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Kevesebb mint 30 négyzetméternyi alap-
területen több évszázad emléke tárult 
fel a rekonstrukció során. A templom az 
Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a város 
földrajzi súlypontjában áll, egyben annak 
szakrális origója is. Szerepe és jelentősége 
hasonlatos a Clark Ádám téri kezdő kilo-
méterkőhöz, mely épp egy híddal fekszik 
északabbra a folyó átellenes oldalán. 
Ennek az írásnak a terjedelme nem 
elegendő még a templomhoz köthető  
kiemelkedő történelmi események fel-
sorolásához sem. Ezért csupán néhány 
kihagyhatatlan állomásra utalnék, mely 
jelzi, hogy több évezred esszenciája 
sűrűsödik itt egy térben, a különböző 
korszakok egymásra rakódott rétege-
iben. Az írásbeliség előtti időket nem 
számítva elég csak Contra-Aquincum-
ra, a IV. századra kiépített katonai 

erődítményre gondolni, melynek déli 
alapjaira épült egy évezreddel később 
a gótikus oratórium az épület újabb 
bővítéseként. A templom első pecsétje 
1046-ból származik, és 1777-ig Pest vá-
ros egyetlen plébániájaként szolgált.1  
A román kori háromhajós templom volt 
első nyughelye a szemközti oldalon vér-
tanúhalált halt Szent Gellért püspök-
nek, akinek ereklyéje ma is a főoltár 
ékessége. Árpád-házi szentjeink közül 
itt őrzik még Szent Erzsébet és Szent 
László királyunk ereklyéit is a rene-
szánsz pasztofóriumokban, melyekről a 
díszműkovács és kőrestaurátori munkák 
bemutatásánál lesz részletesebben szó. 
Az épület világi jelentőségét mutatja, 
hogy több ízben volt királyválasztó 
helyszín is. 1458. január 23-án itt tar-
tották azt a gyűlést, amelyen elfogad-
ták Hunyadi Mátyást Magyarország 
uralkodójának, akit másnap a legenda 
szerint a pesti polgárság a Duna jegén 
ünnepelt. Az ő nevét őrzi ez a XIV. és 
XV. század fordulóján épült késő góti-
kus toldalék, melynek eredeti felada-
ta a mai VIP-páholyokénak felel meg. 
Itt az uralkodó közvetlenül vehetett 
részt a szentmiséken, mégis zavarta-
lanul elkülönült a környezetétől. Idén 
januárban ezen a helyszínen zárult 
a Mátyás király-emlékév, ahol a fel-
újított és restaurált teret nemzetközi 
sajtótájékoztató keretében mutatták 
be az érdeklődőknek. 
Különös jelentősége van, hogy egy 
ilyen fontos középkori emlékünk a zi-
vataros évszázadok ellenére nemcsak 
háborítatlan tömegében maradt ránk,  
de előkerült az eredeti díszítőfestése 
is, melynek köszönhetően hitelesen is-
merhetjük meg az építéskori állapotát.  
Megújult a gótikus feljáró kőkerete a 
bejárati ajtókkal és a Lux Kálmán-féle 
rekonstrukcióból származó lépcsőház-
zal együtt. Az emeleten a térhez mél-
tó − domborműves elemekkel díszített 
− új kőpadló készült. Az alkalmazott 
mintákhoz az ihletet a BTM által ren-
delkezésre bocsátott, Budavárban ta-

lált, Mátyás király korából származó 
kerámiapadló elemek adták. 
Az építészet mindig is integrálta magá-
ba a társművészeteket. Különösen igaz 
ez az egyházi építészetre. Ez az alap-
területében elenyésző méretű helyiség 
ezúttal 16 hónapon keresztül adott 
munkát a különböző szakmák meste-
reinek, akiket a következőkben muta-
tunk be. Az építészeti tervezés ezúttal 
a részletek kidolgozására irányult oly 
módon, hogy a régi és új, rész és egész 
egymással szervesen összekapcsolódva 
folytathassa Isten házának évezrede-
ken átnyúló építését. 
Derdák Éva festő-restaurátor veze-
tésével készült a falfelületek rekonst-
rukciója. Félegyházi Károly fémműves 
iparművész az oratórium ajtainak ere-
deti zárszerkezetét keltette újra élet-
re. Módy Péter szobrász-restaurátor-
nak köszönhetjük a gótikus ajtókeret 
megújulását. Füzes András építész, 
vándortársam az egyedi padlólapokat 
készítette boszorkányos ügyességgel 
Fábián Rigó Tamás gravírozó eszközé-
vel a munka idejére kőfaragó műhellyé 
avanzsált irodánkban.

A MÁTYÁS-ORATÓRIUM 
REKONSTRUKCIÓJA
B e l v á r o s i  t e m p l o m

Kivételes lehetőség, egyben felelősség, amikor olyan helyszínre ter vezhetek, amely kitüntetett szerepet töltött be a magán-

életemben is. A belvárosi templom ilyen hely. Nemcsak magyar történelmünk évszázadait összekötő szerepe miatt különleges 

számomra, hanem azért is, mert itt kötöttem házasságot, gyermekeinket itt kereszteltük, és éveken át ministráltam falai között. 

Dr. Osztie Zoltán atya fáradhatatlan kitartásának köszönhetően több évtizede folynak már a rekonstrukciós munkák a temp-

lomban, előhozva annak rejtett kincseit. Már az épülettel foglalkozó építészeket is hosszan lehetne sorolni. Közülük kiemel-

ném Steindl Imrét, az Országház építészét, Lu x Kálmánt, aki rámutatott, hogy az Er zsébet híd lábánál álló templom sokkal több 

eredeti középkori emléket őriz, mint előtte gondolták, valamint dr. Mezős Tamás egyetemi professzoromat, aki az altemplomi 

feltárásokat és helyreállítást ter vezte. Ehhez a tekintélyt parancsoló névsorhoz csatlakozhattam kollégáimmal a templom so-

ron következő felújítási munkáiban. A mostani ütemekben a sekrestyetér, a főbejárat és előtere, valamint a Mátyás-oratóri-

um újult meg. Mindemellett folyamatban van a nyugati főhomlokzat tornyaiba ter vezett kilátó- és kiállítótér kialakítása is.  

A soron következő írásokban több helyszín közül az egyik legkisebb alapterületű részt, a Mátyás-oratóriumot mutatom be, mely-

hez Derdák Éva restaurátor, Módy Péter kőrestaurátor, Félegyházi Károly fémműves iparművész, valamint Füzes András építész-

kollégámat hívtam segítségül.

É p í t é s z e t ,  s z ö v e g : T ó t h  P é t e r  D L A
F o t ó : J u r a s s z a  Z s ó f i a

1  Bat t hy á ny Jó z s ef her c egpr ímá s ebben a z é v ben lét e s ít et t k ét ú j  p lébá niát a Pe st he z c s at o lt  k ét k ü ls ő k er ü let ben: Ter é z v á r o sba n é s Jó z s ef v á r o sba n.



O r s z á g é p í t ő   2 0 1 9 | 0 2

6160

Kevesebb mint 30 négyzetméternyi alap-
területen több évszázad emléke tárult 
fel a rekonstrukció során. A templom az 
Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a város 
földrajzi súlypontjában áll, egyben annak 
szakrális origója is. Szerepe és jelentősége 
hasonlatos a Clark Ádám téri kezdő kilo-
méterkőhöz, mely épp egy híddal fekszik 
északabbra a folyó átellenes oldalán. 
Ennek az írásnak a terjedelme nem 
elegendő még a templomhoz köthető  
kiemelkedő történelmi események fel-
sorolásához sem. Ezért csupán néhány 
kihagyhatatlan állomásra utalnék, mely 
jelzi, hogy több évezred esszenciája 
sűrűsödik itt egy térben, a különböző 
korszakok egymásra rakódott rétege-
iben. Az írásbeliség előtti időket nem 
számítva elég csak Contra-Aquincum-
ra, a IV. századra kiépített katonai 

erődítményre gondolni, melynek déli 
alapjaira épült egy évezreddel később 
a gótikus oratórium az épület újabb 
bővítéseként. A templom első pecsétje 
1046-ból származik, és 1777-ig Pest vá-
ros egyetlen plébániájaként szolgált.1  
A román kori háromhajós templom volt 
első nyughelye a szemközti oldalon vér-
tanúhalált halt Szent Gellért püspök-
nek, akinek ereklyéje ma is a főoltár 
ékessége. Árpád-házi szentjeink közül 
itt őrzik még Szent Erzsébet és Szent 
László királyunk ereklyéit is a rene-
szánsz pasztofóriumokban, melyekről a 
díszműkovács és kőrestaurátori munkák 
bemutatásánál lesz részletesebben szó. 
Az épület világi jelentőségét mutatja, 
hogy több ízben volt királyválasztó 
helyszín is. 1458. január 23-án itt tar-
tották azt a gyűlést, amelyen elfogad-
ták Hunyadi Mátyást Magyarország 
uralkodójának, akit másnap a legenda 
szerint a pesti polgárság a Duna jegén 
ünnepelt. Az ő nevét őrzi ez a XIV. és 
XV. század fordulóján épült késő góti-
kus toldalék, melynek eredeti felada-
ta a mai VIP-páholyokénak felel meg. 
Itt az uralkodó közvetlenül vehetett 
részt a szentmiséken, mégis zavarta-
lanul elkülönült a környezetétől. Idén 
januárban ezen a helyszínen zárult 
a Mátyás király-emlékév, ahol a fel-
újított és restaurált teret nemzetközi 
sajtótájékoztató keretében mutatták 
be az érdeklődőknek. 
Különös jelentősége van, hogy egy 
ilyen fontos középkori emlékünk a zi-
vataros évszázadok ellenére nemcsak 
háborítatlan tömegében maradt ránk,  
de előkerült az eredeti díszítőfestése 
is, melynek köszönhetően hitelesen is-
merhetjük meg az építéskori állapotát.  
Megújult a gótikus feljáró kőkerete a 
bejárati ajtókkal és a Lux Kálmán-féle 
rekonstrukcióból származó lépcsőház-
zal együtt. Az emeleten a térhez mél-
tó − domborműves elemekkel díszített 
− új kőpadló készült. Az alkalmazott 
mintákhoz az ihletet a BTM által ren-
delkezésre bocsátott, Budavárban ta-

lált, Mátyás király korából származó 
kerámiapadló elemek adták. 
Az építészet mindig is integrálta magá-
ba a társművészeteket. Különösen igaz 
ez az egyházi építészetre. Ez az alap-
területében elenyésző méretű helyiség 
ezúttal 16 hónapon keresztül adott 
munkát a különböző szakmák meste-
reinek, akiket a következőkben muta-
tunk be. Az építészeti tervezés ezúttal 
a részletek kidolgozására irányult oly 
módon, hogy a régi és új, rész és egész 
egymással szervesen összekapcsolódva 
folytathassa Isten házának évezrede-
ken átnyúló építését. 
Derdák Éva festő-restaurátor veze-
tésével készült a falfelületek rekonst-
rukciója. Félegyházi Károly fémműves 
iparművész az oratórium ajtainak ere-
deti zárszerkezetét keltette újra élet-
re. Módy Péter szobrász-restaurátor-
nak köszönhetjük a gótikus ajtókeret 
megújulását. Füzes András építész, 
vándortársam az egyedi padlólapokat 
készítette boszorkányos ügyességgel 
Fábián Rigó Tamás gravírozó eszközé-
vel a munka idejére kőfaragó műhellyé 
avanzsált irodánkban.

A MÁTYÁS-ORATÓRIUM 
REKONSTRUKCIÓJA
B e l v á r o s i  t e m p l o m

Kivételes lehetőség, egyben felelősség, amikor olyan helyszínre ter vezhetek, amely kitüntetett szerepet töltött be a magán-

életemben is. A belvárosi templom ilyen hely. Nemcsak magyar történelmünk évszázadait összekötő szerepe miatt különleges 

számomra, hanem azért is, mert itt kötöttem házasságot, gyermekeinket itt kereszteltük, és éveken át ministráltam falai között. 

Dr. Osztie Zoltán atya fáradhatatlan kitartásának köszönhetően több évtizede folynak már a rekonstrukciós munkák a temp-

lomban, előhozva annak rejtett kincseit. Már az épülettel foglalkozó építészeket is hosszan lehetne sorolni. Közülük kiemel-

ném Steindl Imrét, az Országház építészét, Lu x Kálmánt, aki rámutatott, hogy az Er zsébet híd lábánál álló templom sokkal több 

eredeti középkori emléket őriz, mint előtte gondolták, valamint dr. Mezős Tamás egyetemi professzoromat, aki az altemplomi 

feltárásokat és helyreállítást ter vezte. Ehhez a tekintélyt parancsoló névsorhoz csatlakozhattam kollégáimmal a templom so-

ron következő felújítási munkáiban. A mostani ütemekben a sekrestyetér, a főbejárat és előtere, valamint a Mátyás-oratóri-

um újult meg. Mindemellett folyamatban van a nyugati főhomlokzat tornyaiba ter vezett kilátó- és kiállítótér kialakítása is.  

A soron következő írásokban több helyszín közül az egyik legkisebb alapterületű részt, a Mátyás-oratóriumot mutatom be, mely-

hez Derdák Éva restaurátor, Módy Péter kőrestaurátor, Félegyházi Károly fémműves iparművész, valamint Füzes András építész-

kollégámat hívtam segítségül.

É p í t é s z e t ,  s z ö v e g : T ó t h  P é t e r  D L A
F o t ó : J u r a s s z a  Z s ó f i a

1  Bat t hy á ny Jó z s ef her c egpr ímá s ebben a z é v ben lét e s ít et t k ét ú j  p lébá niát a Pe st he z c s at o lt  k ét k ü ls ő k er ü let ben: Ter é z v á r o sba n é s Jó z s ef v á r o sba n.



O r s z á g é p í t ő   2 0 1 9 | 0 2

6362

A  R E S TA UR Á L Á S  F O LYA M ATA
D e r d á k  É v a

K u r i ó z u m  a  k ö z é p k o r b ó l 

Tudós kutatók publikációiból ismert, 
hogy „Pest városát Mátyás király emel-
te a teljes jogú szabad királyi városok 
sorába”. A pesti polgárok 1244-ben már 
kaptak ugyan bizonyos városi jellegű 
kiváltságokat, de az igazi rangemelést 
Mátyás 1477. május 19-én kelt okleve-
le (Hunyadiak kora, XII. k., 16. 1.) hi-
telesíti. Ekkor került Pest a teljes jogú 
királyi városok közé. Méltó volt tehát, 
hogy a 2018-as kerek évfordulón a róla 
elnevezett, és az ő korában épített he-
lyiség bemutatásával is emlékezzünk 
nagyszerű tetteire. Köszönet illeti ezért 
Osztie Zoltán plébános urat és mun-
katársait, akik kijárták ennek lehető-
ségét, és segítették a munkálatok terv 
szerinti lebonyolítását. A XIV. századi 
templomtesthez bővítményként épült 
az emeleti oratórium XV. századi, késő 
gótikus stílusban. A sorolt rombusz-
hálóból kialakított csillagboltozatú 
helyiség a nyolcszög öt oldala szerint 
épült két korábbi támpillér közé. Máig 
fennmaradt elnevezése: Mátyás-orató-
rium, vagyis az uralkodó számára fenn-
tartott hely, ahonnan végigkövethető a 
szentmise, a közösségi istentisztelet. 
Gótikus bordafaragványai, díszes pál-
catagos faragott bejárati ajtaja és fal-
festése egyaránt Mátyás korára utal.  
A templom szentélyében végzett 2010-
es kutatásom alkalmával, szondázó jel-
leggel vizsgáltam az oratórium falfes-
tési rétegeit. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
amit akkor legfelső rétegként díszítő 
falfestésnek láthattunk, az a mérta-
ni formákból álló, erőteljes színvilá-
gú bordafestés nem eredeti. Ráadásul 
rendkívül zavaróan, hamis módon ke-
resztbe darabolja a bordázatot, fara-
gott kő formájuk kivehetetlen, tekin-
tetünket eltereli az íves bordázat szép 
arányú, profilozott látványáról. Megál-
lapítottuk, hogy történetileg hiteltelen. 
Nem volt meggyőző számunkra Gerő 
László építész 1948-as érvelése sem,  
miszerint az ő helyreállításának idején 
miért festették így, majd még egyszer 
ráerősítve 1977-ben. Tehát 2010-ben a 

rétegeken át nyitott kutatóablakok a 
köztes és legkorábbi kifestések rész-
leteit mutatták számunkra. Lehetsé-
ges volt vizsgálnom a szentélypadlás 
kőbordáinak festését is, valamint egy 
kézbe fogható régészeti bordakövet, 
melyet Kovács Eszter régésszel azo-
nosítottunk be. Mindezen kutatások 
nyomán elég pontos képünk alakult ki a 
különböző korok festési rétegei alapján 
a kvalitásbeliségekről. Jól követhetőek 
voltak a rétegződések a máig meglévő 
1803-as tervrajzokhoz illeszthetően, 
és az 1998 utáni archív felvételekhez 
sorolhatóan is. Így a festési periodi-
záció alapján mi is meg tudtuk erősí-
teni, hogy az oratórium a szentélyhez 
képest későbbi építésű. A restaurátori 
kutatás tehát tényszerűen tudta alá-
támasztani az eddigi teóriákat. Azt is 
megállapítottam, hogy volt egy idő-
szak, amikor mindkét helyiség borda-
festését egységesítették: az oratórium 
megépülése idején a szentély bordáira 
okker színű kváderfestés került, mely 
megjelenik az oratóriumban is. Na-
gyobb és alapvetően meghatározó fe-
lületeken rózsaszín és fehér az uralko-
dó színvilág, okker színű kváderfestés 

csak a kitekintőnyílás kőívén és lába-
zatán látható, valamint az ablakok 
kőfaragványain és az oldalfalsík lába-
zati sávjában. A festékek vizsgálatát  
Vihart Anna, a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem tanára végezte. Megálla-
pította, hogy a rózsaszín hatást fehér 
és vörös föld pigment keveréke adja 
(lásd a csiszolatfotón). Restaurátori 
módszerrel feltártuk és konzerváltuk 
az eredeti réteget, mert történeti ér-
téke és kvalitása az építéssel egyide-
jűségében leledzik. Majd esztétikailag 
rendeztük a felületeket: a legnagyobb 
részt retusálva egészítettük ki. Resta-
urálhattuk, eredeti formájában vissza-
állíthattuk, mert minden részlete meg-
volt az egykori finom ízlésű festésnek. 
Ezt az aprólékosan és gondosan feltárt 
eredeti rózsaszín-okker-fehér freskóso-
dott réteget a továbbiakban tisztítot-
tuk, mert mészfátyol fedte, helyenként 
pedig égési korom által is szennyező-
dött, poros-füstössé vált. Meghagytuk 
azonban a felületekre került korabeli 
graffiti jellegű bekarcolásokat, a vörös 
krétás feliratos töredéket, valamint a 
gótikus írásmaradványokat is. Gondo-
san ügyeltünk arra, hogy ezek tovább 

Belvárosi templom


