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Egy vakolatdíszes oromzat reinkarnációja Jósvafőn 
– Szablyár Péter – 

 
Amikor a Jósvafői Önkormányzat tulajdonában lévő, Dózsa György utca 2. 
száma alatti, ún. Pogány-porta helyreállításának gondolata felmerült, javasoltam, 
hogy a sátortetős tetőt alakítsuk oromfalasra, és erre az oromfalra ültessük át a 
Táncsics Mihály utca 5. szám alatti, pusztulásra ítélt műemléképület 
vakolatdíszítését.  
 

   
 

A javaslat egyetértésre talált, és az épület felújítását tervező Piriti Attila építész 
ennek a javaslatnak a figyelembe vételével készítette el az engedélyezési 
terveket.  
A homlokzati díszek meglehetősen rossz állapotban voltak, ezért, hogy az 
eredeti állapotot tudjuk visszaállítani, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Magyar Népi Építészeti Archívumában fellelt, a múlt század ötvenes 
éveiben készült homlokzati fotót használtuk fel.  
A fotó meglehetősen kis felbontású volt, és nem szemből készült, így torzultan 
mutatta a homlokzat képét. Ezt a problémát egy számítógépes program 
segítségével korrigáltuk, a „timpanon” alsó vízszintes élének kiegyenlítésével.  
 

   
 
A most már jobb minőségben rendelkezésünkre álló fotót használtuk fel a 
mintaelemek 1:1 méretarányú kivetítésére, és kartonból történő kivágására. 
Legnagyobb kihívást a virágdíszek és a homlokzaton lévő évszám kivágása 
okozta.  
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A vakolatdíszek negatívjainak kivágását 15 mm vastag, nikecel-lemezekből 
végeztük, hődrótos vágó segítségével. Ez a kivágási folyamat fokozott figyelmet 
igényel, mert a félreszaladó szál azonnal tönkreteszi a mintát. 
Költségtakarékossági okokból egy szabályos szabászati tervet készítettünk, hogy 
a lehető legkevesebb hulladék képződjön. Az így elkészült mintaelemeket az 
addig elkészült, durva és finom vakolattal lesimított homlokzaton egyenként 
kipróbáltuk. Ezt követte a gondosan beszámozott mintaelemek felszögelése a 
homlokzatra, 3 centiméteres palaszöggel, majd a formaelemek közti terekbe 
egymástól 5-5 centiméterre palaszögeket vertünk úgy, hogy azok feje a falsíktól 
1 centiméterre legyen. A szögeket ezt követően lágy vasdróttal sűrűn 
összekötöttük, így ezek a vázát képezhették a majdani vakolatdíszeknek. 
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Az így kialakult – immár dróthálóval megerősített – üregeket erősebb (nagyobb 
cementtartalmú) vakolattal töltöttük ki, és a nikecel-lemezek síkjában 
lesimítottuk. Száradás után még egy simító réteget képeztünk, és izgatottan 
vártuk a „mű” kiszáradását. A legnagyobb odafigyelést igénylő művelet ezután 
következett: a nikecel formaelemek eltávolítása, ami a minták bonyolultsága 
miatt (évszám, koszorú) csak szétvágással történhetett (barkácskés). Ezután már 
csak az egyenletes felületű díszítőelemek csiszolással történő, végleges 
állapotba hozása következett. Hasonló technológiával alakítottuk ki az ablakok 
körüli kereteket, és a földszinti sávot meghatározó, kis oszlopokat.  
Utolsó műveletként már csak a festés volt hátra, a kiugró felületeket 
okkersárgára, a falsíkot fehérre meszeltük le.  
 
 

  
 
 

Reméljük, hogy más is kedvet kap hasonló homlokzat-rekonstrukciókra, hiszen 
házilagos kivitelezés esetén minimálisak a költségei, és kis gyakorlással 
könnyen elvégezhető.   
 
Köszönet Boros Tamásnak a kőművesmunkák lelkiismeretes, precíz 
elvégzéséért! 
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