
sa jelent. Ez a forma szempontjából "strukturális jellegű, tehát a terv szerkezeti
elemeiben mutatkozík meg" (Boda i. m.), Ebben az esetben tökéletesen megvaló
sult a fenti kitétel, mert a művész elvetette a hagyományos kőoltár-szerkezet meg
oldást: nem a szokványos, tömör középső talapzatot alkalmazta a menzalap alá
támasztására, hanem két, a közepén széles tompaszögbemetszéssel díszített oldal
lábazatot. S formailag szintén szép megoldás az apostol-fejek egyénített arcvoná
sú, szakállas, profilból vagy szembefordulva mintázott ízokefálíás sora. Sötétre pá
colt szilfából készült a hasonlóan szögletes vonalú sedília, egy különálló, magas
hátú karszék, valamint az alacsony, támla nékülí, egybeszerkesztett mínístráns
széksor.

A szentélyt két méter magasan fenyőfa burkolat borítja, amelynek világos hát
tere jól érvényre juttatja mind az oltárt, mind a sediliát. Az oltár két gyertya
tartója fából készült, és így jól harmonizál a régi, XVIII. századi kis álló feszület
tel. A húsvéti gyertyatartó méternyí magas, középen elkeskenyedő, talapzatában
felsőrészében arányosan kiszélesedő formájával már vörösrézből készült, kék zo
máncos-betét díszítéssel, hasonlóan a templom különleges, nemesen egyszerű felső

világítótesteihez.
A művészi stílust illetően Léderer Tamásnak sikerült önálló, egyéni forma

nyelvet kialakítania, és az általa készített új berendezési tárgyakat stílusegységbe
hoznia. A gyertyatartó és a világítótestek hasonló áttört formájára, valamint a se
dilia és az oltár-lábazat azonos, szögbemetszéses vonalvezetésére kell itt elsősor

ban utalnunk. Az utóbbiaknál mintha egyiptomi reminiszcenciák is érződnének,

mint stílusképek. A legnagyobb formai bravúr azonban kétségtelenül az apostol
fejek mintázása': Léderer rendkívüli forma- és arányérzéke ezeknél mutatkozott
meg maradéktalanul.

További tervek: mindenekelőtt egy nagy fafeszület a szentély főfalára (a rosz
szul sikerült "modern" freskó helyére), valamint fareliefeken az oldalfalakra a
keresztút-ábrázolás. S végül szóljunk a régi, művészí berendezési tárgyak új funk
cionális felhasználásáról : a Márta-oltár egyúttal szentségí oltár is, s a legérté
kesebb, legszebb darab a szószék, mely a hajó és a szentély találkozási pontján
új, nyitott feljárati lépcsővel illeszkedik bele a szertartások változott rendjébe; s

a keresztelőkút a kórus alatti, kis kápolnaszerűen kiképzett térben nyert elhelye-
zést a régi oltárképpel együtt.

Léderer Tamás szobrászművész 1968-ban végezte el a Képzőművészeti Főis

kolát, Mikus Sándor tanítványaként. A fiatal művészek szokványos megbízásain
- érmek, portrék, fali zománc-plasztika, stb. - kívül életnagyságú cseresznyefa
feszülete készült a kőtelkí templom számára. Eddigi legnagyobb méretű műve a
pilisborosjenői templom szobrászí és belsőépítészt feladata volt, amellyel kapcso
latban fogalmazta meg ars poeticáját : "Az a gondolat vezetett, hogy egyszerű, tisz
ta formákkal hangsúlyozzam a megújított liturgikus rend [elentőségét". A leegysze
rűsített tiszta formák és tökéletes arányok - Léderer művészí tehetségének alap
komponensei - itt valóban művészí fokon érvényesültek, a számára lehetőséget,

teret biztosító "mecénás", Lauber Benedek esperes értő, az úiért lelkesedő támo
tásával.

A kő
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Ki szól elhallgatja,
mit akar.
Csak: zenq; minek?

A főlkenfről hallgatni,
szólni. nem lehet.
Föl/cent nem él, sugárzik.

Itt csak a puszta ör
vénylő szívébe vetett kő

szoent és tehetetlen.
VASADI PF;TER


