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GÁLHIDY  
PÉTER  
KÖRMENETI  
KERESZTJE 
A szegedi Dómban

A Csillag Katalin és Gunther Zsolt 
által tervezett és érthető módon  
a pannonhalmi bazilika belsőépí-
tészeti kialakításának hatását 

mutató, nemesen egyszerű vonalú, feketediófa 
padokhoz és püspöki-papi székekhez hasonló-
an geometrikus formálású a kereszt is (világo-
sabb árnyalatú) diófából készült. 

Van-e az európai kultúrának nagyobb múltú 
szimbóluma, mint a kereszt? Van-e ugyanakkor 
a keresztény ikonográfiának olyan eleme, amely-
nek kisebb művészeti súlya volna, mint éppen 
az ugyan számtalanszor ábrázolt, de főszerepet 
sohasem kapott keresztnek? 

A kereszt művészeti értelemben legkülönösebb 
sajátossága, hogy egyszerre jelkép és valóságos 
tárgy is a kereszténység történetében: Jézus Krisz-
tus halálának (kivégzésének) és feltámadásának 
eszköze és helyszíne, sőt, a későbbiekben szám-

talan apró darabra bontott ereklye. Krisztus fel-
támadása által a halál felett aratott győzelmét jel-
képezi, ami egyenlő az üdvösséggel. Legrégebbi 
ábrázolása a római Santa Pudenziana bazilika 
apszismozaikja (i. sz. 384), ahol arany crux 
gemmataként (drágakővel kirakott) jelenik meg, 
valamint a Santa Sabina bazilika V. század köze-
pi cédrusfa-domborműve, amelyen a Krisztus és 
a két lator látható.

Nem mindennapi feladatot kapott tehát Gálhidy 
Péter, amikor a kereszténység alapszimbólumát,  
a geometriailag szinte már tovább nem egyszerű-
síthető, mégis az emberi lét alapdrámáját, föld és ég 
Istentől belénk plántált kettősségét hordozó keresz-
tet kellett szobrászati műként megfogalmaznia.

Gálhidy elfogadja és érintetlenül hagyja  
a feszület és a kereszt gazdag keresztény ikono-
gráfiai hagyományát, s mégis személyesen és 
átélten állítja elénk az évezredes szimbólumot. 

A kereszt szárainak belsejében megjelenő arany 
vájat, (arany folyam?) által felfedi a kereszt jelen-
tését: a szenvedés eszköze magában hordozza  
a legnagyobb értéket: az életet az élet után, azaz 
a feltámadást. Ez az érték belül van, tehát nem 
külső, felületi díszítésként jelenik meg, ami 
pusztán az anyagi, földi valóságra utalna. 
Gálhidy a modern szobrászatban nem ritka 
plasztikai megoldással a tárgy belsejébe hatol,  
s innen bontja ki annak terét. Az addig rejtett 
válik így láthatóvá. A vájatok a keresztszárak 
találkozása felé egyre kisebb mélységűek, fene-
kük közelít a keresztszárak felületéhez, s ezáltal 
egyre fényesebb hatást tesznek, ami dinamikus 
fényviszonyokat teremt az egyébként minima- 
lista egyszerűséggel „mintázott” „geometrikus 
plasztika” látványában. A keresztszárak talál-
kozásában több a fény, mint a végein, s ehhez az 
a különleges megoldás nagyban hozzájárul, 
hogy a függőleges szár felső lapját Gálhidy meg-
nyitja, így itt a fény nemcsak frontálisan, hanem 
fölülről is bejut a szár belsejébe.  A kialakítás 
különlegessége, hogy az aranyfüst lemezzel 
fedett vájat keresztmetszete nem végig U alakú, 
hanem fokozatosan Ω alakká változik, ami 
tovább fokozza a „fénycsapda” erejét: az arany 
vájat mintegy belülről fénylik.

A kereszt az Isteni fény csapdájává válik, a jó 
híré, amelyet a kereszténység hirdet: nem 
vagyunk belebetonozva a véges földi létbe, sem 
saját életünk tévelygéseibe. Az arany a fizikai 
léten túli, tiszta spiritualitás megtestesítője itt 
is, mint Galla Placidia ravennai mauzóleumá-
ban, ahol az arany mozaik kereszt a sötét égen 
világító csillagok között tündököl. A szobrászi 
formálás szándékolt egyszerűsége csendként 
veszi körül a keresztszárakban futó vájatot, ami 
az emberi szenvedés belső értelmét az arannyal 
azonos értékűnek mutatja meg. 

„Törekszem arra, hogy ne egy egyedi szemé-
lyes vagy individualista élmény uralja le az adott 
tárgyat. Minden tevékenységemet, minden idő-
met átszövi a transzcendenssel, az Istennel való 
párbeszéd. A szobrászatomhoz kapcsolódó spi-
rituális tartalmak ebből táplálkoznak.” – mond-
ja a szobrász egy interjúban.

A személyes élmény, a túlzottan egyéni for-
máló kedv háttérbe szorítása egy ennyire időt-
len közösségi szimbólum megjelenítésekor szin-
te kötelező alkotói hozzáállás, míg az arany 
felületborítás a transzcendencia irányába viszi, 
s így megtartja a személytelenség szférájában  
a kereszténység alapszimbólumát. Az ősi keresz-
tény szimbólum ideje és a mi időnk között 
húzott időívet Gálhidy Péter keresztje, miköz-
ben mindkettőt az örökkévalóság fényébe von-
ta a Krisztus keresztjét belülről átjáró fénnyel.
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A szegedi Fogadalmi templom 2015-ös felújítása és bővítése során a nagyléptékű 

építészeti beavatkozások, átépítések és felújítások mellett az enteriőr jelentős  

szakrális művészeti tárggyal is gazdagodott: a szentélyből a négyezeti térbe helyezett 

baldachinos főoltár mellett, keleti irányban új – az egyházi megbízóval közösen 

kialakított koncepció szerint korpusz nélküli – körmeneti kereszt került.



A padlóburkolat páratlan módon képes befolyásolni egy-egy 
helyiség kialakítását és összképét. Az öntött, csiszolt padlók 
innovatív színei, formái és felületmintázatai nagy mozgáste-
ret engednek az egyedi stílusú belsőépítészeti kialakításnak.  

Fugamentes, ásványi dekorpadló

mc-bauchemie.hu
BIZTOSRA ÉPÍTVE

MC-TOP Floor

Az MC-TOP dekor habarcsok a különleges összetételüknek  
és cement kötőanyagoknak köszönhetően jól illeszthetőek  
akár műemlék, akár modern, indusztriál környezetbe.

BRUTT  
SAVER

Szerkezet-megerősítés,  
falvarrás

Angol szabadalmaztatott technoló-
gia, Magyarországon 1997 óta al- 
kalmazzuk. Épületszerkezeti prob- 
lémák megoldásakor feltétlenül 

szükséges a meggyengült falazatok, épületele-
mek, falkapcsolatok megerősítése. Ilyen mun-
kák készültek el pl. az e számban ismertetett  
Szeged Fogadalmi Templom felújítása során is.  

A Brutt Saver rendszerrel az épületszerkezet 
rugalmasságát megtartva állítjuk helyre az épü-
let károsodott szerkezeti kapcsolatait. 

A rendszer alapelemei a különleges spirál ala-
kú, ausztenites korrózióálló, szabadalmaztatott 
gyártási eljárással készült elemek. Ezek ho- 
ronyba vagy furatba való rögzítésére tixotróp,  
nem zsugorodó, injektálható kétkomponensű, 
cementalapú ragasztót használunk. 

Az elmúlt közel húsz év során a hazai mérnö-
kök és szakkivitelezők kreatív és ötletes szakmai 
megoldásai tovább gazdagították az átvett beépí-
tési technikát. Így a falazatok, boltozatok megerő-
sítésén, falvarráson, falazati gerenda képzésén túl 
lemez- és konzolszerkezetek (erkélyek, függőfolyo-
sók, lépcsők), oszlopok és vasbeton héjszerkezet 
megerősítését is elvégezték. Az egyszerű falvarrás-
tól a komplett statikai rehabilitációig, családi- és 
társasházak, ipari létesítmények, templomok, 
kastélyok, várak, műemléképületek, hidak meg-
erősítése készült el sikeresen. 

A technológia magyarországi rendszergazdá-
ja a GEO ’96 Kft., a megrendelőket a tervezők-
höz, szakkivitelezőkhöz irányítjuk. 

Ha szerkezeti repedést észlel és megoldást 
keres, hívjon, írjon! (x)
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