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One of the most beautiful relics of Baroque architecture, the dwelling-house built by bishop István Dubniczay stands in the middle of the castle
of Veszprém. Arranged in U shape, the main building and the subsidiary buildings enclose a courtyard which imparts an atmosphere of intimacy.
Its present state records traces of several periods of construction. The reconstruction recently undertaken brings out the architectural shape which
emerged in the late 20th century. The two space walls of the courtyard are made symmetrical through the storey added to the northern wing.
which links the rooms on the ground floor. A new brick building was erected in the place where the additional building once stood at the
southern end. Enclosing a loft, the roof was planned on the basis of Baroque examples in accordance with the original shape of the roof
structure of the main building, which, fortunately, was not lost beyond recovery. Under a recent decision by the local authorities, the building
houses a brick collection as well as the Károly László Collection, which is to be found in the storey added to the northern wing and in the loft.
The rooms in which the bricks are shown are in the cellars, in the one-time grain store and in the new building. Brick is at once the material and
the thematic focus of the museum. Built with open grouts, the walls look like stone surfaces thanks to the special laying technique applied in them.
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Megbízó / Client: VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kivitelezô / Main contractor: VEMÉVSZER ÉPÍTÔ- ÉS SZERELÔIPARI KFT.
Vezetô restaurátor / Leading restorer: Jeszeniczky Ildikó
Alapterület / Built-up area : 1500 m2
Bekerülési költség / Cost: HUF

A veszprémi vár középpontjában, a püspöki palotával szemben áll a város egyik legszebb barokk emléke, az 1751-ben
építtetett lakóház. A fôépület és a kétfelôl hozzá csatlakozó
gazdasági és kiszolgáló épületek „U” alakban zárják közre a
bensôséges hangulatú udvart. Mai állapota több építési
periódus nyomát ôrzi. A rekonstrukció a 20. század végére
kialakult formát ôrzi meg. Az északi szárny fölötti emeletráépítés szimmetrikussá egészíti ki az udvar két térfalát,
összefogja a földszinten lévô, különbözô periódusban épült
helyiségeket. A déli oldalon elbontott toldaléképület helyén
a korábbi épületnagyságot követô, a magtárral azonos párkánymagasságú téglaépület készült. A fôépület fedélszerkezetének formája barokk minta alapján rekonstruálható volt. Az
épületben a már korábban is itt lévô téglagyûjtemény mellett
a László Károly Gyûjteményt kapott helyet. A Magyar Építôipari Múzeum Téglagyûjteménye (a Tegulárium) kiállítóterei
a pincékben, a magtárban és az új épületben találhatók. A
tégla építôanyaga és témája is a múzeumnak. A falak és a bútorok 3 mm vastag, nyitott fugával vágott téglából rakott
falazatok. A téglaszerkezetek a speciális fektetési technikának
köszönhetôen kôszerû felületként viselkednek.

DUBNICZAY-HÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS BÔVÍTÉSE
Veszprém
Építészet, belsôépítészet / Architecture, interior design: KARÁCSONY
TAMÁS DLA, KERN ORSOLYA, KLOBUSOVSZKI PÉTER,
KARÁCSONY ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
Építész munkatársak / Co-architects: Turai Balázs, Natta Anikó
Épületszerkezetek / Structure:
BARTA FERENC, FARSANG ATTILA, CSOTT RÓBERT

