EGY PILL ANATR A KŐFAR AGÓVÁ
AVA N Z S Á LT É P Í T É S Z
Szöveg, fotó: Füzes András
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ugyanis megtalálták a historizáló vakolat alatt azt a gótikus ajtókeretet, amin
keresztül az oratóriumba lehetett jutni.
Az eredetileg talán csak falépcsőt azonban már rég elbontották, így a 20-as,
30-as évek felújítása egy formailag illeszkedő, kő lépcsőházat rekonstruál,
összekötve a bejáratot az oratóriummal.
Vannak itt is kompromisszumok, ahogy
az lenni szokott. Az oratóriumba nyíló
ajtókeret eredetileg jóval szélesebb, mint
a lépcső arányai engedik, így a nyílást is
redukálni kellett. A jelenlegi restaurálás
egy korábban már elvégzett restaurálás
megújítását jelentette. Ennek végeredménye nemcsak egy „felfrissítő” megújítás, de jelzi a két beavatkozás között
eltelt évtizedek során megváltozott
szemlélet finom különbségeit is. A felület megtisztítása előhozta a korábbi kiegészítések direktebben eltérőre hangolt
részleteit. Ma ezeket nem tartjuk olyan
fontosnak hangsúlyozni, ezzel szemben

inkább az egységes megjelenés nyújtotta, értelmezhetőbb összképet igyekszünk felmutatni. Előkerültek olyan
finom részletek, amelyek a kőkeret ere-

Az építészet mentén folyamatosan keresem azokat a gyökereket, amelyek
szükségesek az alkotás folyamatához. A
tervezés során is maradéktalanul hasznosul ez a kutatás, ám az eredménye viszonylag lassan ölt testet, ezért ha van
más művészeti ág, amiben megélhetem
ezt az izgalmat, örömmel választom. Kiváltképp érdekes, ha ezek az egyéb lehetőségek épületekhez társulnak, mert
az építészeti környezet kontextusában
ezek új, sajátos értelmet nyernek, mintegy az épület történetét fejthetik tovább. Tokajban volt alkalmam kültéren
secco technikával falképet festenem,
vagy táblaképekből kiállítást rendezni a
belső térben, de készíthettem már homlokzati vakolatdíszt is. Jelen munkánál
az egyik legrégebbi feltárt és megmaradt
történeti rétegekkel rendelkező templom Mátyás-kori terébe kellett a járólapok közé faragott lapokat készítenem.
A Hetedhét Kft.-vel dolgoztam együtt,
mikor megmutattam nekik egy homlokzatdísz faragásomat, amihez a szerszámot Fábián Rigó Tamástól kaptam
kölcsön. Éppen kőfaragót kerestek a
Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom régészetileg feltárt és felújított ún. Mátyás-oratóriuma padlójának
díszítéséhez. Örömmel vállaltam, bár
korábban nem készítettem hasonlót se.

Tóth Péter beprotezsált a plébánoshoz, így megbíztak nyolc kő faragásával.
A templomban dolgozó Módy Péter
kőrestaurátortól kaptam hasznos tanácsokat a kőfaragáshoz, végül eljutottam
Oláh Mihály szerszámkovácshoz, aki
készített nekem a feladathoz és a tenyeremhez illő kalapácsot és vésőt. Hamar rá kellett jönnöm, hogy ezekhez a
szerszámokhoz komoly tapasztalat kell,
így maradtam az elektromos csiszolónál,
aminek használata − a jellegéből adódóan − igen sok porral járt.
20 x 20 cm-es süttői mészkőlapok felületébe kellett belefaragnom Mátyás és
Beatrix reprezentációjukban használt
emblémáit (impresáit), melyek majolika eljárással készült padlócsempéken
kerültek elő. Feltételezhető, hogy ezek
az emblémák egyéb épületdíszként is
feltűnhettek valaha. Péterrel mindkettejüktől kiválasztottunk négy-négy
emblémát, melyeket azzal különböztet-

tem meg faragásban, hogy a Mátyáséi
(gyémántgyűrű, kerekes kút, homokóra,
sárkány) szegélyén körbefuttatott szalagot golyók díszítik, míg Beatrixéit (nyitott könyv, gyémánthegy, köles, lángoló
üst) pálcák. A jól kivehető, kontrasztos
eredményt már csak a munka végeztével
készített képek őrzik. Ugyanis a beépítéskor – azon túl, hogy az egyik lap eltört – sajnálatos módon olyan bevonat
került a felületre, aminek következtében
a faragott és polírozott felületek elvesztették kontrasztjukat. Azon nyomban
gőzborotvával próbáltuk restaurálni a
felületet számos alkalommal, ám a kőből már nem lehetett maradéktalanul eltávolítani az anyagot. Abban bízhatunk,
hogy a számos ténfergő láb megteszi
hatását, míg gazdái a falakon, a több
réteg vakolat alól előkerült, különféle
korokból és kultúrákból származó rajzokat, díszítéseket és titokzatos írásjeleket csodálják.

 Fotó: Jurassza Zsófia

RECONSTRUCTION OF THE MAT THIAS OR ATORIUM
INNER CITY PARISH CHURCH
Until the 18th century, the Inner City Church was the only parish church in Pest. The church was used as a site for royal elections. In addition to a large
number of medieval artefacts, it houses several significant relics in its Renaissance-era tabernacles, such as that of Bishop Gerard and two saints from the
House of Árpád, Saint Elizabeth of Hungary and Saint Ladislaus. For decades now, reconstruction works have consistently yielded remarkable treasures. The
sacristy, the main entrance with the adjoining hall and the Matthias prayer room have recently been renovated. The restoration of the prayer room was a
group effort by architects Péter Tóth and András Füzes, conservator-restorer Éva Derdák, stone restorer Péter Módy and metalwork artist Károly Félegyházi.
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deti felszínének polikróm festettségét bizonyítják. Ugyanakkor nem törekedtünk
megtartani azokat a nyomokat, amelyek
az 1889-es átalakításkor a lefaragott,
vakolattal elfedendő felületre, szigetelés
céljából felkent bitumenre „emlékeztettek”. A csigalépcsős feljáró oldala sóskúti
kőlapokkal fedetten készült, archaizáló
megoldásként. Ez a porózus, festetlen kőfelület, különösen az évtizedes elzártság
okán, rendkívül elfeketedett. A pórusokba ült szennyeződést egy agyagásványba
(bentonit) kevert zsíroldó és felületaktív
oldószerrel tisztítottuk meg oly módon,
hogy az ecsetelhető állagú agyag felkenése után, egynapnyi takarást követően
a fóliát lehúztuk az agyagról, és hagytuk,
hogy leszáradva magától leperegjen. Az
így megtisztult felületre már csak minimális vízpermetet kellett juttatni, hogy a maradék pasztanyomokat is teljesen eltávolítsuk. A használati funkció megkövetelte
új villamos vezetékeket is sikerült a fugák
közé, lépcsőzetesen elrejteni. Azóta a sekrestyeajtó kőkeretét újítottuk meg, ami
megint egy újabb, a XIX. sz.-i historizáló
korszak festettségét illusztráló elemként
igyekszik beleilleszkedni a templombelső
alkotta „történelmi” korszakok közé.
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