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Elõszörre minden elszomorítónak, reménytelennek tûnt, mert a romok mellett meg-
változtak a ránézést épen maradt dolgok is. A társasház, melyben otthonunk volt, la-
katlanul fogadott, ridegen, hallgatagon tárt ajtókkal, a lakások részben feldúlt és 
megbolygatott látványával. Hamarosan megtudtam, hogy anyósom, feleségem és há-
rom hónapos kislányunk Brennbergbányán talált menedéket. Találkozásunk megha-
tódottsága után már kissé megnyugodva mérlegeltük továbbélési lehetõségeinket. 
Néhány nap elmúltával egy fogadott szekéren visszahoztam szeretteimet Sopronba. 
Együtt volt újra a család a hazatérés örömével és újabb gondjaival. 

A mûterem károsodott tetõzettel, kitört ablakokkal, s bent, mint egy hadirokkant 
állott a városvédõ kinagyolt alakja, félkarúan, mert bal karját feltehetõen egy nagyobb 
repeszdarab leszakította, elroncsolta. Az én életemnek is nehéz idõszaka volt ez, tele 
csalódásokkal, indokolatlan bizakodással, eseményekkel és élményekkel, melyeket a 
visszaemlékezéseimben sohasem tudtam rendbe rakni. Arra emlékszem, hogy „fel-
szabadultunk” és, hogy bekvártélyozta magát hozzánk egy orosz katonatiszt a csicská-
sával, nálunk is megünnepelve május 8-adikát, amikor a németek letették a fegyvert 
és véget ért második világháború. 

Most hogy errõl az idõszakról szeretnék írni, rádöbbenek arra, hogy a velem és 
közvetlen környezetemben történtekbõl alig emlékszem valamire, és ennél is keve-
sebbre, ami a közügyekkel való kapcsolatomat illeti. Bizonyára inkább ösztönösen él-
tem, mint tudatosan, aminek oka lehetett a létbizonytalanság érzése és a létfenntar-
tás gondjai mellett az is, hogy a sorsdöntõ események lezárultak körülöttem anélkül, 
hogy maradandó élményemlékek maradtak volna bennem. 

A város új életre kapott, vezetõi szereplõváltozásokkal, kényszerítõ és alig halaszt-
ható romeltakarítási programmal, melyben én is részt vettem. A polgármesteri hivatal 
megbízásából összeszedtem és a mûterem telephelyére szállítottam az ugyancsak romos 
Orsolya téri Mária kút töredékeit, és megbízás nélkül a templom ott heverõ leomlott 
elõcsarnokának köveit. Ma úgy látom, hogy a mûemlékes kõszobrász jövõm felé vezetõ 
úton ezek voltak az elsõ lépéseim, bár errõl akkor még sejtelmem sem volt. 

Zajlottak az események olyan változásokat hozva és tragédiákat okozva, hogy azokat 
tárgyilagosan soha felmérni nem tudtam. Felsõbb ukázra Sopron németajkú lakosságának 
jórészét erõszakkal kiüldözték Németországba, amit valamely nemzetközi bosszúvágy 
indíthatott el. A kitelepítettek között sok jó barátom volt, iskolatársak fõként. Sok más 
sorsfordító eseménynek is tanúja lehettem az 1946-os esztendõben. Véget ért a Magyar 
Királysági államforma és Köztársaság lettünk a Kommunista Párt diktatúrájával, élén 
Rákosi Mátyással. És volt népbíróság és államosítás, élelmiszerjegyek és infláció, és 
cserekereskedelem minden szinten, ma elképzelhetetlen variációkkal. 
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A várostól megbízást kaptam a Várkerület romos házai mögül elõbukkant nagy 
rondella kiszabadítási tervének agyagmodellben való elkészítésére. Nem tudom, ki-
nek volt ez az ötlete. A terv modelljét én készítettem el a város mérnöki hivatalának 
megbízásáról 10.000.000 azaz tízmillió pengõért. Az összeg szinte másnapra értékét 
vesztette. Ez áprilisban volt és folyt ez az értelmetlenség augusztusig még, amikor be-
vezették fizetõeszközként, új pénznemként a forintot. Ettõl kezdve a munka és az élet 
szinte máról holnapra új értelmet kapott, s mindenütt megindulhattak a helyreállítási 
munkálatok. Szobrászmûvészt senki nem keresett, de kellett kõfaragósegéd annak az 
építési vállalkozónak, aki az Orsolyita templom építészeti helyreállítását elvállalta. Az 
adott helyzetben a másfél évtizedes keserû tapasztalatok ellenére, ismerve a kisiparos 
alkalmazott kiszolgáltatottságát, kényszerhelyzetben lévén elõszedtem a munkaköny-
vemet és beálltam a kõfaragó-segédi munkába. A templom belsõ helyreállításában 
vettem részt, az egyik sérült boltozatszakasz és a homlokzati mérmûves ablak re-
konstruálásával, fényképfelvételek felhasználásával. A terméskõ-faragványokat hang-
súlyozta az új koncepció. Az egész munka végeredményben tanulságos volt számomra 
a jó provinciális neogótika szintjén. 

Sokkal nagyobb jelentõsége lett a következõ helyreállítási munkámnak, melyet 
önállóan végezhettem el. A Szent György-templom ugyancsak sérült belsõ stukkódí-
szeire vonatkozott a megbízás, amellyel Gerevich Tibor és Dercsényi Dezsõ, a 
Mûemlékek Országos Bizottsága akkori elnöke és elõadója megkerestek. Olasz és né-
met szakkönyvek tanulmányozása, majd egy próbamunka kedvezõ elbírálása után 
kezdtem el a munkát. Az anyagösszetétellel és technológiával voltak kezdeti problé-
máim, de következetes elemzésekkel és kísérletekkel sikerült a kívánt eredményt el-
érnem. A ráhordott festésrétegek eltávolítása, a stukkók és a téglaboltozattól elvált 
vakolatrétegek rögzítése, továbbá az elpusztult és hiányzó részek helyszíni mintázása 
mellett szükséges volt a sérült boltozati kõbordák egy részének kiváltása is. 

Már fél éve dolgoztam a helyreállításon, a barokk falpillérek elbontására is sor ke-
rült, mert azokból kiszabadíthatóak voltak a gótikus boltozathoz tartozó oszlopköte-
gek. Az akkori iparjogi törvény szerint ilyen kõbõl készült épületszerkezeti munkához 
okleveles kõfaragó-mesteri képesítés és bejegyzett iparûzési engedély kellett. Mester-
vizsgára az illetékes hatóságnál, a gyõri Államépítészeti Hivatalnál jelentkeztem. A fel-
tételeknek eleget téve 1948 márciusában az öt napig tartó írás-, rajz- és szóbeli vizsga 
„dicséretes’ elvégzése után mint okleveles kõfaragómester tértem haza, teljesen lega-
lizálva a munkámat. A Szent György templomban végül elkészítettem a tizennégy stá-
ció dombormûvet is, s ezzel fejeztem be az itteni tevékenységemet. 

E két esztendeig tartó restaurálás mellett süttõi mészkõbõl faragtam a gyermekét 
istápoló anya szobrát a Jéhn patika portáljára és készítettem egy Szent Mihály szobrot 
is, mely a városplébániára került. 

A következõ mûemléki feladatom a sopronbánfalvi Mária Magdolna-templom 
belsõ helyreállításához kapcsolódott a hajó gótikus ablakának, a keresztelõ medencé-
nek és a szentélyboltozatnak kiegészítõ helyreállításával. Terveztem és kiviteleztem a 
csupasz oltármenzára egy bronzdombormûves tabernákulumot és a keresztelõkúthoz 
egy oszlopos lábazatot. Kisebb kiegészítõ kõcserékre került sor a Szent Mihály temp-
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lom Storno tervezte fõkapu bélletprofiljainál egy levéldíszes oszlopfõnek az újrakészí-
tésével. 

Szobrászati megbízást is kaptam a várostól: Mûtermemben ott állt a városvédõ 
megcsonkult szobra, és hogy legyen belõle valami, javaslatomra új alakot öltött. Sze-
rencséje volt, mert ha a bombázáskor a fejét is elvesztette volna, akkor nem válhatott 
volna páncéljából kibontva az akkori korszak hõsévé, félmeztelen, kalászt óvó mun-
kásszoborrá, és nem állna ott ma is a Várkerületen. 

Kezdettõl fogva gondhozó lett számomra egy új szobormegbízás. Amikor a Süttõrõl 
érkezett hat és fél tonnás kõtömböt a pályaudvaron a tehervagonból egy platóskocsira 
zöttyentettük, eltört a kocsi egyik kereke. Átrakodtuk, majd amikor a sima utak utáni 
füves mûteremtelekre értünk, a kocsink úgy megsüllyedt, hogy azt kimozdítani nem 
lehetett. Kézi erõvel, görgõkkel kínlódva került a tömb a mûterembe. A szobormû el-
készült és felállították, aztán áthelyezték, 1956-ban ledöntötték és megcsonkították, 
majd kijavíttatták, majd végezetül 1992-ben „lerendszerváltották” a Kellner-szobrot. 
Azóta nem tudok róla, mert mindenre nem vagyok kíváncsi. 

Az érdeklõdésem elõterébe került a mûemlékek védelmének ügye, az olyan indo-
kolhatatlan bontások láttán, mint amilyennek az Orsolya téri Proszvimmer-ház és a 
Lunkányi-ház is áldozatul estek. Ez a sors fenyegette a Szent György utcában a Kápta-
lanházat, a kétemeletes palotát is. A súlyos bombakárok romossá tették és a helyi vé-
lemények szerint bontásra ítéltetett. Nem adta azonban fel Lux Kálmán, a MOB sokat 
tapasztalt építésze. Az õ személyes kockázatvállalásának és helyszíni szakmai irányí-
tásának köszönhetõ, hogy a fõhomlokzatot bontócsákány nem érte. Az akkor hetve-
nedik életévében járó Kálmán bácsi ezt a sikert tisztelõi körében a szemközti borozó-
ban ünnepelte meg, a vendéglátó közvetlenségével. 

Az 1949-ben megszûnt MOB utóda, a Múzeumok és Mûemlékek Országos Köz-
pontja megbízott a bencéseknél a volt ferences káptalanterem helyreállításának 
kõfaragó-mesteri munkáival. Forgatva az akkori okmányokat, a múltba visszatekintve 
úgy érzem, hogy életem szakmai fordulatát ez a megbízás hozta magával, mert szá-
momra itt váltak a középkori alkotások élményhozóvá. Valószínûleg azért, mert én a 
mûemlékvédelmet alkotó mûvészeti tevékenységként éltem meg, és ennek álltam 
teljesen a szolgálatába. 

Amikor én a káptalantermi munkálatok menetébe bekapcsolódtam, a feltárások, a 
statikai megerõsítések már készen voltak. Az én tervrajzaim szerint készítettem el a 
terem három gótikus ablakát, helyreállítottam a bejárati ajtó bélletét, a pilléreket, 
konzolokat és a boltozatot a szükséges kiváltásokkal és kiegészítésekkel. Végül sor ke-
rült az új funkció, a középkori kõtár kialakítására, melyben helyet kapott néhány fa-
ragvány a Szent Mihály- és a Szent György-templomból is. 

Közbevetõleg meg kell említenem, hogy a mûvészetek új fõvárosi szakvezetõi 
megértették velem azt a tényt, hogy nekem, a volt római ösztöndíjasnak, a három T, a 
támogatott és a tûrt mûvészek mögött a tiltott kategóriában van a helyem. Ezt na-
gyobb lelki megrázkódtatás nélkül tudomásul vettem. Ehhez a nem örvendetes tény-
hez itthon meg az járult, hogy mint vállalkozó kõfaragómestert nem a jövedelmem 
szerint adóztattak, úgy hogy jobbnak láttam az iparengedélyemet is visszaadni. Köz-
ben megkönnyebbülten tapasztaltam, hogy a mûemléki megbízások folyamatosak 
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maradtak, az egyes munkákat alkalmi szerzõdéses megbízásként végeztem el. Így dol-
goztam Gyõrben, Pécsett, Visegrádon, Újmassán, Egerben, majd újra Sopronban, aztán 
elõbb a Múzeumok Országos Központjának, majd fél év múlva az Építészeti Tanács 
Titkárságának önálló tudományos kutatójaként. 

Szobrászkodtam is közben valamicskét a Szentháromságszobor restaurálásánál, a 
figurális kiegészítéseknél, fõként a Krisztus szobornál és donátor szobroknál, míg a 
Szent Anna szobrot teljesen újra kellett faragnom. Az egész munkát Csatkai kezdemé-
nyezte, ahogy a Balfi úti pihenõkereszt és a Szent Mihály u. 9. számú ún. két mór ház 
homlokzatának eredeti állapotába történõ helyreállítását is, ahol figurális és dekora-
tív díszítõelemek, világi és egyházi szimbólumok dominálnak. Az oromzatos kapuzat 
és a figurális díszek kõbõl, a fülkekeretek levéldekorációi stukkóból készültek, és 
jelentõs díszítést ad a sima és durva vakolás népies barokk játékossága is, amelyek 
Prattinger kõmûvesmester képességeit tükrözik. 

Csatkai Endre indította el a Várkerületi Mária oszlop helyreállítási munkáit a 
pusztulófélben lévõ dombormûvek láttán. Jó szándékú mentési céllal gyorsan sor ke-
rült a reliefek kibontására és évekig tartó tárolására. Ugyancsak Bandi bácsi kezdemé-
nyezésére megbízást kaptam feletteseimtõl, hogy a nagycenki Széchenyi-kastély 
fõépületének az erkélyes középrizalitját teljes szélességében díszítõ allegorikus, a 
mûvészetet és a tudományt ábrázoló puttós dombormûvet szakszerûen bontsam le, és 
szállítsam Sopronba, a múzeumkerti raktárba. Késõbb tudtam meg, hogy egy rokokó 
kályhát Csatkai már bemenekített a múzeumba és ez volt szándéka az én megbízatá-
sommal, mert az épületrõl lemondott. Ezt írta róla 1953-an: … „A nagycenki Széche-
nyi kastély 1944-45-ben háborús események következtében berendezésével együtt 
csaknem teljesen elpusztult” … 

Kimentem Nagycenkre és látnom kellett, hogy nem a háborús károk, hanem lelki-
ismeretlen fosztogatók a kastélyt szó szerint kirabolták, nem csak berendezését vitték 
el, nem kímélték a nyílászáróit, parkettáit és tetõgerendáit sem. Kovácsolt vas erkély-
rácsát a termelõszövetkezet hátsó udvarán és egy szétbontott márványkandalló köveit 
a park egyik bokra alatt találtam meg. 

Vegyes érzelmekkel, tehetetlen dühös szomorúsággal másnap jelentést írtam a lá-
tottakról a fõvárosi feletteseimnek, mert ez tudományos kutatóként, véglegesített 
mûemléki alkalmazásban a kötelességem volt. Jelentésemben leírtam a látottakat, és 
hogy megtagadtam azt a múzeumi gyûjtõ-mentõ elgondolást, hogy a dombormûvet 
bontsam le. Helyszíni szemlém alapján úgy döntöttem, hogy a dombormûvet a helyén 
hagyom. Javasoltam ellenben, hogy hivatalunk keresse meg mindazokat az intézmé-
nyeket, amelyeket a fõvárosban Széchenyi alapított vagy kezdeményezett az egész 
nemzetnek javára, és kérje eszmei támogatásukat. Ezután – nagyon vontatottan – sor 
került az állagmegóvásra és késõbb a helyreállítási munkákra is. Végül az Országos 
Mûemléki Felügyelõség közel két évtizedes munkája után a fõépületben méltó helyet 
kapott a Széchenyi István Emlékmúzeum. Ebben a történetben számomra annak a 
Széchenyi idézetnek az örökérvényû szavai adtak bíztatást, amelyet 1941-ben válasz-
tottam Széchenyi emlékérmem köriratául: „Merjetek nagyok lenni”! 

Már véglegesített mûemlékes alkalmazottként, a mûemléki tudományos osztály 
szobrászrestaurátoraként vettem részt az Új u. 16. számú középkori lakóház kutatásá-
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ban, rekonstrukciós tervezési és kivitelezési munkáiban. Ekkor már céltudatosan fog-
lalkoztam a középkori kõfaragó mesterséget ismertetõ szakirodalom felkutatásával. 
Adatokat gyûjtöttem arról, hogy hogyan és milyen módszerekkel tervezték és kivite-
lezték mûveiket, legyen az egy kõrácsos, mérmûves ablak, kõbordás boltozat, fiato-
rony vagy akár egy templomtorony. Sokat jelentett e törekvésemben az a tény, hogy 
az én szakmai életutam valamiképp hasonlóan alakult, mint egy középkori kõfaragóé, 
akinél a szilárd alapot a gyakorlati képzés adta, s fokról-fokra haladt a tanulóévektõl a 
mester-képesítésig, a kézmûvességtõl a mûvészi tervezésig. 

Nemcsak azért kutattam a középkori módszereket, mert ezek nélkül alig boldogul-
tam volna, hanem fõként azért, mert látásmódomban a geometriai szemlélet az 
elsõdleges, amely a matematika térhódítása elõtti idõk szemlélete volt. A pergamenre 
rajzolt gótikus építészeti terveken a formák arányait az euklideszi síkgeometria gya-
korlati alkalmazásával határozták meg, amelyeknek az összefüggései függetlenek 
minden mérettõl, s amelyekkel a formákat és arányokat kimeríthetetlenül sok válto-
zatban hozhatták létre. Már évek óta foglalkoztatott a gótika formavilága, amely egy-
egy stíluskorszakon belül is szinte mérhetetlenül gazdag volt és a stílus alakulásával a 
korai kezdetektõl a késõi túlérettségig az évszázadokon át folyamatosan változott. A 
tervezés a középkori kõfaragó-építõmesterek kezében stílusformáló volt, annak a 
céhbeli mesternek a kezében is, aki az Új u. 16. sz. ház alkotója volt. Ezért volt 
sokrétû, nekem való feladat az Új utca 16. gótikus ablakainak rekonstrukciója a 
tervezéstõl kezdve, a tervtanácsi jóváhagyáson át a mûhelybeli és az elhelyezõ mun-
kákkal a kész ablakok átadásáig. A rekonstrukciós helyreállítás után az épületet az Or-
szágos Mûemléki Felügyelõség Soproni Építésvezetõsége vette birtokba, ahol az ad-
minisztráció irodái épp úgy helyet kaptak, mint a vendégszobák a bõvülõ létszámú 
fõvárosi kollégák számára. Nekem is volt egy rajzasztalom a nagyteremben, ahol ad-
minisztrációs munkámat végeztem el, de a mûteremben jobban éreztem magam. 

Szobrászati megrendelést kettõt kaptam az ötvenes évek elején. A bencés templom 
igazgatójának egy fél életnagyságú Mária szobrot faragtam margitbányai mészkõbõl, 
amelyet a templomhajóban helyeztünk el, a kurucdombi Szent István-templom plé-
bánosának felkérésére pedig egy Lisieuxi Kis Szent Teréz szobrot készítettem körtefá-
ból, örülve a szokatlan anyag adta változatosságnak. Egy harmadik megbízással nem 
jutottam túl a tervezésen, de sajátos élményeiért megemlítendõnek tartom. A 
brennbergi bányaigazgató felkért, hogy készítsek dombormûveket a szénfejtés em-
beri-fizikai munkájáról, hogy azokkal díszítsék a szakszervezeti székház nagytermét. 
Hogy eleget tehessek a megbízásnak hat munkanapon át a délelõttös mûszakot egy 
brigád mellett töltöttem a bányában, a helyszíni tanulmányozás céljából. Ezt izgal-
masnak és kalandosnak találtam. Ilyen volt a fél kilométernyit zuhanó lift, a kas, a 
tárnák és vágatok, a változó légáramlatok, bukdácsolásom a sínek, vezetékek és ácso-
latok között egy fejtõhelyig, ahol mintegy negyven fokos száraz melegben verítékezve 
egy bányászlámpa pislákoló fényében rajzokban igyekeztem rögzíteni a látottakat. 

Az elsõ leszállás elõtt a bányamester jó szándékúan figyelmeztetett, hogy a brigád-
tagok, akikkel együtt leszek. kivétel nélkül párthû kommunisták. Az átöltözéskor a 
bemutatkozás formális volt, a bizalmatlanság érezhetõ légkörében, de lent a bánya 
mélyén, amikor németül elmondtam nekik, hogy szobrász vagyok és miért vagyok kö-
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zöttük, felengedett a hangulat, de figyelmeztettek, hogy óvakodjam a bányamestertõl, 
mert az nagy kommunista. 

A Rabitsch brigád egyik tagja már éjjel három órakor értem jött, hogy a Szent Ist-
ván aknához együtt gyalogoljunk fel, ahol átöltöztem és hajnali öt órakor leszállhat-
tunk a mélybe. Termelési szünetek csak akkor voltak, amikor robbantottak és pihen-
hettek egy keveset a légkalapácsok és szívlapátok mellett a mintegy negyven fokos 
melegben, ahol én a rajzolásba is beleizzadtam, egy életre megtanulva, hogy a szemé-
lyes élményeket semmilyen szöveges vagy képi tájékoztatás nem pótolhatja. 

A mûszak végén a fürdés és átöltözés után mint a brigád tiszteletbeli tagja én is ve-
lük tartottam a község vendéglõjébe, ahol néhány korsó sör mellett még elbeszélget-
tünk, úgy hogy szálláshelyemre késõ délután, több mit tizennégy óra elteltével értem 
vissza. Amikor szombaton a hat mûszaknyi együttélés után elbúcsúztunk egymástól, 
igazán szívbõl kívántunk egymásnak jó szerencsét. 

 Az ötvenes évek elején Gyõrben két megbízásnak kellett eleget tennem, amelyek-
hez helyi segítõtársra találtam Birkmayer János szobrászmûvész kõfaragómesterben a 
mai múzeum, a volt Apátúr ház homlokzati díszes kõfaragványainak és a káptalan-
dombon lévõ Szent Mihály szobornak a helyreállításához. Sopronban Csatkai Endre 
kezdeményezésére elkészítettem Goldmark Károly Ógabona téri emléktábláját, és 
helyreállítottam a Fövényverem u. 29. sz. ház utcai sarokszobájának számtalanszor 
átmeszelt stukkómennyezetét. Eközben a város kommunista vezetõit nem tudom mi 
indította arra, hogy 1954. novemberében, megkérdezésem nélkül tanácstaggá válasz-
szanak a belvárosi körzetben. Így lettem a Városi Tanács mûszaki osztálya mûemléki 
albizottságának vezetõje. Tudták, hogy nem vagyok párttag, és bizonyára ismertek 
annyira, hogy én párthûségre alkalmatlanként is szolgálhatom a város érdekeit. A 
mûemléki szakhatóság soproni dolgozójaként és a kapcsolataim révén jelentõs anyagi 
támogatást szereztem a városnak. Ide tartozik a Szentlélek templom toronysisakjának 
állagvédelme és az eredeti gótikus fõhomlokzat timpanonos kapubélletének és 
mérmûves ablakának rekonstruálása. 

Ezeknél sokkal izgalmasabbá vált egy régészeti lelet Visegrádon, a királyi palota 
ásatásának legfelsõ teraszán, ahol andezitbreccsa, mészkõ és vörös-márvány faragvá-
nyok sokasága került napfényre. Amikor a kutatásba 1955 nyarán bekapcsolódtam, a 
késõbb oroszlánosnak nevezett kút részben szétdúlt alapsíkja fogadott öt in situ 
fekvõ oroszlánnal, rajtuk a kút Mátyás király hollós címerével ékesített mennyezet-
lapjának mintegy négyötödével, mögötte a falikút kúttáljának falba épített részével, 
és számos másodlagosan beépített faragvánnyal. A mûszaki felmérések, a különbözõ 
kõfaragványok kõanyag, stílusjegyek, funkció és állékonyság szerinti vizsgálata, a cso-
portosítása és a regisztrálása hosszú hónapokat vett igénybe. 

Megdöbbentõ élmény volt az a felismerés, hogy nem egy, hanem két díszes fali-
kútnak a maradványaival van dolgunk, mert a palotát alapító Anjou királyok építették 
ki azt a vízvezetékrendszert, amely egy falikutat látott el. Ezt az Anjouk struccfejes 
címerével díszes falikutat Mátyás király elbontatta, hogy annak helyébe a saját családi 
címereivel ékesített kutat állíttassa. Az oroszlános kút in situ alapsíkja és az egységes 
vörös-márvány anyaga a Mátyás-kori falikút rekonstrukciójára adtak lehetõséget. A 
kõrészek szerkezeti összefüggései és geometriai arányok lehetõséget adtak az összkép 
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kompozíciójának meghatározásához és a szerkesztett rajz elkészítéséhez. Ezek alapján 
az eredeti faragványok szerint készítettem el a falikút 1:5 léptékû gipszmodelljét már 
a soproni mûhelyben, zavartalanul. Amikor a szükséges dokumentáló rajzokkal is el-
készültem, 1956. június 18-án délelõtt Visegrádon összeülhetett a zsûri tervtanácsa: 
tizennégy mûvészettörténész és tíz építészmérnök. Hosszas vita után késõ délutánra 
jóváhagyták rekonstrukció-tervemet, megállapodtak abban, hogy az eredeti töredékek 
múzeumban kerüljenek megõrzésre, az eredeti helyre pedig vörös márvány rekonst-
rukció-másolat felállítását irányozták elõ. 

 

 
1. kép. A visegrádi oroszlános kút mesterei: Szakál Ernõ, Birkmayer János, Kõfalvi Imre, Tauber Vince 1959 

(Szakál Ernõ múzeum-alapítvány Pereszteg) 

 
Egyelõre azonban a folyamatban lévõ munkák miatt a program háttérbe szorult. 

Befejeztem a szombathelyi múzeumban a jáki kõtár rendezését, Sopronhorpácson a 
románkori kapuzat, Sopronban a Szentlélek-templom gótikus homlokzati részleteinek 
helyreállítási munkáit. Késõ õsszel foglakozhattam újra visegrádi feladatommal, de 
nem úgy, mint elterveztem. Budapesten kitört az október 23-i forradalom, melynek 
kihatásai teljesen váratlan fejlemények sorával zúdultak rám. Október 23-án érkeztem 
Visegrádra. Nem szívesen emlékezem vissza az akkori eseményekre és ellentétes in-
dulatokra és arra, hogy ott ragadtam, mert csak november 4-re sikerült, eléggé kalan-
dosan hazaérkeznem családomhoz, az ugyancsak felbolydult Sopronba. A nyugatra ló-
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dult disszidens áradat és a politikai megtorlások személyi vonatkozásai nekem 
érzelmi terhet jelentettek, azért is, mert a közvetlen rokoni és baráti körömet érték. 

A politikai pártirányítás ötágú vörös csillaga alatt az átszervezések az Országos 
Mûemléki Felügyelõséget sem kerülték el. Az új igazgatónkról csak annyit tudtam 
meg, hogy munkáskáderes kerületi titkár volt és mivel az én alkalmazotti feladataim 
tartó gerincét a kétkezi fizikai munka jelentette, pártonkívüliként sem voltam osz-
tályidegen az õ számára. Szakmai feletteseim, Entz Géza és Dercsényi Dezsõ, változat-
lanul vitték tovább a tudományos igényû szakvezetést, mintha mi sem történt volna. 
Változatlan maradt munkaprogramom is, Mátyás király oroszlános falikútja vörös 
márvány másolatának elkészítése. Jól tudtam, olyan feladatot kaptam, melynek meg-
valósításához megfelelõ társakat kell keresnem, olyanokat, akik a vörös márvány fara-
gásban gyakorlattal bírnak és hajlandók csatlakozni hozzám. Sopronban nem találtam 
kellõen felkészült társakra, ezért Gyõrben megkerestem barátaimat Birkmayer János 
szobrászmûvész kõfaragómestert és Kõfalvi Imre kõszobrász mestert, akik ebben az 
idõben a Gyõr-megyei Tatarozó Vállalatnál mûkövesekként dolgoztak. Hármasban el-
utaztunk Visegrádra, ahol a faragványok és a gipszmodell ismertetése után hivatalo-
san felkértem õket, hogy lépjenek át az OMF alkalmazásába a falikút munkáinak el-
készítésére, további szép munkafeladatok biztos lehetõségeivel (1. kép).  

Végül is örömteli várakozással csatlakoztak hozzám és így alakult meg a Tudomá-
nyos Osztály keretében az OMF kõszobrász részlege, természetesen soproni 
mûhellyel, országos hatáskörrel. Gyakorlati ismereteik a mesterség egészét átfogták, 
emellett a hazai vörös márványokat nálam jobban ismerték. Baráti volt a kapcsolatunk 
és én amolyan „primus inter pares”-ként voltam irányítójuk és ügyintézõjük. Az 
oroszlános kút kivitelezési munkája gipszöntvény másolatok készítésével, természe-
tes nagyságú mûhelyrajzok és sablonok készítésével indult. A megfelelõ kõanyag az É. 
M. Építõkõfejtõ Vállalat tardosi bányájából került ki az É. M. Süttõi Kõfaragó Vállalat-
tal kötött szerzõdések alapján. A faragás minden részletében megszervezett munkáját 
Sopronban 1958 nyarán kezdtük el egy fiatal kõfaragósegéd és két segédmunkás, to-
vábbá egy iparmûvész-szobrász bevonásával. 

Közben voltak építészeti munkákhoz kapcsolódó feladataink Zalaszántó gótikus 
templomán és itthon az Új u. 11. szám alatti zsinagóga és a Fabricius ház változatos 
formaképzésû mérmûves ablakainak helyreállításával. Egyéb vonatkozásokban is 
eseménydús volt számomra az esztendõ, mert városi tanácstagként elnöke lettem 
Sopron Város Tanácsa Mûemléki Bizottságának, így lehetõséget kaptam a mûemléki 
szempontok képviseletére a városi mûszaki hivatal keretein belül is. Elsõ külföldi 
mûemlékes tanulmányutamat is ez évben hozta meg a sors egy lengyelországi húsz-
napos, Katowicétõl Gdanskig érõ körutazással, lelkes vendéglátó szakemberek társa-
ságában. Kevéssel hazaérkezésem után az addigi mûemléki tevékenységemért az Épí-
tésügyi Minisztertõl az „Építõipar Kiváló Dolgozója” kitüntetést vehettem át. 

A legnagyobb örömet azonban az oroszlános kút teljes elkészülte adta, amikor azt 
már Visegrádon felépítettük, hivatalosan átadtuk és egy kis zártkörû házi ünnepség 
keretében felavattuk. Az oroszlánfejes vízköpõbõl soproni veltelini csordogált. Ami-
kor már a Mûvészettörténeti Értesítõben publikációm is megjelent, már nyakig benne 
voltam egy még izgalmasabb kihívásban, mely immár hét éve foglalkoztatott: hogy a 
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visegrádi Anjou-kori kõfaragványok hatalmas mennyiségû leletanyagából nyolc év 
alatt szerzett tapasztalatokkal, töredékekbõl összerakni a palota díszudvarának nagy 
kútját, amelynek alsó kõrétege itt is a régészeti ásatás során került elõ.  

A faragványok csoportosításában és a szerkezeti összefüggések meghatározásában 
kõszobrász társaim lelkesen segítettek, mert sikerélmény volt minden konkrét megál-
lapítás a kútalaprajz kõbe karcolt rajzának felfedezésétõl az egyes, összetartozó 
kõrétegek meghatározásáig. A mûszaki felmérések után elkészítettem a tervdokumen-
táció rajzait, melyek alapján az 1:5 léptékû gipszmodellel felkészülve 1961-ben került 
a kútház ügye elbírálásra, a Visegrádra összehívott tervtanács elé. A szakbizottság a 
kövek, rajzok és a gipszmodell ismeretében a bemutatott terveket elismeréssel elfo-
gadta, kivitelezésre elõirányozta. Felállítási helyéül a Salamon-torony földszintjét ha-
tározta meg.  

Ezek alatt az évek alatt változatosságot jelentett a sopronbánfalvai karmelita temp-
lom szentélyének megnyitása, gótikus boltozatának helyreállítása és Bella Lajos 
emlékmûvének várhelyi elkészítése. Izgalmasabb volt a Mûvelõdésügyi Minisztérium-
tól kapott megbízásunk Scarbantia capitoliumi triászának áthelyezése a Deák téri mú-
zeum alagsorából a Fabricius-ház pincéjébe, amit kényszermegoldásként vettem tu-
domásul. A római antik szobrászati múzeumi anyagban ilyennel, közel kétszeres 
életnagyságú szobrokkal nem találkoztam, igaz ugyan, hogy ilyen töredékes szobor-
anyaggal ott nem is törõdnek sokat, pedig szerintem így is egyedülállók, s ezt a kuta-
tási eredményeim bizonyították. A közel két éven át elhúzódó munka, mely a hivata-
losan elõírt munkaidõnkön túl, mellékfoglalkozásban szervezõdött, élményteli és 
tanulságos volt mindannyiunknak, akik ebben részt vettünk.  

Azt gyorsan megállapíthattam, hogy a tiszteletreméltó bécsi mûvészettörténész 
professzor, Dr. Praschniker útmutatásai alapján készült szobrok rekonstrukciói felül-
bírálandók. Praschniker Jupiter, Juno, Minerva és egy császár szobrát állította össze a 
töredékekbõl, a márványanyagot osztrák területrõl valónak, noricuminak vélte, és a 
készülésük idõpontját Domitianus korára tette. A szobrok kõanyagáról munkatársa-
immal együtt kezdettõl szemre biztosan csak annyit mondhattunk, hogy semmiképp 
sem alpesi márványok. Feladatot jelentett tehát ennek tisztázása, ezért a több ládában 
megõrzött, nem azonosított ásatási töredékbõl kiválogattam olyanokat, amelyek több-
féle kristályszerkezete egy szakvizsgálathoz jellemzõ adatokkal szolgált. Levelekkel és 
márványdarabokkal kapcsolatot kerestem az itthoniak mellett bécsi, berlini, firenzei, 
római és athéni geológusokkal és mûemlékes mûvészettörténészekkel, fényképekkel 
illusztrálva kérdéseimet. Az eredmény vagy egy évet váratott magára, de végül össze-
állt a szakvéleményekbõl annak tudományos megalapozottságú meghatározása, hogy 
Scarbantia capitoliumi szobrai a hellenisztikus római szobrászat legjelentõsebb he-
lyén, a kisázsiai Aphrodisiasban, ottani káriai márványból készültek egy ottani 
szobrászmûhelyben. Onnan fõként vízi úton szállították õket Dr. Alois Kieslinger geo-
lógus egyetemi tanár véleménye szerint. A „Steinverfrachtung auf der Donau” címû 
tanulmányában Kieslinger leírja a római kori vízi utak szerepét a kövek szállításában 
és vele ezért személyesen konzultálva bizonyosra vehettük, hogy a triászt a Meander 
folyón, az Égei- és Fekete tengeren és a Duna vizén szállították, feltehetõen 
Carnutumig, és onnan a Borostyánkõ úton hozták õket Scarbantia fórumára. Az oszt-
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rák szakemberek egyike zokon vette, hogy Praschniker uralkodónak mondott trónu-
sos alaktömbjét Minerva szobrának jelentõs részeként azonosítottam, s nem enged-
tem ezzel a császárt az istenek közé. A triász áthelyezése hozta kalandozás a római 
korba tanulságosan regényes kirándulás volt számomra, mert a személyes élményeim 
és kutatásaim tudatosították bennem az antik Róma mûvészetének a sokrétûségét és 
a mesterségek technikai csúcsteljesítményeinek lenyûgözõ voltát.  

Egyes mûemléki munkák érdekes módon vezettek vissza az antik világba régészek, 
mûvészettörténészek és nagyszerû tanítóm, Marcus Vitruvius Pollio segítségével. Kel-
lettek az inspirálók, mert megsokasodtak a megoldandó feladatok Pannóniában. Vá-
ratlan epizódként Székesfehérvár romkertjében felfedeztem Szent István király római 
eredetû kõkoporsójának két addig fel nem ismert töredékét, Savariában felállítottuk a 
kiegészített gránitoszlopokat az Isis templom elõtt, elkészítettük a gorsiumi 
nymphaeumok rekonstrukciós kiegészítését, Aquincumban egy delfines szökõkúttal 
és egy korinthoszi oszlopfõvel gazdagítottuk a szabadtéri múzeum látnivalóit. 

Közbevetõleg meg kell említenem egy rossz emlékû epizódot az 1960-as évek 
elejérõl, amikor az OMF Budapesten, Kelenföldön egy központi kivitelezõi telephelyet 
létesített, korszerûen gépesített mûhelyekkel, irodákkal, a kivitelezési osztály 
vezetõinek elgondolásai, távlati tervei alapján. Felépítettek az asztalos, lakatos és egyéb 
mûhelyek mellé egy kõszobrász-restaurátor mûtermet is, melyet nekünk szántak. Fel 
akartak költöztetni Budapestre, mert a kivitelezési osztály vezetõit kezdettõl fogva 
irritálta az a tény, hogy az általam vezetett részleg a tudományos osztályhoz tartozott, és 
hogy Sopronban volt a telephelye. Budapesti, fõváros-centrikus szemmel nézve 
bekebelezési szándékuk érthetõ volt, de mivel gyökereink a provinciában, Gyõr-Sopron 
megyében eredtek és ide kötöttek mesterségbeli és családi kapcsolataink, egyöntetûen 
tiltakoztunk az áttelepítés ellen. Hivatalosan közöltük, hogy állami alkalmazotti 
munkaviszonyunkat inkább felmondjuk és visszatérünk a magánvállalkozói területre, 
ahonnan elindultunk. Végül minden maradt a régiben, olyannyira, hogy az azóta eltelt 
negyedszázad alatt a fõhivatal szervezeti alakulásai nem változtatták meg a soproni 
statust, mert így van az ma is, 1998-ban. Én már öreg nyugdíjasként írom a sorokat, 
amikor szívmelengetõ érzés azt látnom, hogy szakmai tanítványom Faragó János 
vezetése alatt a soproni kõszobrász részleg elismert tényezõje az Állami Mûemlék 
Restaurálási Központ szervezetének, országos jelentõségû helyreállításaival, sikeresen. 

A gyõzelmet szerényen megünnepeltük a vígözvegynél, mellyel szemben sréh-vi-
zaví sor került a Szent György templom málladozó homlokzatának helyreállítására 
Sedlmayr János építész barátunk irányításával. Õ tárta fel Dávid Ferenccel [helyesen: 
Sallay Mariannal – a szerk.] a bejárati ajtókeretek gótikus kávazáródásait és azok tim-
panonjaiban volt dombormûveket. A teljes feltárás a restaurátori szakmunkával már 
az én reszortom volt. Antiochiai Szent Margit sárkányölõs legendáját és a sárkányölõ 
Szent Györgynek, a templom névadó szentjének erõteljes plasztikájú dombormûveit 
elfalazásuk elõtt brutálisan megcsonkították, majd letört darabjait részben ugyanott, 
mint falazóanyagot egyéb törmelék közé habarcsba rakták, likvidálták, eltüntették, 
amikor a város vezetõsége protestáns lett és a hitújítás égisze alatt a templom sem 
maradhatott a katolikusok birtokában. Feltehetõen lerombolták a templombelsõ li-
turgikus építményeit, oltárait és szobrait, melyekbõl morzsányi maradék, egy 
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szenvedõ Krisztus festett kõszobrának felsõteste, továbbá egy angyalos gyámkõ és egy 
freskótöredék került elõ az 1947-48. évi helyreállításkor, az akkor elkerülhetetlen 
bontások falazóanyagából, tanúságot téve a kíméletlen képrombolásról. Amikor, 1674 
után a templomot karzatokkal bõvítették, a régi külsõ támpilléres fõfalak szinte 
eltûntek a kibõvült téralakításban. Az egyhajós templom külsõ támpillérei, a gótikus 
ablakok záradékívei és számos ismeretlen faragvány ma is feltáratlanul ott van a hoz-
záépítések falazatában. 

Ugyancsak ismeretlen a templom tárgyi anyaga abból az idõszakból, melyet Luther 
Márton tanainak gyors elterjedése az érdekek és hitvallások hoztak létre. Nyugtalan 
és indulatoktól izzó eseményekrõl, a jezsuiták retorzióiról tudósítanak a gyér hírfor-
rások. Az 1674-ben bekövetkezett [jezsuita] birtokbavétel azzal is járt, hogy a protes-
tánsok síremlékeit kivetették a templomból, többek között Lackner Kristóf vörös 
márvány sírkövét is, melyet jó kétszáz évvel késõbb egy volt jezsuita építményben 
küszöbkõként véletlenül találtak meg. A pusztításban a természeti erõk is részt vet-
tek, mert – „1676-ban óriási tûzvész a belváros tekintélyes részét elhamvasztja, a kö-
zépkor mûemlékeibõl alig marad valami meg. Az újjáépítés most már teljesen barokk 
stílusban … gyorsan megindul…” Elkészült a templom kápolnasora, új oltárai és 
szinte minden falfelületet elborító stukkódísze és az 1677-ben elkészült tetõterének, 
a templompadlásnak egyedülállóan impozáns ácsszerkezete, a legszebb Sopronban. 

Idõközben a Templom utcában járva egy munkaárok mellé kidobott föld között 
feltûnt nekem egy kisméretû gótikus boltozati zárkõ, rajta egy szárnyas kentaurral. 
Leállíttattam a kábelfektetés munkáját és gyors leletmentéssel munkatársaimmal a 
szó igazi értelmében megmentettük egy kora gótikus faragványcsoport számos darab-
ját, egy kisebb és egy nagyobb csoportot. Két szempontból vált izgalmassá a lelet, mert 
szembetûnõ volt a rokon stílusazonosság a Ferences káptalanterem faragványaival és 
az a tény, hogy nem össze-vissza, hanem szépen egymás mellé fektetetten, szinte 
épen került elõ gazdagon tagolt pillérfejezet, törzsdarabok, lábazatok, hevederívek, 
boltozatbordák egész sora, köztük a pillérfejezetek és lábazatok lefelé fordítva. 

A faragvány-együttest elraktároztuk és csak akkor foglalkoztunk a témával beha-
tóan, amikor Dercsényi Dezsõ munkatervünkbe vette. Közösen megállapíthattuk, 
hogy a ferences templom 13. században készült szentélyrekesztõjének, lettnerének fa-
ragványai, alkotóelemei, szinte ép állapotban kerültek kezünkbe. A szakirodalomból 
megismerhettem egy bécsi tanulmány adatait a koldulórendi templomok szentély-
rekesztõirõl. Erika Kirchner-Doberer osztrák mûvészettörténész doktori disz-
szertációját, mely 1946-ban jelent meg „Die deutschen Lettner bis 1300” címmel. 
Rendelkezésre állottak már az elméleti-tudományos analógiák mellett az azonosítható 
kõfaragványok összefüggései és térbeli méretei. 

A soproni ferences templomban a lettner a hajó teljes szélességében öt szakaszból 
állott, középütt átjáróval és két-két oldalkápolnával. „A Magyar Mûemlékvédelem 100 
éve” címû kiállításon 1970-ben Budapesten bemutattuk az eredeti két teljes pillért és 
összekötõ ívüket egy rekonstrukciós gipszmodellel együtt. A szentélyrekesztõ farag-
ványait egy alkalmi leletmentés hozta felszínre és ismerve a helyszínt, biztos vagyok 
abban, hogy egy céltudatos ásatás meglepõ eredményekkel járna, mert mi nem töre-
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kedtünk a teljes feltárásra, amit hitem szerint helyes döntés volt. Jobb helyen tudom 
e köveket a földben, mint a soproni múzeum korszerûtlen raktárában. 

Csatkai kezdeményezésére megbízást kaptam egy Berzsenyi emléktábla tervezé-
sére és kivitelezésére. Tudjuk, hogy amíg Berzsenyi a soproni evangélikus líceum ta-
nulója volt, egy Pócsi utcai gazdapolgár házában szinte falusias környezetben élt és 
szövögethette jövõje terveit, miközben bizonyára nem gondolta, hogy végül alma ma-
terének híres névadója lesz. Az emléktábla szerény kis alkotás. Egy soproni születésû 
író emléktáblájáról is szólnom kell, mert városunk sok lakosa mit sem tud Pap Ká-
rolyról. A Fegyvertár u. 5. alatt volt izraelita iskolaházban töltötte a gyermekkorát ap-
jának, a fõrabbinak a szigora alatt. Már ifjúkorában végzetes elvhûség vezette szem-
benállásra a polgári társadalommal és apjával, aki kitagadta. Az elsõ világháborúban 
önként ment a frontra, majd a proletárdiktatúrában vöröskatona lett. A Tanácsköztár-
saság bukása után bebörtönözték, szabadulása után Bécsbe emigrált. A belsõ, lelki 
összeomlását szívóssága és az irodalom adta lehetõségei kompenzálták, mert a buda-
pesti baloldali írók körükbe fogadták, a „Nyugat” folyamatosan közölte írásait és il-
letménykötetben kiadta „Azarel” címû könyvét, amelyben feszültségekkel telt tragi-
kus sorsának gyökerei idealizálódtak. 

Közbevetõleg megemlítem mintegy kétévenkénti külföldi mûemlékes-ösztöndíjas 
mûemléki tanulmányútjaimat, melyek jelentõsen gazdagították szakismereteimet, 
maradandó élményeket és szívélyes baráti kapcsolatokat teremtve vendéglátóimmal, 
amit a német és olasz nyelvtudásom mindenütt lehetõvé tett. Az elsõre, a lengyelor-
szágira 1958-ban került sor az OMF és az Országos Ösztöndíjtanács, valamint katowi-
cei kollégáink jóvoltából, akik a gazdag program szervezõi és kísérõ-vezetõi voltak. 
Olaszországi tanulmányutam során az észak-olasz Firenze, Pisa, Milano és Velence, va-
lamint Nápoly mellett a szicíliai látogatásaim voltak a leghasznosabbak. 1965-ben egy 
kelet-németországi (akkor még NDK) nemzetközi mûemlékes konferencián vettem 
részt, meglepõen sok szabadidõs program lehetõségével. Hasonló konferenciára és 
egy nagyszabású körutazásra a következõ évben Bulgáriában került sor. 

Legszorosabb kapcsolataim a közeli Bécsben évtizedeken át, még a nyugdíjas ko-
romban is tartó termékeny együttmûködéssé alakultak. Ebben döntõ szerepe volt 
Walter Frodl úrnak, a Technische Hochschule mûvészettörténész professzorának, aki 
Visegrádon az Anjou kútház 1964. október 10-i átadásakor az Osztrák UNESCO Bizott-
ság elnökeként vett részt az „Országos Mûemléki Hét” ünnepélyes megnyitásán, ame-
lyen az Építésügyi Minisztérium, a Mûvelõdésügyi Minisztérium, a Magyar UNESCO 
Bizottság, az Országos Mûemléki Felügyelõség, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Má-
tyás Király Múzeum hivatalos képviselõi vettek részt. Az ismerkedés és kötetlen be-
szélgetés során Frodl úr megkérdezte, hajlandó lennék-e a kútház rekonstrukciós 
munkáját Bécsben is ismertetni, amire én természetesen igenlõ választ adtam és 
szinte úgy vettem, mint egy megtisztelõ kihívást. Az idõpontot a következõ év tava-
szára javasolta. Így volt idõm a felkészülésre, diapozitívok készíttetésére, a rekonst-
rukció munkafázisainak összegzõ leírására, amit a publikálási kötelezettségem amúgy 
is megkövetelt. A hivatalos meghívólevél egy heti ott tartózkodásról, elszállásolásról 
és honoráriumról is szólt, így aztán ott laktam az Arsenal épületegyüttes azon szár-
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nyában, ahol a vendégszobák és a restaurátormûhelyek voltak. Így megismerhettem az 
ott dolgozókat, a mûhelyek felszereltségét, munkamódszereiket és szervezetüket is. 

Az elõadásra 1965 májusában került sor a Burgban székelõ Bundesdenkmalamt-
ban, meghívott szakemberek elõtt. A kútház töredékeinek a régészeti feltárását, a 
vízköpõs rétegkõ 1952-beni fellelésétõl öt éven át tartó izgalmas kutatásokat, a re-
konstruálás elméleti és gyakorlati összetevõit és egymásra hatását a vetített képek 
meggyõzõ látványa tette szemléletessé a magyarázó, ismertetõ elõadásomat, melyet 
szinte feszült figyelem kísért. A beszámolóm után kialakult kötetlen beszélgetés, a 
kérdések és vélemények a régészeti feltárás, a mûhelymunka technológiája, a geomet-
riai konstrukció szinte minden körét érintették. Itt ismertem meg Dr. Alois Kieslinger 
urat, aki részletekbe menõen érdeklõdött a kõanyagok, a kivitelezés technológiája és 
a kiegészítések anyagösszetétele felõl. Másnapra meghívott az általa vezetett Egye-
temi Geológiai Intézetbe, ahol zavartalanul beszélgethettünk. Kiderült, hogy a 
kõanyagok azonosításának, koronkénti felhasználásának és pusztulásmódjainak tu-
dósa és számos ily irányú publikáció szerzõje. Számomra fõ mûve a „Die Steine von 
St. Stephan” címû könyve, mellyel megajándékozott. Az 1970-es években sokszor jár-
tam Bécsben hivatalos kiküldetésben, de gyakran meghívott elõadóként is. 

Amikor a bécsi Magyar Követségen nagyobb szabású helyreállítási munkák folytak, 
a Mûemléki Felügyelõség vezetõségének javaslatára a Külügyminisztérium szakértõ 
konzulenseként mûködtem közre, mintegy iparmûvészeti szakértõként, segítve a 
mûszaki ellenõröket, irányítva a restaurálás jellegû munkálatokért felelõs 
mûvezetõket, ami fõként tanácsadás volt. Az ismeretségi köröm állandóan bõvült és 
nagy érdeklõdés lehetett a háttérben, hála az osztrák mûemlékesek patronálásának. 
Így aztán tartottam elõadást a Bundesdenkmalamt-ban, a Collegium Hungaricumban 
és a mûvészettörténész hallgatóknak is a Tudományegyetemen. A témák változatosak 
voltak, mert beszéltem középkori faragástechnikákról, a gótika geometriai konstruk-
ciós gyakorlati alkalmazhatóságáról és részt vettem egy ötnapos nemzetközi konfe-
rencián, amelyen a kõkonzerválás volt a fõ téma, geológusok és építészek 
elõadásaival, mikor is felkérésre a hobbimról, a gótikus szerkesztésekrõl beszélhet-
tem, mely elõadásomat a Bundesdenkmalamt közzé is tette a „Restauratorenblätter” 
címû kiadványában. Szabadidõmben aránylag sok idõt fordítottam múzeumlátogatá-
sokra, ahol számomra a csúcspontot a „Museum der Stadt Wien” tervtára jelentette, 
ahol az eredeti középkori tervrajzok csodavilágát tanulmányozhattam. Az osztrák kap-
csolataimra még visszatérek, most csak megjegyezve, hogy szakmai és baráti pártfogá-
suk nagyon sokat jelentett. 

Tevékenységem színhelyei mégiscsak itthon voltak, akkor is, amikor a visegrádi 
Anjou címeres falikút kövei izgatták fantáziámat, mely témával feljegyzéseim szerint 
tíz éven át játszadoztam, de csak akkor kezdtem igazándiból a rekonstrukciós mun-
kámba, amikor a Magyar Nemzeti Múzeumban már helyet biztosítottak a mû elhelye-
zésére. Kisebb soproni munkák inkább terven kívül adódtak, mint az úgynevezett Pék 
kereszt megmentése, mely 1964-ben eredeti helyén, a Tómalom felé vezetõ útnál is-
meretlen okból eldõlt és darabokra esett. Kétségtelen, hogy az 1484-es évszámmal da-
tált, vakmérmûvekkel díszített tartópillérének fertõrákosi kõanyaga nem volt eléggé 
idõtálló. Olyan volt nekem a megmentése, ahogyan egy orvos mindenképp igyekszik 
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betegét lábra állítani injekciókkal és infúziókkal. Sikeresek voltak a beavatkozások a 
kõszilárdítások és kiegészítések anyaggyógyításai. A középkori mester egész 
tevékenységérõl tanúskodtak a töredékek egységei, a tervezés módszerétõl az egész-
nek színpompás kifestéséig. Gyakorlatilag csak a bántóan hiányos építészeti tagoza-
tokat rekonstruáltuk és a Liszt Ferenc Múzeum kertjében állítottuk fel. Betegünk, 
ápoltunk bekerült a kulturális örökség szociális otthonába. 

Mindig is érdekelt azoknak a mûveknek a története, sorsa, amelyekkel foglalkoz-
nom kellett, mint a következõ munkámnál is, a soproni konvent által mintegy kétszáz 
éve állíttatott várkerületi Mária oszlopnál. Azért került sorra, mert 1961-ben az egyik 
lámpatartó puttója lefordult a tartókonzoljáról, darabokra tört és ezek után kénytele-
nek voltunk a helyreállítást tervbe venni. A szakirodalom szerint az oszlopot a század-
forduló körül ki kellett cserélni, újat készítettek tartósabb anyagból és a 
dombormûveket paraffinos átitatással próbálták tartósítani. Meglepõ volt annak a 
ténynek a felismerése, hogy a konzerválás mód többet ártott, mint használt, és az a 
tény, hogy az oszlop fundamentuma jórészt másodlagosan beépített, ismeretlen 
eredetû kõfaragványokból áll. Az alapépítmény mai formáját az OMF tervtanácsa java-
solta, és a Mária életébõl vett jelenetek festõi dombormûveit újrakészíttette Antal Ká-
roly szobrászmûvész barátommal, aki hozzám hasonlóan római ösztöndíjas múltja 
miatt közületi megbízáshoz nem juthatott, csak az OMF és a képzõmûvészeti lektorá-
tus megegyezése révén, hiszen a honoráriumot a mûemlékesek állták és nem a lekto-
rátus anyagi alapja. 

Sopronban kisebb munkánk volt a Cézár ház erkélyes sarokszobája stukkójának a 
helyreállítása, míg a mûhelyben elkészült az akkor legjelentõsebb rekonstrukcióm, az 
Anjou-kori falikút. A története számomra 1955-ben akkor kezdõdött, amikor Mátyás 
király oroszlános Kútjának a vörös márványból faragott alkotóelemeit feltártuk és 
meglepetéssel megállapíthattuk meg, hogy egy régebben itt állott gótikus falikút tö-
redékeit is kezünkbe adta a sors. Alapos feldolgozásukra az oroszlános kút munkái 
miatt nem került sor, ezért a kövek a múzeum raktárába kerültek. 

Sok más izgalmasan szép helyreállítással foglalkozva én el is feledkeztem róluk jó 
tíz esztendõre, amikor újra kézbevettem õket, mert Dercsényi Dezsõ felkért, hogy fog-
lalkozzam újra a témával, a rekonstrukció tervezését és kivitelezését tervbe véve, 
lehetõleg mielõbb. Nem vettem örömmel tudomásul kezdeményezését, amit meg is 
mondtam neki azzal az indoklással, hogy nagyon kevés az azonosítható töredékek 
száma és ráadásul az egyes andezitbreccsa faragványok, fõként a baldachin gazdagon 
tagolt elemei rettenetesen rossz megtartásúak, hiszen nem egy van közülük a feltárás 
óta gipszkötésbe pólyázottan áll beládázva. Dercsényi a kifogásaimra és a nehézségek 
és bizonytalanságok felsorolására csak azzal válaszolt végül, hogy persze csak akkor 
érdemes a rekonstrukcióval foglalkoznom, ha igazán kedvem van hozzá. Én mikor 
arra a kérdésemre, hogy hol lenne felállítva megtudtam, hogy a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban és, hogy ezt már megbeszélte Fülep Ferenc fõigazgatóval, le voltam fegyve-
rezve teljesen. 

Miután az összegyûjtött azonosítható kõanyagot Sopronba szállítottuk, megkezd-
tem a faragványok részletes felmérését és ezzel egy idõben azokat a töredékeibõl ösz-
szeragasztottuk és a hiányokat a kövek funkciója és anyaga szerint pótoltuk. Az egyes 
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kõrétegek meghatározó adatok a gótikus levéldíszû oszlopfõknél nem voltak 
egyszerûen felismerhetõk, mert egy sem maradt meg teljesen és szabadon álló oszlop 
egy sem volt a töredékekbõl összerakható, de azonosított töredékek minden 
kõrétegbõl rendelkezésre álltak a hátfal ország-címeres vízköpõivel és díszítõ 
vakmérmûveivel és az Anjou címerdíszû baldachinnal. 

Ez a királyi falikút több, mint száz éven át ott állott a palota-együttes legfelsõ tera-
szán, amikor Mátyás király leromboltatta azért, hogy oda a saját hatalmát méltóan 
reprezentáló, még pompásabb falikutat emeltessen, az ötletet adó elõképet kímélet-
lenül összetöretve, a díszes-heraldikus faragványdíszeit is falazó kõvé degradálva. 

Az Anjou-kori falikút rekonstruálását csak a logikus, mondhatnám klasszikus-logi-
kus geometriai váza tette elvégezhetõvé és tudományosan bizonyíthatóvá azzal a kö-
zépkori munkamódszerrel, amely a kõfaragó mesterséget és mûvészetét e korokban 
még jellemezte. Alaprajzban az oszloptengelyek a két négyzetbõl összetett téglalap sa-
rokpontjai, míg a további geometriai arányok érintõkör-négyzet-nyolcszög-variációk-
ból állnak. A nézeti konstrukció az alaprajz négyzeteire épül, mely szabályos kocka-
kristály vázaként hat a térben, mint egy geometrikus csontváz, melyet eleven formák 
vesznek körül. Az Anjou-kor szerelmes tudósa, hivatali felettes barátom Dercsényi 
Dezsõ örömére 1966-ban, a feltárás után tizenegy évvel a Magyar Nemzeti Múzeum 
egy történeti emlékkel gazdagodott. 

Soproni vonatkozású munkám ez idõ tájt csak a Paúr emlékmû volt, mely ráterelte 
figyelmemet a 19. század második felének egyik kortünetére Sopronban, mely szoros 
kapcsolatban állott az akkori közmûvek létesítésével és építkezéseivel is. Ez volt az 
amatõr régészet és mûgyûjtés helyi virágkora, amikor a gáz és vízvezetékárkok és épü-
letalap ásások oly gyakoriak voltak. A régészeti kutatásban és a mûgyûjtésben az 
anyagiakban bõvelkedõ iparosok, kereskedõk és gyárosok versenyeztek egymásra 
hatva és licitálva. E nagy egyvelegbõl kiemelkedett Paúr Iván, a Széchényi család levél-
tárosa, soproni múzeumalapító-szervezõ régész, elévülhetetlen érdemekkel és példa-
mutató önzetlenséggel. Személye és emlékmûve alig ismert és bizonyára többet ha-
tott volna egy emléktábla a róla elnevezett utca sarkán a gazda-negyedben, mint az 
emlékmû a Bécsi dombon. 

Újabb jelentõs kõszobrászati rekonstrukcióm témáját egy építészeti feltárás hozta 
elõtérbe, amikor a siklósi vár középkori zárterkélyének in situ maradványait a szeren-
csés véletlen napfényre hozta. A falba épített részletek megadták az erkély kontúrját, 
a teljes szélességét, magasságát, a faragványos részletek a formaképzés, a mívesség 
kvalitását is érzékeltették. A falkutatás oly sok azonosítható faragvánnyal gyarapította 
az erkélyrõl való ismeretinket, hogy négy év után 1965-ben bemutathattam a rekonst-
rukció sematikus gipszmodelljét, a belsõ boltozattal, rámutatva a jelentõs hiányossá-
gokra is. A tervtanács a további kutatás mellett döntött és így sor került a falkutatás 
kiterjesztésére, valamint a déli várárok teljes régészeti feltárására. Kutatásaink sikere-
sek voltak, mert több száz erkélyfaragványt találtunk, melyek a falban in situ megma-
radtakhoz tartozóknak bizonyultak, de elõkerültek egy korábbi vagy másik erkély da-
rabjai is. Sok más kõfaragvány a korok és várurak változásait jelezték, amint azt 
erkélybelsõ gótikus ornamentikájú freskótöredékének reneszánsz secco átfestése is 
bizonyított, figurális-feliratos részleteivel. 
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A gótikus erkélyen több geometriai arányrendszer, aszimmetria, négyzet és 
egyenlõ oldalú háromszög-konstrukciók egymásba fonódnak, a szakértõ számára a 
késõközépkor kõfaragóinak mesterségbeli rafinériája úgy tárul fel, mint egy képes-
könyv. Ebbõl a laikus nézõ csak azt látja, hogy szép. A középkor kõfaragómestere a 
kõanyagokat illetõen is másként gondolkozott, mint egy mai, mert az erkélynek a 
terhelésre legjobban igénybe vett kövei, mint a két szélsõ konzolkõ és mellvéd oldal-
lap kemény mészkövek, az ablakosztó vörös márvány, a díszesebb mészkõrészek a 
formatagoltság arányában finom vagy durvább puha mészkövek. Tudjuk persze, hogy 
a különbözõ anyagok nem érvényesültek a színpompás festések harsogó színvilágá-
ban. 

Örömteli élmény volt a középkori mesterség ezen remekmûvével foglalkozni és 
ugyanakkor lehangoló volt azt a politikai helyzetet elgondolni, amely az erkély pusz-
tulásához vezetett. I. Szulejmán szultán 1543. július 7-én foglalta el a Garák gótikus 
várát és így maradt száznegyvennégy éven át török kézen. Mai formáját a vár lényegé-
ben a 17. században kapta, Caprara generális, majd a Batthyányiak, a várurak építke-
zéseivel. Miután a hivatalvezetés zöld utat adott a kivitelezésre, a soproni mûhelyben 
megkezdõdtek a bonyolult technológiákat igénylõ mûhelymunkák, melyek már javá-
ban folytak, amikor ránk szakadt az Építésügyi Tájékoztatási Központ forgatócso-
portja, hogy az erkély készülésérõl ismeretterjesztõ filmet forgasson. A forgatókönyv-
höz hozzá kellett szólnom, hogy lehetõleg szakszerû legyen a film. Ez többé-kevésbé 
sikerült, bár az én véleményem a rendezõt és az operatõrt alig befolyásolta. A film 
címe „Újjászületés”, utal bevezetésként a kõemlékek pusztulásának okozóira, a hábo-
rús és a természetes tényezõkre, ezeket vizuális képekkel illusztrálva, trükkösen 
utalva a régészeti feltárás adta, elbontott és töredékekben ránk maradt kõszobrászati 
mûemlékek új életre hozásának kutatási, dokumentálási és kivitelezési módszereire. 
A fõ forgatási helyszín a soproni mûhely és a siklósi vár volt, ahol az erkély hivatalos 
átadására pont tíz évvel a maradványok felfedezése után, 1971-ben került sor. Az 
egész munkát részletesen kellett volna publikálnom, hiszen fotók és rajzok bõven 
voltak anyagomban, csak éppen a feldolgozáshoz és megírásához szükséges idõ nem 
volt adott. Ennek én voltam oka, mert munkaköröm ellátása mellett Major Máté aka-
démikus felkérésre idõigényessé vált szakirodalmi tevékenységgel is foglalkoztam 
1965-tõl kezdõdõen. A leggyakoribb középkori szerkesztésmódok ismertetésére vál-
lalkoztam. Mintegy két esztendõt vett igénybe a tanulmány szövegrészének megírása 
az illusztrált rajzok elkészítésével, mert csak szabadidõmben foglalkoztam az építé-
szeti vonatkozások kõfaragói alapjaival. A tanulmány 1970-ben jelent meg nyomtatás-
ban, német nyelven az Acta Technica címû folyóiratban, az Akadémiai Kiadónál. Ezek 
után megtiszteltek azzal, hogy tagja lettem a Magyar Tudományos Akadémia Építé-
szetelméleti és Történeti Bizottságának, bár végeredményben egy kelletlen outsider 
voltam az építészek között (2. kép). 

Nagyobb és örömtelibb izgalommal vettem tudomásul a Magyar Képzõmûvészeti 
Fõiskola rektorának, Domanovszky Endrének a meghívását, felkérését egy szobrász-
restaurátor szak beindítására, amit az Országos Mûemléki Felügyelõség és a 
Mûvelõdésügyi Minisztérium is támogatott. Szerencsémre Domanovszky és Entz mel-
lett régi ismerõsként fogadott több tanár is, akik ifjúkoromban tanáraim voltak. Az õ 
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segítségükkel sikerült a szobrász-restaurátor oktatás megtervezett és jóváhagyott me-
netében a fegyelmezettséget kívánó szakismereti oktatást a szabados 
mûvészképzéssel összhangba hozni. Nem volt könnyû dolgom az elsõ tanévben, de 
évrõl-évre javultak a tárgyi körülmények és lehetõségek a szakoktatás vonalán, úgy-
szólván mindenki javára, mert a restaurálásra szoruló kõplasztikáikat a múzeumok 
készséggel rendelkezésünkre bocsátották, hiszen az összes költséget, beleértve a szál-
lításokat is, a fõiskola állta. Így a tantervbe került a római kori szarkofágtól a barokk 
szobrokig, a reneszánszon át sokféle mû. 

 

 
2. kép. Szakál Ernõ az Árpád utcai mûteremben 1970 körül  

(Szakál Ernõ múzeum-alapítvány Pereszteg) 

 
A szakoktatásra úgy emlékezem vissza, mint egy mellékepizódra a fõfoglalkozásom 

melletti utazásra, maradandó és alkotásra serkentõ élmények nélkül. Több örömet 
adtak mûemléki teendõim Sopronban, melyek közül megemlíthettem a Fõ tér új bur-
kolatának elkészültével kapcsolatosan helyreállított középkori kútkávát és az Orsolya 
téri úgynevezett Mária kút felállítását, amelynek töredékdarabjait még az 1945. évi 
bombázások után begyûjtöttem, már ami akkoriban még megmaradt belõle. Az egész 
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munkát az 1971-72. évi évkönyvben leközöltem. Ott ismertettem a soproni ferences 
templom 1962-ben leletmentésszerûen feltárt szentélyrekesztõjét is, amelyet rész-re-
konstrukcióként Budapesten az OMF centenáris kiállításán mutattunk be. Jókor jött 
ez a fõvárosi munka, mert közben megpályáztam egy ösztöndíjas mûemléki tanul-
mányutat az Egyesült Arab Köztársaságba, Egyiptomba, melyet a Kulturális Kapcsola-
tok Intézete hirdetett meg. Pályázatomat elfogadták, így sor kerülhetett a felkészü-
lésre, a sokféle hivatalos formalitásra, olyan sikeresen, hogy 1972. január 4-én a 
MALÉV elrepített minket Kairóba barátommal, Szalay Józseffel, a soproni 
építésvezetõvel együtt, hogy egy idegen világban szakmai élményekkel gazdagodjunk. 

Az alapos szervezés idehaza és Kairóban egyaránt kifogástalan volt. A magyar kö-
vetség kulturális attaséjától és a kairói kereskedelmi kirendeltség tisztviselõitõl 
jólesõen szívélyes segítséget kaptunk a beilleszkedésre és ennek következtében alig 
két hétig tartó utánjárással felvehettük az elsõ hónapra elõirányzott ösztöndíjat és 
kézhez vehettük azt a fényképes igazolványt, amellyel ingyenesen látogathattuk meg 
múzeumok, kiállítások, régészeti lelõhelyek és építészeti mûemlékek sokaságát. 

Minden nap tanultam valami újat, az arab számjegyektõl kezdve az itt mindenki-
nek érthetõ jelbeszédig. Öröm volt, hogy szállásunk portásával németül értekezhetek. 
Beleszédültem Kairó világvárosi sokarcúságába és kimeríthetetlen lehetõségeibe. Ki-
próbáltam arab vendéglõket, kínai éttermet, indiai teaházakat és angol sörözõt is, 
megkerestem a közeli élelmiszerárusokat és küszködtem a bõség zavarával. Sûrûn lá-
togattam az Egyiptomi Múzeum különbözõ termeit, melyekben idõrendi sorrendben 
láthatók az egyedülállóan gazdag gyûjtemények az Óbirodalomtól a római korig. Cso-
dálatosak voltak a munkaábrázolások, a kõszobrász szerszámok, mûhely-felszerelési 
tárgyak, modellek és mérõeszközök mellett a befejezetlen szobrok és dombormûvek, 
melyek kézzelfoghatóan elképzelhetõvé tették munkamódszereiket, hogyan dolgoztak 
évezredekkel ezelõtt a kõfaragók és szobrászok. 

Több, estig tartó délutánt töltöttem a közeli Gizában, ahol nyomasztó monumen-
tális szabadtéri térplasztikákként hatottak rám a piramisok kõtömegei és a Szfinx. 
Üdítõbb volt egy megtervezett útvonalú tanulmányút Felsõ-Egyiptomban, ahol meg-
tekintettük az áthelyezett mûemlékeket, a folyamatban lévõ munkálatokat és Abu 
Simbel sziklatemplomait. Következett Luxor és Karnak templomkörlete gigantikus 
oszlopaikkal és lenyûgözõ dombormûveikkel, melyekrõl kiérzõdik a mesterségbeli 
tudás épp úgy, mint az örökkévalóság vágya. Luxor élõ városa után az út legizgalma-
sabb része következett: a holt város, a Királyok és Királynõk völgyének sziklasírjai. 
Tutanchamon szerény sírjával, I. Sethos lenyûgözõen szép és Ramses befejezetlen 
nyughelyével. 

A visszaúton a szerelem istennõjének az Augusztus császárnak idejében épült 
denderai templomát és kopt kolostorokat néztem meg, az útba esõ fáraó kori emlékek 
mellett. Visszatérve Kairóba sokfelé csatangoltam mecseteket látogatva, kézmûvesek 
és árusok bazárjait nézegetve vásárolgattam is, ami egy kicsit szertartás és jártam ipari 
tanmûhelyben, ahol 10-12 éves gyerekek a kõfaragó mesterséget tanulták egy derûs, 
öreg mester keze alatt. Még megnéztem Alexandria nevezetességeit, miközben eljött a 
búcsúzás ideje. Ráadásként a repülõút megszakításával egy szûk hetet az Akropolisz-
nak és Athén múzeumainak szenteltem annak tudatában, hogy az egyiptomiak tech-
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nikai vívmányait magasabb szinten az archaikus görög szobrászatban még felfedezhe-
tem. Végül a tanulságos élmények sokaságával tértem haza Sopronba. A távollét 
negyedéve után az otthon családi körében megpihenve komótosan rendezgettem az 
úti fényképeket, diapozitívokat és jegyzeteimet, élményeim hazahozott anyagát. 

Erre az idõre esett a Soproni Képzõmûvészeti Kör újjá alakulásának 25. évfordu-
lója, amikor is teljesen tudatossá vált bennem az, hogy az alkotói tevékenységem tel-
jességét a mûemléki rekonstrukciók megvalósulásai adták. Ezért egy festõtermi kiállí-
tásomon a mûemléki tevékenységem került elõtérbe nagyméretû 
fényképfelvételekkel. Ezt az anyagot kiállították Visegrádon és Tokajban is. Gyorsan 
eljött 1973, mondhatnám a rendszerváltás éve, betöltvén a hatvanadik életévemet, 
felmondva mûemlékes munkaviszonyomat, átadva a soproni kõszobrász mûhely 
vezetõi stafétabotját Kõfalvi Imre barátomnak. Közben részt vettem egy osztrák ta-
nulmányúton Steiermark szépségei között és elõadást tartottam egy nemzetközi 
kõrestaurátori konferencián Bécsben. Ez évben újra önálló szabadfoglalkozású 
kõszobrász restaurátorként néztem a jövõ elé, a fõiskolai restaurátor képzésben to-
vábbra is tevékenykedve. Így kezdõdött az 1974. év is, amikor februárban a Budapesti 
Történeti Múzeum régésze, Zolnay László február közepe felé meghívott ásatása meg-
tekintésére, melyet a budai várban néhány napja megkezdett. 

Zolnay a volt középkori palota elõudvarán gótikus szobrok torzóinak és töredékei-
nek sokaságát tárta fel. A leletmentés mintegy másfél hónapja alatt világi és egyházi 
szobrok és töredékek százaival sokféle tárgyi emlék is napfényre került. Szenzáció 
volt ez a régészek és a mûvészettörténészek körén túl az érdeklõdõk és a sajtó szá-
mára heteken át. A múzeum vezetõsége, a Mûvészeti Lektorátus jóváhagyásával meg-
bízott a kõrestaurátori teendõkkel, minden tárgyi feltétel biztosításával. Már hivatalo-
san voltam a lelõhelyen és a restaurátor mûteremben, ahol Virág Klára fõrestaurátor 
vette kézbe a sokféle leletanyagot. Engem a figurális kõfaragványok foglalkoztattak, a 
kezek, torzók, fejek, lábak és drapériák, azoknak az összetartozása, míg lassan kide-
rült, hogy 50-60 szobor részei kerültek egy szemétgödörbe. Érthetõ a kíváncsi nyüzs-
gés, a dicsérõ és bíráló régészek és mûvészettörténészek elméletgyártó szerepe, kívü-
lálló kibicek leskelõdése. 

Türelemmel dolgoztam kisebb megszakításokkal az egyedülálló szoborleleten, 
megfigyelve a látható tényeket, a szándékos csonkítások nyomait, a javítások változa-
tait, a befejezetlen faragásokat, a festéseket és a mûvészi nívó meglepõen nagy 
különbözõségeit. Egyik szobor a másik után, ha csonkán is, de új életre kelt, múzeumi 
mûtárgy lett belõle, amellett, hogy maradt raktári anyag is, fõként a kísérõ leletekbõl. 
Aztán elkészítettem a restaurálás dokumentációját, fényképekkel és leírásokkal te-
lítve és közzétettem megfigyeléseimet és a restaurálás menetét. 

A nyári szünetben családi utazáson, eleget téve egy müncheni meghívásnak, közel 
két hét alatt szinte minden nap múzeumokat látogattunk Pausz Tibor rokoni vezeté-
sével. Elámultunk a sok gyûjtemény gazdagságán, meghatódtunk a Szent István fele-
sége, Gizella királyné csodás ötvös mívû keresztjét õrzõ vitrin elõtt. Ellátogattam a re-
gensburgi Dóm kõfaragómûhelyébe, megnéztem a városi múzeum középkori 
kõfaragványait, láttam köztük megcsonkított, levágott orrú szoboralakokat. 
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Sopronba visszatérve kezdetét vette a munkásságom egy új területen, a római ka-
tolikus templomok szembemisézõ oltárainak egyházi és mûemléki jóváhagyásához 
kötött tervezése és kivitelezése. Megbízásra elkészítettem Gergely Sándor, Kerpely 
Jenõ és Roth Gyula emléktáblájának tervrajzát és egy Széchenyi emléktábláét a gimná-
zium falára, majd sor került Heimler Károly emlékmûvének tervére. Igazi szobrászati 
munkám volt, hogy a Katolikus Konvent megbízására elkészítettem a feltámadást 
szimbolizáló Krisztus szobornak gipszmintáját, melyet azután régi ismerõsöm Bara-
nyai László kõfaragómester kivitelezett a Szent Mihály temetõben. Teendõimben el-
merülve kellemetlen és váratlan meglepetésként ért Sopron Város Tanácsának azon 
határozta, mely mûtermem felszámolását jelentette. Elkeserített, de nem tört le a 
párthatalom közönye, dolgoztam tovább, de nyomorúságosabb körülmények között. 
Soha se tudtam túltenni magamat az akkori igazgatási osztály minimális emberséget 
nélkülözõ ügyintézésén, kiszolgálók és kedvezményezettek nagyképûségén. Ezen még 
a két évvel késõbb kapott Pro Urbe emlékérem se enyhített, ahogy most e több 
esztendõt átfogó visszatekintés sem. 

A budavári szobrok nemzetközi hírének köszönhettem külföldi kapcsolataim fel-
éledését, ami számomra idehaza és külföldön szívesen vállalt kötelezettséget és ho-
noráriumot jelentett. Vetített képes elõadásokon igyekeztem a magam tapasztalatait 
és következtetéseimet ismertetni, bemutatni a budai szobrok csonkításait, a szobrok 
eltemetésének megtervezett rendszerét, utalva a [budai szoborlelettel kapcsolatos] 
nyitott kérdésekre. Budapest, Bécs, Zágráb és Osnabrück után a münsteri 
Landesmuseumban muzeológus, régész és mûvészettörténész érdeklõdõk hozzászólá-
saiból kitûnt, hogy nekik azonnal érthetõk voltak a szoborcsonkítások [budai] válto-
zatai, szándékos deformációi, mert valamiképp hasonló szoboranyaguk 1974 óta ne-
kik is van. A münsteri passiójelenetek homokkõ szobrai 1530 körül készültek, de 
hamarosan ledöntötték, megcsonkították és eltüntették õket az akkori társadalmi for-
radalom gyõztesei, az újrakeresztelkedõk fanatikus vallási életközössége. A hozzászó-
lók véleménye abban a döntõ tényezõben egyezõ volt, hogy a budavári szobrok egy 
képromboló folyamatról tanúskodnak. Megsokasodtak kutatni valóim, gyûjtöttem az 
analógiákat, írott és képi anyagot, hogy végül elkészült a teljes kézirat, most már kia-
dót kerestem. Már nyolc éve foglalkoztam a témával, amikor a Történeti Múzeum 
kezdeményezésére vetített képes elõadáson ismertettem kutatási eredményeimet, 
melynek alapján megjelent a tanulmányom a Budapest Régiségei 26. (1984) kötetében 
„A budavári gótikus szoborlelet sérüléseinek és eltemetésének jelképrendszere” cím-
mel, közel száz képpel és jegyzetekkel. Óvatos volt a szerkesztõ, mert cikkemet mint 
vitaanyagot tette közzé, németnyelvû kivonattal. Megnyugtató volt az a Németország-
ból jövõ elismerés, mely a Hamburgban székelõ nemzetközi kuratórium nekem ado-
mányozott Mûemléki Európa Díja volt. Ráadásként az alapítványtevõ Alfred Toepfer 
úr házigazdai meghívására feleségemmel egy vidám német-francia társasággal két 
gyönyörû hetet töltöttünk vendégházában a Lüneburger Heide gyönyörû tájában. 

Hazatérve nem soká pihenhettem babérjaimon, mert az aktív mûemlékes kollégák 
egy középkori erkély váratlanul feltárt köveit rám hagyták. Örültem a megbízásnak, 
mert izgalmas szép unka volt, és nyugdíj kiegészítõ forintokat hozott a konyhára, kö-
tetlenül a munkaidõrendtõl. A székesfehérvári gótikus erkély külsõ-belsõ rekonstruk-
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ciós munkái, a kutatás – rajzi tervek, gipszmodell - mûhely munkák és végül az elhe-
lyezés és befejezõ csatlakozó szakipari munkák összesen négy évet vettek igénybe. Az 
eredmény a soproni kõszobrász mûhely hírnevét újra bebiztosította, az én konzulens-
tanácsadói félállásomat pedig meghosszabbította. Így továbbra is közvetlenül segít-
hettem az együttes munkáját és Faragó János tanítvány barátomat egy ma is kölcsönö-
sen gyümölcsözõ partneri kapcsolatban. Budapesti utazásaim már csak alkalmi ese-
ményekhez, meghívásokhoz kapcsolódtak, mint az Olasz–Magyar Mûemlékvédelmi 
Konferencia volt, amelyen a hazai gótika kõszobrászati emlékeinek restaurálásait és a 
rekonstrukcióit ismertettem gazdag képanyag bemutatásával. Mûemlékes barátaim 
ekkor vetették fel egy életmû kiállítás ötletét, amit kissé vonakodva azzal a kikötéssel 
fogadtam el, hogy idõpontjára én teszek majd javaslatot, amikor már összerendeztem 
a bemutatásra szánt rajzokat, fotókat, dokumentumokat és a technikai feltételek is 
már biztosítottak. Jól tudtam azt, hogy mire vállalkoztam és egy teljes évre volt elfog-
laltságom azzal, hogy mindent összeszedjek, kiválogassak a közel hatvan év mûvészeti 
és mûemléki termésébõl. 

Végül összeállt a kiállításra szánt anyag, rajzok, fényképek, okmányok és nyomtat-
ványok sokasága, melyek tablókon és tárlókban kaptak helyet, míg a nagy vitrin an-
nak a szerszám kollekciónak jutott méltó hely, amelyekkel évtizedeken át mintáztam, 
érmészkedtem és faragtam. A kiállítás 1987–88 telén öt héten át volt nyitva és örven-
detesen sokan látogatták a vendégkönyv tanúsága szerint. A méltatások mellett sokan 
további sikereket kívántak, de én jól tudtam, hogy ezzel a nagy kiállítással lényegében 
lezáródik életem alkotó szakasza és nem bemutatkozó, hanem elbúcsúzó visszatekin-
tés volt az egész. Kiegészítésül témazárásként megemlítem, hogy következõ évben le-
csökkentett anyagot állítottam ki Gyõrben, a városi könyvtárban, majd soproniak un-
szolására 80. születésnapomhoz idõzítve a Várkerület Galériában szerepeltem. 
Magamban elhatároztam, hogy ez volt a befejezõ felvonásvég a színjátékban. A kiállí-
tásokat átfogó ötévnyi idõszak alatt a konzultációk és kisebb magánmunkák nem vol-
tak jelentõsek. Ment minden a maga útján, amíg mint derült égbõl villámcsapás, egy 
csúnya meghûlés után ágynak nem estem. Mintegy tíznapos otthoni szakorvosi keze-
lés után két hétig tartó kórházi bent fekvéssel átestem egy sikeres urológiai mûtéten 
és volt idõm elgondolkozni azon, hogyan lesz tovább. 

Fölépülésem után visszavonultam, újabb megbízásokat nem vállaltam és 
mûtermemet teljesen felszámoltam, ami lehangolt, hiszen életvitelem megváltoztatá-
sát követelte. Tennivalóm bõven akadt a több évtizeden át dossziékban tárolódott 
mûemléki munkáim dokumentációival, fényképek, költségvetések és levelezések 
rendezésével. 

Megnyugtató érzés, hogy aktív pályám jól ért véget, hogy életem alkonya átmeneti 
bajok mellett a színpompás jelenségeket sem nélkülözte. Ilyenek voltak az el nem há-
rítható baráti meghívásoknak eleget tevõ utazások után az állami, szakmai és díszpol-
gári kitüntetéssel járó, éltetõ örömök. 

Ezek a sorok valamely belsõ kényszertõl indíttatva íródtak, hogy most az 
értelemszerû lezárásra kerüljön sor azzal a bizakodással, hogy amíg testi-lelki erõm 
engedi, magányom üres óráit még hasonlóképp múlathatom. 

 


