
Amikor a kiegyezés után Budapest lett az 
ország fővárosa, felmerült egy új parlamen-
ti épület létrehozásának gondolata. Miután 
a Budából, Óbudából és Pestből megszüle-
tett majdani világváros legnagyobb alko-
tórésze Pest volt, logikusnak tűnt, hogy az 
új épület is ide kerüljön. Ezt a gondolatot 
a domborzati és az építészeti adottságok 
is erősítették, addigra ugyanis a három, 
korábban befelé forduló város új „főutcát” 
kapott a Duna alakjában, és a városszer-
kezetet a folyó felől, arra szimmetrizálva 
kezdték vizsgálni. Felmerült annak a gon-
dolata, hogy kívánatos lenne a Budai Vár 
hosszan elnyúló látványát a pesti oldalon 
egy Dunával párhuzamos nagy tömbű 
épülettel ellenpontozni. Így, bár sok esé-
lyes pályázatot készítettek az új parlamenti 
épületre, végül az ebbe a koncepcióba leg-
jobban beleillő – Steindl Imre által készített 
– elképzelést fogadták el.

Az eklektikus, neogótikus alapokon nyug-
vó, 96 m magas, központi kupolás, 268 m 
hosszú épület teljesítette is az ilyen jellegű 
elvárásokat, és méltó társa lett mind látvány-
formálóként, mind pedig igényes építészeti 
kialakításában a Budai Várnak.

1. kép

Természetesen ezt a hangsúlyos szerepet
az éjszakai látványban is igyekeztek megte-
remteni minden díszvilágítási korszakban. 
A két háború között ez inkább csak a Bu-
davári Palota és az Országház kupoláinak 

megvilágításában öltött testet (1. kép), de a 
hetvenes években a Vár dunai oldalát végig 
megvilágították, továbbá a parlamenti épü-
let kőtornyai és oszlopcsarnokai is csatla-
koztak az esti képhez (2. kép).

2. kép

Ez a kiteljesedett éjszakai látvány azonban
még így is jóval elmaradt a nappal megszo-
kottól, és jogos igényeket támasztott a világ-
hírű budapesti panoráma esti megismétlésé-
re. Miután a Budavári Palota díszvilágítása a 
kilencvenes évek végére teljesen lepusztult, 
kézenfekvővé vált, hogy a felújítás nagyobb 
ívű legyen, és minden eddiginél pompásabb 
esti látványt nyújtson. Az ezredfordulón 
megépült díszvilágítás már nem csak a dunai 
oldalt mutatta meg, de kezelte a Gellérthegy 
és a Naphegy felőli oldalakat is, sőt a belső 
udvarokban addig soha nem látott nagyvo-
nalú, de ugyanakkor intim miliőt teremtett.

A palota új díszvilágításával alaposan 
megbillent az addig kisebb színvonalon, 
de úgy-ahogy meglévő esti egyensúly. Sőt, 
mintha ezt az egyensúlytalanságot szándé-
kosan növelni is kívánták volna, autodidakta 
módon hozzányúltak az Országház meglé-
vő díszvilágításához, azaz a kupolavilágítá-
son kívül megszüntettek minden mást. Így 
az utóbbi évtizedben a végtelenségig leegy-
szerűsített, „megcsonkított” világítás szinte 
szégyellnivalóan, esetlenül egzisztált este a 
Duna-parton (3. kép).
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kat kellett volna fúrni a tervezett lámpatestek 
felerősítéséhez. Ez a szám mindenkit elgon-
dolkoztatott, még úgy is, hogy köztudottan 
a homlokzati felújítási munkák során részben 
előkészültek a majdani díszvilágításhoz csö-
vek beépítésével, csatlakozó szekrények, lám-
patestek helyének kialakításával.

A lámpatestek homlokzati elhelyezése 
nem volt teljesen öncélú ötlet. Amikor a 
hetvenes évek díszvilágítása épült, komo-
lyan megvizsgálták azt, hogyan lehetne a 
rakparton felállított oszlopsorról megvilágí-
tani az épületet. Nyilván ebben az is közre-
játszott, hogy még nem álltak rendelkezésre 
azok a világítási anyagok, amikkel ma már 
homlokzatra, épületre szerelve is kialakít-
ható egy komplett világítás. Az oszlopos 
fényárvilágítást azonban, az árvízi veszélyre 
hivatkozva, elvetették.

A mostani tervezés első szakaszában is-
mét kizárták az oszlopok létesítését. Ami-
kor azonban a falakról is le kellett venni a 
még fel sem szerelt lámpatesteket, valami-
lyen kompromisszumos megoldást kellett 
találni. Az épület az alsó rakparthoz képest 
mintegy öt méter magas töltésen áll. Még 
nem volt olyan árvíz, amely elérte volna ezt 
a szintet. Ez a szint tehát alkalmas volt már 
lámpatestek telepítésére.

5. kép

A világítás kialakításának folyamatában
először azt vizsgálták meg, milyen lehetősé-
geket nyújtanak az ide szerelt lámpatestek. 
Az épületet teljes hosszában végigkísérő 

mellvéd mentén felszerelt lámpatestekkel 
két világítási problémát lehetett orvosolni. 
A külső oldalra telepített aszimmetrikus op-
tikás, szélesen sugárzó 70 W-os lámpatestek 
lefelé világítva „földre helyezik” az épületet 
(5. kép). A mellvéd belső oldalától nézve a 6. 
kép szerint láthatóak a homlokzati traktusok. 
A képről az is leszűrhető, hogy az erős, zava-
ró árnyékok megjelenése miatt csak korláto-
zott magasságig lehet innen világítani. Ezt az 
adottságot az alsó két szintben szabták meg. 
A mellvéd belső oldalára tervezett 150 W-os 
közepesen sugárzó lámpatesteket végül is a 
mellvéd elé telepítették (7. kép), ezzel is leszű-
kítve az épített elemekkel történő csavaros, 
közvetlen kapcsolatot.

6. kép

7. kép

A felső homlokzati traktusok világítását
azonban továbbra is vagy oszlopokra, vagy 
homlokzatra szerelt lámpatestekkel lehetett 
csak elképzelni. Ily módon ismét terítékre 
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3. kép

A parlamenti épület méltó esti megjelení-
tésének azonban időközben objektív akadá-
lya is keletkezett, ugyanis évekig cserélték 
szakaszosan a dunai oldal épületrészeinek 
köveit. Az utolsó állvány eltávolítása után 
viszont immár nagyobb hangsúllyal vált idő-
szerűvé a komplett, világszínvonalú díszvilá-
gítás megépítése, mint eddig bármikor.

Az új díszvilágítás építése értelemszerű-
en csak a dunai oldalra terjedt ki, hiszen az 
épület többi oldalain a kőcsere még folytató-
dik. Ahogy azonban a várpalotánál is láttuk, 
ahol az esti látványt többszörösen kiszélesí-
tették a korábban megszokotthoz képest, itt 
is igényként fogalmazták meg az épület ké-
sőbbi körbevilágítását. Így az egész épületre 
kellett elkészíteni azt a világítási koncepciót, 
amelybe a mostani munka is beletartozott. 
Ennek értelmében tehát, ahol lehetett, túl 
kellett lépni a Duna-parti oldal lehetőségein.

A dunai homlokzat világítása mellett 
megépítették a kupola, továbbá az ülésházi 
tetőzetek és tornyok minden oldali díszvi-
lágítását is.

A világítási koncepció kialakítását több 
tényező befolyásolta. Az épület nappali szí-
nét a fehér kőburkolatok határozzák meg. 
A regnáló díszvilágítás is ezt tükrözte a ku-
pola fémhalogénlámpás fehér színű kieme-
lésével. Ugyanakkor a város díszvilágítását 
döntően a melegsárga színű nagynyomású 
nátriumlámpás berendezések uralják. A 
próbavilágításokon az egyik dilemmát ép-
pen ezért a színválasztás okozta. Végül a 

sárgás világítási szín diadalmaskodott, főleg 
azért, hogy a sárga színű díszvilágítással ren-
delkező Budavári Palotával való egyensúlyt 
ily módon is tartani lehessen.

Az Országház épületét a végtelenségig 
kidolgozott részletek uralják kívül és belül 
is. Ez nem mond ellent a funkcionalitásnak, 
sőt erősíti azt. Amikor felidézzük magunk-
ban a jól ismert országházi képet, biztos, 
hogy a kupola, a tornyok látványa mellett 
a homlokzat sokszínűsége, a tetőzet össze-
tettsége is megjelenik előttünk. Azonban 
még ekkor sem tudatosodhat bennünk, 
hogy mennyi parányi részletből áll ez a 
gazdag kép. A díszvilágítás kialakításánál 
vonzónak látszott az a megközelítés, hogy 
e közelről élvezhető részletek helyi kieme-
lésével, mozaikszerűen épüljön fel a távolról 
már egységesnek ható látvány.

4. kép

A próbavilágítások első fázisa épp ezért e
részletek gazdagságának megmutathatósá-
gával foglalkozott (4. kép). Az a régi igazság 
azonban egyre jobban bizonyossá vált, misze-
rint minél jobban belemegyünk a részletekbe, 
annál jobban elrejtjük a lényeget. A homlokza-
tokon annyi kiemelnivaló látszott indokoltnak, 
hogy ezek közül már nem lehetett épp a lénye-
get, az épület legfontosabb karakterét kihang-
súlyozni. Ugyanakkor sokan idegenkedtek a 
helyi fények teátrális hatásától is. A koncepci-
onális vitát végül is egy építészeti megfontolás 
terelte a későbbiekben megvalósult irányba. 
A dunai homlokzatokon több mint 2000 lyu-
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került az oszlopok ügye is. Az korábban is 
világos volt, hogy ha időnként árvízzel kell 
számolni, a világítás üzembiztonsága, a be-
rendezések épsége kritikus lehet. Olyan be-
rendezést kellett tehát építeni, ami kiállja az 
időjárási próbát. Ugyanakkor az is kiderült, 
hogy ha pusztán oszlopokra szerelt fény-
vetőkkel kívánják az összes homlokzatot 
bevilágítani, kerítésként sorakozik majd a 
Duna-parton a tartóoszlopok sora, ami ked-
vezőtlen hatású lehet.

Megvizsgálták, mi az a legkisebb oszlop-
mennyiség, amire feltétlenül szükség van 
és ugyancsak mérlegelték, hogy hová kell 
a homlokzatra mindenképpen lámpatestet 
szerelni. A kompromisszumos megoldás 
eredményeként ma az alsó rakparton nyolc 
fényvetőtartó oszlop áll, és döntően a három 
rizalit felső sávjában találunk lámpatesteket.

Az egyedi oszlopok különlegességét 
nemcsak a szokatlanul nagy, három méter 
mély alap és a többszörösen túlméretezett 
acélszerkezet jelenti, hanem az is, hogy 
minden szerelvény, érintkezővel rendelke-
ző elem az oszlopok legfelső részébe ke-
rült. Így bármilyen magas vízszint lesz is, az 
üzemelés folyamatosságát biztosítani lehet. 
Az oszlopmagasságot egyébként a mellvéd 
magasságához illesztették, nehogy a világító 
egységek árnyképe jelenjék meg az épület 
előtt. Az öt méter magas oszlopokon mini-
mum három és fél méter magasságban kel-
lett elhelyezni a legalsó fényvetőket, az eset-
leges rongálások megelőzése érdekében.

Minden oszlopra hat-hat fényvető ke-
rült. A próbavilágítások folyamán beiga-
zolódott, hogy nemcsak a homlokzati 
traktusok innen történő világítása a fon-
tos teendő, hanem az épület végének és 
a kőtornyok mellső oldalainak a hatásos 
kiemelése is. Ezeket ugyanis máshonnan 
nem lehetett megvilágítani. Jellemző a vi-
lágítási feladatra, hogy a kőtornyok tetején 
72 m magasan álló vitézek láttatásához 
több mint nyolcvan méteres távolságot 
kellett átvilágítani. Ehhez olyan speciális 

fényvetőkre volt szükség, amelyek amel-
lett, hogy keskeny fényeloszlású optiká-
jukkal ezt a feladatot meg tudták oldani, 
minden áramköri szerelvényt magukban 
kellett foglalniuk, és a magassági korlátok 
miatt kis átmérőjű, hengeres formával kel-
lett rendelkezniük. Az esztétikai igényről 
ilyenkor már nemigen illik beszélni, de a 
8. képen látható két 400 W-os és négy 250
W-os forgásszimmetrikus fényvetős világí-
tási egység még ilyen értelemben is elnyer-
te a bírálók támogatását.

8. kép

A homlokzati alsó szint világítását kiegé-
szítették még a csarnokok padozatába süly-
lyesztett 150 W-os aszimmetrikus „vályús” 
tükrös lámpatestekkel (9. kép). Ezekkel az 
átjárók hátsó falát kívánták deríteni, kirajzol-
va ezzel a boltíves oszlopsorok sziluettjét. A 
későbbiekben azonban, a korábban közleke-
désre szánt mennyezeti lámpatestsorokat is 
átszerelték nátriumlámpásra, és ezt a funkci-
onális világítást is beillesztették a díszvilágí-

tási rendszerbe (10. kép). Ez azonban kétélű 
fegyvernek bizonyult. Egyrészt megélénkí-
tette ugyan az itteni látványt, ugyanakkor 
elsimította a sziluett hatást, nagyrészt elvet-
te a térszerűség érzetét.

9. kép

10. kép

A homlokzati munka leglátványosabb
fázisát a felső mellvédek, a háromszög 
oromzati elemek világítási lámpatestei-
nek szerelése jelentette (11. kép). Az épü-
let számos helyén alpinista szerelésre volt 

szükség, amely több részből állt. A lám-
patestekhez igyekeztek olyan tartószer-
kezeteket kifejleszteni, amelyeket bilin-
cses kötéssel lehetett az épületelemekhez 
rögzíteni. Ezekre kerültek később maguk 
a lámpatestek, a vezetékek, esetenként 
a kötődobozok. A 12. felvétel a vonalas 
lámpatestek és a kisebb méretű fényvetők 
rögzítési módját mutatja. Érdekességként 
említem, hogy miután a világítás színe a 
sárga lett, és kis teljesítményekben a nát-
riumlámpa nem áll rendelkezésre, sok he-
lyütt az alkalmazott fémhalogénlámpás és 
LED-es lámpatesteket sárga előtétüveggel, 
ill. fóliával látták el. Az itteni képen is ki-
vehető a LED-es lámpatestekre applikált 
sárga fólia.

11. kép

A rizalitok felső vonulatával egy síkban
találhatóak a tetőzeti háromszög elemek. 
Miután ezek is helyi kiemelést kaptak, a 
ház alsó, statikusabb világítását felül mint-
egy díszként, az épület teljes hosszában a 
helyi fények láncolata kíséri. A világítás 
itteni kialakítását, a lámpatestek gondos 
rögzítését a 13. képen figyelhetjük meg. 
Ugyanilyen módon szerelték fel azokat 
a lámpatesteket is, amelyek a homlokza-
ti erkélyekre vagy a kőtornyok fülkéibe  
kerültek.

12. kép
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A homlokzat sokszínűségétől az Országház 
tetőzeti kialakítása sem marad el. Nem is gon-
dolnánk, hogy az épület húsz toronnyal ren-
delkezik. Ezek kiemelése, az ülésházi termek 
magas tetőzeteinek érzékeltetése, a kupolavi-
lágítás megújítása mellett, mind kiemelt világí-
tási feladatnak számított. Aki feljut a tetőzet-
re, érdekes mesevilágba csöppen. A csipkék, a 
tornyok, a díszes korlátok, a változatos tetőzeti 
elemek mind meglepő látványt nyújtanak és 
akár világítási feladatot is jelenthetnének. A 
sok érdekes motívumból választották ki azo-
kat a legfontosabb elemeket, amelyek legjob-
ban jellemzik a tetőzetet, és a világítással ezek 
hierarchiáját is igyekeztek hangsúlyozni.

13. kép

14. kép

15. kép

A legfontosabb feladat a kupola egyenle-
tes, magas szintű megvilágításának megte-
remtése volt. Az átépített világítás a Kossuth 
tér felől is egyensúlyba hozta a látványt. A 
tetőzeten távol elhelyezett fényvetőkkel 
ellensúlyozták a kőtornyok fülkéiből, tehát 
magasabb pozícióból, a kupolára irányított 
fényvetők hatását. A kupolavilágítás felépí-
tése a 14. ábrán követhető nyomon. A 15. 
felvételen viszont az egyik kőtorony erké-
lyére szerelt kupolapalástot világító ötös 
fényvetőblokk látható. A 400 W teljesítmé-
nyű fényvetők közül – értelemszerűen – az 
alsó, közepesen sugárzó lámpatestek magát 
a palástot, míg a felső sor keskenyen sugár-
zó fényvetői a kupolacsúcsot világítják meg. 
Ugyancsak e képen láthatóak azok a 70 
W-os lencsézett lámpatestek, amelyek egy-
egy fülkét derítenek a kőtornyokon.

A kupolát követően a legnagyobb fi-
gyelem a kőtornyok jó színvonalú világítá-
sának kialakítására terelődött. A világítás 
összetett: helyi fények és távol elhelyezett 
fényvetők hatásának eredménye lett. A 
kőtornyok három emeleten végigvonuló 
erkélyei alkalmat teremtettek lámpatestek 
elhelyezésére. Ugyanakkor a felsőbb régiók 
láttatását csak fényvetős világítással lehetett 
megoldani. A már taglalt Duna-parti oszlo-
pokról a nyolcoldalú toronysisakok három 
oldalának világítását lehetett kezelni. A 
tetőzeten azonban még két-két pozíció ki-
építésére volt szükség. Ezek megtalálása, a 
megfelelő fényvetők kiválasztása hosszas 

egyeztetések eredményeként született meg. 
Nem is gondolnánk, hogy a tetőzetről még 
több mint negyven méter magasban látjuk 
a kőtornyok csúcsát (16. kép). Ez köznapi vi-
szonylatra lefordítva, egy közepes magassá-
gú templomtoronynak felel meg.

16. kép

17. kép

A különböző világítási feladatokhoz 
rendelt fényvetők a felületes szemlélő szá-
mára akár valami kaotikus állapotot is vizi-

onálhatnának, például ha a 17. kép nyolcas 
fényvetőblokkjára tekintünk. Pedig csak a 
két kőtorony felső részére irányított egy-egy 
150 W-os és két-két 250 W-os keskenyen su-
gárzó, továbbá a kupola alsó traktusára néző 
két 400 W-os szélesen sugárzó lámpatestét 
látjuk precíz beállításuk után. És hogy miért 
nem az egymás melletti fényvetők néznek 
egy irányba, arra a hátul látható tetőzetei 
kialakítás adja a választ. A fényvető beállí-
tással „ki kellett sakkozni” a háromszög te-
tőzetek árnyékoló hatását.

A kép egyébként, amint a 18. felvétel is, a 
tartószerkezetek kialakítására, a villanyszere-
lés minőségére is rámutat. Minden tetőzetre 
kerülő tartószerkezetet – a tetőzet fedésén 
átvezetve – a padlások gerendáihoz kellett 
erősíteni egy ponton. A háromlábú tartó-
szerkezetek másik két tagja egyensúlytar-
tásra, megtámasztásra szolgál. A kábeleket a 
tetőzeten – rendezetten, időnként rézlemez 
forrasztással – vezették. Minden tartószerke-
zetet, új lámpatestet megadott színre gyár-
tottak le. Ez a szín eltért mind a rakpartra 
telepített, mind a homlokzatra szerelt lámpa-
testek, tartószerkezetek színétől. 

18. kép

Az ülésházi és épületvégi tornyok vilá-
gítását szintén részben fényvetőblokkokkal 
oldották meg. A 18. kép fényvetőin látható 
fényterelőkkel igyekeztek elkerülni azt a 
minimális kápráztató hatást is, ami esetleg a 
budai kilátóhelyekről adódhat.

A további tetőzeti szakaszokat, az ülés-
termi homlokzatokat közel telepített fény-
vetőkkel, súrlófénnyel világították meg. Ez 
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visszafogottabb, szakaszos láttatást eredmé-
nyezett, amivel a tornyok jobb érvényesülé-
séhez járultak hozzá.

19. kép

A díszvilágítás felavatására az augusztus
20-i tűzijáték után került sor (19. kép). Ez a 
hangulat ugyan csak évente egyszer élvez-
hető, de aki a parlament épületének új dísz-
világításában akar gyönyörködni, esténként 
megteheti. A tradicionális látvány a Batthyá-
ny tér felől élvezhető (20. kép). Innen az is 
feltűnhet, hogy habár az épületet meleg 
sárga színű világítással látták el, az üléshá-
zi tetőzeteken lengedező nemzeti színű 
zászlókat fehér, fémhalogénlámpás világítás 
színhelyesen láttatja.

20. kép

A Halászbástyáról lenézve (21. kép) az is 
megállapítható, hogy tényleg eredményes a 
fényterelés, nem látni zavaró világító pontokat 
a tetőzeten. Ugyancsak nem okoz káprázást az 
alsó rakparton való autózás közben az oszlopok-
ra szerelt fényvetők sora sem. Ezeket egyrészt 

magasra állították, másrészt szintén fényterelők-
kel látták el őket. Itt sétálgatva ellenőrizhetjük 
akár a világítás vázolt felépítését is (22. kép), de 
élvezhetjük a parlament épületének azt a vará-
zsát, amely nappal talán kevésbé szembeötlő.

21. kép

A Kossuth térre érve láthatjuk, hogy a
kupola és az ülésházi termek körbevilágítá-
sa (23. kép) után egészen más súllyal jelenik 
meg este az épület ebben a közegben is. 
Természetesen az itteni homlokzatok meg-
világítása nélkül a látvány még féloldalas, 
de úgy tudni, hogy szándék van a világítás 
kiterjesztésére, az épület körbe világítására.

22. kép

Amíg ez megtörténik, addig is érdemes 
megnézni, mennyit is változott a város esti 
képe az Országház bekapcsolódásával. Erre 
a legalkalmasabb hely a Margit-híd. Ha ösz-
szevetjük a régi állapotot – amit a 3. kép 
mutat – a ma látható látvánnyal (24. kép), 
leszűrhetjük a tanulságot: most már este is 
egyensúlyban van a Budavári Palota és az 
Országház épülete.

23. kép 24. kép
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