltárt és 
megmenthető díszítőfestések bemutatása az egyes – néhol egymásra fedő – rétegek pusztán 
konzerválásával és értelmező kiegészítésével készült. Újrafestés csak a teljesen elpusztult 
festésű helyiség falain történt. 2019 szeptemberére fejeződött be a teljes épület helyreállítása, 
ami a gépészeti korszerűsítést is magában foglalta. A szomszédos védett épületben működő 
étteremmel közös terület környezetrendezése a közeljövőben készül el. 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ICOMOS-díjjal tünteti ki a gödöllői 

Grassalkovich-uradalomhoz tartozó, barokk eredetű, erősen leromlott állagú 

Várkapitányi lakot a szakszerű és gondos külső és belső felújításáért, az épülethez illő 

közösségi hasznosításáért. 
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