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66

F É MMŰ V E S MUNK Á K

K ŐR E S TA UR ÁT OR I MUNK Á K

Félegyházi Károly

Módy Péter

A belvárosi templomban több évtizede
tevékenykedem különböző részfeladatokon. Az első munkám itt a reneszánsz
pasztofórium ereklyetartójában a zár
elkészítése volt Ozsvári Csaba ötvösművésszel közösen. Azóta folyamatosan
dolgozom kisebb-nagyobb munkákon,
melyek közül a mostani felújítási ütemben a sekrestye külső-belső ajtó, a főbejárati kilincs, valamint a Mátyás-oratórium vasalatainak felújítását végeztem.

A belvárosi főplébánia templomban végzett munkáim mindig egy adott részfeladat elvégzésére korlátozódtak. Mégis,
minden esetben azzal az érzéssel párosultak, hogy valami nagyon összetett és
egymáshoz is szövevényesen kapcsolódó
viszonyban lévő elemek olyan helyreállítását kell elvégeznem, ami visszahat az
egységnyi részleten keresztül az egészre is. A rendszeres idegenvezetéseket
munkálkodásaink alatt volt szerencsém
többször is meghallgatni. A hangsúly itt
is minden esetben arra a sokrétűségre
helyeződött, ami ebben az esetben szó
szerint értendő. Első munkám a Derdák
Éva festőrestaurátor által kibontott és
gyönyörűen restaurált, XIV. sz.-i, trónoló Mária-freskó kapcsán felmerülő, és
a szentély falán sorakozó fülkesorra is
kiterjedő kőrestaurátori feladatokra, felmérésekre szorítkozott. Aztán részt vettem az altemplomot is kialakító nagy felújítás alatt előkerült, jórészt román kori
kőanyag kihordásában. Az igazán szép
feladat a két reneszánsz pasztofórium
restaurálása volt 2018 tavaszán.
Két olyan magas minőségű faragvány-

Az oratórium földszinti bejárata az építéskori gótikus kőkerethez volt eredetileg rögzítve. Sajnos a kő mostanra olyan
töredezett állapotba került, hogy nem
bírta volna el az acélveretes ajtó súlyát,
így a sokkal stabilabb állapotú Lux-féle
lépcsőházi kőfalba helyeztük át a forgáspontok rögzítését. Ezzel lehetőség nyílt
az ajtó pozíciójának korrigálására is.
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Így a bántóan befelé dőlő szárnyat sikerült korrigálni a függőleges felé, hogy
csökkenjen az ajtó szemöldökénél kialakult nagy hézag. Említésre méltó még az
ajtó rafinált zárszerkezete, mely bentről csak kilinccsel, kívülről viszont csak
kulccsal működik. Ez utóbbit már én készítettem hozzá, az eredetinek megfelelő hangulatban.
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ról van szó, amely a korszak európai
viszonylatban kiemelkedő színvonalú
kőfaragó műhelyéből került ki. Abban
az időben készültek, amikor Rómában
Michelangelo a Sixtus-kápolna freskóit
festette. Itt akkor két pasztofóriumot
faragtak az esztergomi műhelyhez köthető itáliai mesterek. Ezek közül az
egyiket Pest városa megrendelésére,
amin a legkorábbi városcímer-ábrázolást láthatjuk, s ami alapul szolgált Budapest címerének megalkotásához is.
A zaklatott történelmünk illusztrálására
is kitűnő terepet szolgáltató templomban
ezek a nagy méretű domborművek a XX.
század első felében lezajlott felújításkor
kerültek oda, ahol most láthatjuk. Máig
sincs teljes bizonyosság afelől, hogy ere-

detileg hol állhattak ezek az impozáns
faragványok. A török korban megkapták
jellegzetes sérüléseiket is, ami a figurális
részek leverését jelentette. Ezeket a hiányokat a barokk kor sokkal bátrabban
pótolta, mint ahogy azt ma mernénk. De
mára már ez is történeti értéket jelent,
így maradhatnak. Megjegyzem, a jelenleg ereklyetartókat őrző pasztofóriumok
szakrális értelemben nem lennének
„működőképesek” a fülkéket övező
(és védelmező) barokk angyalfigurák
nélkül. A következő nagyobb feladat
a XV. sz.-ban épült és Mátyás királyhoz köthető oratórium feljáratának
restaurálása volt. Itt is megmutatkozik a történeti rétegzettség jelenléte.
A XX. század eleji feltárások nyomán

