
Rövid ajánlás a Székely Nemzeti Múzeum makettjének bemutatásához 
 
Építészként több éve foglalkozom népi és műemlék épületek makettjeinek elkészítésével. 
Úgy tűnik, hogy a társadalom szintjén csökkent az igény a minőségi építészetre. Még a 
meglévő híres és kiváló minőségű épületeinket sem ismerik az emberek. Ezen a helyzeten 
szeretnék változtatni, és felhívni a figyelmet az architekturális örökségünkre, makettek 
segítségével.  
 
Olyan karton makettekről van szó, amelyeket egy füzetből lehet kivágni, és így 
összeragasztani a végső formát. Különleges időtöltés tehát, amely által az érdeklődők 
megismerhetik az adott épületeket. A munka során kézügyességüket fejlesztik, türelmet 
sajátítanak el, ami a mai gyermekek esetében fölöttébb fontos kihívás. Ezen túl pedig a 
kisebbek a szüleikkel együtt játszhatnak több órán keresztül, hiszen segítségre szorulhatnak 
az összerakásnál. 
 
Főként, ami a Székely Nemzeti Múzeum épületének az összerakását illeti, ez egy haladó 
fokozatú makett. Nem is ajánljuk ezzel kezdeni, csak ha valaki már jártas a papírmakettek 
világában. Nekünk ez a legbonyolultabb makettünk, a mintegy tucatnyiból. 10-15 óra 
munkát igényel az összerakása, fokozott odafigyelést, precíz kézügyességet és speciális 
szerszámokat, mint szikét, csipeszt. Hisz a legapróbb darabjai csupán pár mm. nagyságúak. 
Igaz, nem kötelező minden részletével ellátni a makettet, az elemek felével már a tömegek 
összeállíthatóak.  
 
Ez a makett a múzeum épületének pontos tanulmányozása révén jött létre, felhasználva a 
meglévő felméréseket, figyelembe véve az eredeti rajzokat, és ahol szükséges volt 
kiegészítve további ellenőrző mérésekkel. Ezáltal a makett 95%-ban tükrözi az épület 
jelenlegi állapotát, eltekintve azoktól az apró részletektől, amelyeket ebben a formában nem 
lehet megmodellezni. Megtaláljuk a maketten a kéményeket, tetőszellőzőket, csúcsdíszeket, 
a kápolna pillérjeit, valamint a bejárat félköríves portikuszát, és még a fölötte lévő 
középkori vonalú ablakocskát is. A rajzok kézzel készültek, átrajzolva és színezve, majd 
számítógépes utómunkával lettek feldolgozva.  
 
A munka során többféle léptékben készültek tanulmány makettek. Az elemek 
felszerkesztésével és összerakásával többszörösen ellenőriztem azt, hogy össze lehet-e rakni 
a modellt. Végső soron az 1:150 léptékben kerültek a rajzok nyomtatásra a füzetben, így kb. 
20-30 cm. nagyságban lehet összeállítani belőle az épületet. Bemutatási céllal készült egy 
nagyobb méretű makett is, vastag kartonra nyomtatva, amelyen az összes apró részlet 
pontosan ki van dolgozva. Reméljük, hogy ez méltó kincse lesz a múzeumnak, és 
megtekinthető lesz a mindenkori látogatók által. Ezt első ízben a nyilvánosság előtt a 
közelgő premier alkalmával fogjuk bemutatni. 
 
A bemutatókor felsorakoztatunk további maketteket is, elmeséljük a munka folyamatát. Az 
érdeklődők megtekinthetik a maketteket, valamint megvásárolhatják a füzetet is, amelyből 
ők maguk összeragaszthatják a makettet. Mi több, ki is próbálhatják a munkafolyamatot ott 
helyben is, egy egyszerűbb makett segítségével, amely a múzeum bejárati kaputornyát 
mintázza. Szívesen látunk minden érdeklődőt, a tervezett dátumon, 2017 jan. 26.-án. 
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