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Képrestaurálás 
a szombathelyi 

székesegyházban

Közel harminc év resraurátori gyakorlat után az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség munkatársaként megtisztelő 
feladatok hárultak rám. Eddigi munkám határait átlépve 
nagyobb egységek restaurálására kell vállalkoznom. így 
lettem restaurátor-tervezője a szombathelyi székesegy
ház interrieur-jének is.

1945. március 4-én háromnegyed egykor mindaz az 
érték, szellemi magasság, nemzeti kincs, mely a 18. sz. 
végén Szily püspök kezdeményezésére, Heffele Meny
hért és F. Maulbertsch közös művészetéből felemelke
dett, elpusztult.

A háború utáni életmentő helyreállítás eszköz, idő, 
pénz hijján csak egyre figyelhetett: az épület újra hasz
nálható legyen, ami menthető megmaradjon és ne pusz
tuljon tovább.

1988-ban az új megyéspüspök, Konkoly István első 
dolga volt a XVIII. századi nagy életmű csúcsát, a szé
kesegyházat gondjaiba venni.

A restaurátor munkája nem elméleti, nem kíván sem az 
építészettörténet, sem a művészettörténet, sem a törté
nelem területeire kalandozni. Mégis mielőtt az eredeti mű 
újra felidézésére kísérletet tennénk, fel kellett idézni ép 
állapotának képét, azt a vizuális szövetet, melyet falak,

terek, fények, formák, színek összhangja alkotott. Hiszen 
a rekonstrukció kérdése nem teoretikus és nem ikonog
ráfiái, nem művészettörténeti, hanem művészi kérdés.

Milyen elemekből állt össze Szily—Heffele—Maul
bertsch vizuális rózsafűzére:

Alaptónusát a rózsás-vörös márványozás határozta 
meg. Az oszlopok, pillérek vörös, az oldalfalak rózsaszí
nűek voltak, míg a körbefutó párkány ugyancsak vörössel 
zárta koszorúba a felette nyíló mennyezet festményeket. 
A klasszicizáló formaelemeket ez a meleg tűz-szín oldja, 
hogy felettük a festmények rózsaszín tónusai olvadjanak 
fénybe a kupolák tetején.

A szürke felületek fényfoltjain tört rózsaszínje ural
kodott, míg a középső égre nyíló felhős, fényes, selymes 
felületre a sárgás rózsaszín volt jellemző. A templom 
kereszthajóiban, a hevedereken, a kisebb donga-boltoza
tokon rózsaszín, zöld kazettás díszítések kísérték a 3 
főmotívumra épített (2 kupola, hajó donga) mennyezet
kompozíciót.

Mintegy ellenpontként, a heffelei nyugodt, klaszszikus 
foglalat kihangsúlyozására szolgálnak Prokop gyönyörű 
klasszicista stukkó szobrai. Ezek a pontos, foltszerű fehér 
jelenések emelik ki egyaránt a vörös-rózsaszín geomet
rikus nyugalmú épületszerkezetet és a rózsás tónusok
ban fénylő festményeket.

A fehér, tompa stukkó, a fényes műmárvány és a 
ragyogó arany alkotják az emberi mozgás, a liturgia terét, 
azért, hogy ami ezen felül fény és lebegés a festmények
ben nyíljon az égre. Ebben az alsó, mondjuk emberi 
miliőben tompa sötét csillogásukkal a misztikus térbe 
nyitják a falakat az oltárképek. Az oltárképeken a klasz
szikus, mégis misztikus jelenés a lényeg. így találkozik a 
liturgikus térben szobor és kép közös gondolatban.

A rekonstrukció lehetőségére 3 irányt látok és ennek 
magyarázatát hadd közelítsem tagadásokkal.

Semmilyen körülmények között sem maradhat így a
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székesegyház. Ez az állapota bombázás óta eltelt éveket 
fejezi ki. Szomorú vizuális igénytelenség, a szomorú 
szellemi igénytelenség éveiből. Meg kell kísérelni egy 
olyan rekonstrukciót, mely nemcsak az épülethez, megal
kotóihoz, henem felnőtt európaiságunkhoz is méltó.

Ugyancsak méltatlan volna, ezért nem szabad itt egy
szerű épületszínezésre gondolni. Végül is csak a kispol 
gár hatalmi álmai szorították le a magyar közízlést a 
kombinált szobák színvonalára.

Nem javaslok semmilyen szélsőségesen didaktikus 
megoldást sem. Tévedés azt hinni, hogy az ilyen etikus
nak vélt megkülönböztetett felületekkel játszadozó res
taurátori megoldások csak a Velencei Charta szellemét 
tükrözik. Modern műalkotások ezek is, jól-rosszul sikerült 
vizuális jelek, amelyek leginkább tervezőjük mondani
valóját fejezik ki: Tehát ne meszeljünk fehérre az eredeti 
körül, és ne hangsúlyozzuk a pusztulást.

Természetes, hogy ilyen bevezető után az első javaslat 
az egyértelmű.

1.
Kortárs művésznek kell lennie az újraalkotónak, Maul- 

bertsch méretű festőt kell keresnünk, aki újraalkotja a 
kihunyt rózsaszínű fényt. Semmilyen körülmények között 
sem szabad itt arra gondolni, hogy a Maulbertsch—Win- 
terhalder képeket kell visszafesteni, még csak törekedni 
sem szabad ilyen naturalista és egyben dilettáns megol
dásra. Álljon itt, néhány név és reprodukció olyan festők
től, akik közel állnak a Maulbertsch—Winterhalder ba
rokk, tüzet idéző formai gondolkodásához: A magyar 
Molnár Sándor, a francia Gerard Garouste vagy a ma
gyar-francia Csernus Tibor. Bár az utóbbit eklektikus 
garavagesk formakezelése inkább a hiányzó oltárképek 
megalkotójává tehetné.

Meg kell mondjam, bár meggyőződésem, hogy ez az 
első javaslat szellemileg a iegemelkedettebb és így a 
legjogosabb, társadalmilag kivihetetlennek tartom és 
gyakorlatilag óhatatlanul a legrosszabb megoldásokhoz
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vezetne. így ehelyett a továbbiakban két további komp
romisszumot javaslok.

2 .
A rendelkezésünkre álló képzőművészeti emlékek, ezek 

megmaradt dokumentációja talán elégséges a rekonst
rukció restaurátori megközelítéséhez.

A) Javaslatom szerint téglaporral színezett mész— 
folyamihomok-vakolatra rajzoljuk fel a volt kompozíciók 
rajzát, kevés lazurozott tónussal és mésszel felhordott 
fényekkel. A rajz színe inkább barna, esetleg melegfekete 
lenne.

B) Emeljük ki a kupolakép középső képi kompozícióját 
és tegyük stukkó keretbe. A stukkó legyen fehér, mint a 
Prokop szobrok, elég magas, és osztatlan. Az így kima
radt csegelyekben sgrafittó technikával dolgozzunk. Eb
ben az esetben megoldást találunk a 'templom egyéb 
felületein, hevedereken, kisebb íveken és dongamennye
zeteken volt kazettás, füzéres motívumok rekonstrukciós 
technikájára is.

3.
Harmadik javaslatunk igénytelenebb és a kevésbé 

merészek számára is járható út:
Elhagyhatjuk a kompozíció rajzos megjelenítését és 

csak a sgrafittó + színes vakolatmezők osztását tartsuk 
meg. Úgy kell ritmusban és foltban gondolkodni, hogy a 
téri játék kifejező maradjon barokk, azaz Maulberischi 
értelemben.

Mindhárom esetben olyan kvalitásos felületképzést 
hozunk létre, mely mellett a fényes, restaurált műmárvány 
nyugodtan újra megjelenhet. Helyes megoldás a teljes 
volt felület újra márványozása.

Minden egykor faragott és aranyozott elemet: oszlop
főt, rozettát, bimbót újra keli faragtatni fából és aranyoz
ta d  az eredeti laparanyozás technikájával. Inkább keve
set, de a legjobb mércével! A gondolattól idegen minden, 
ami igénytelen és ne is legyünk többé igénytelenek!
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