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I N T E R J Ú I N T E R J Ú

Pleskovics Viola: Miként kerültél kapcsolatba ezzel a feladattal?
Lenzsér-Mezei Kata: Meghívásos pályázatról volt szó. Decemberben 
kerestek fel telefonon Esztergomból, hogy Becket Tamás ereklyéje 
mostanáig egy Szent István vértanútól származó emlékkel együtt van 
közös ereklyetartóban, s a közelgő ünnepségsorozat alkalmával egy 
önálló műtárgyban kívánják elhelyezni. A meghívott alkotóknak meg-
lehetősen rövid idő alatt, karácsonyra kellett leadni a pályázati anya-
got, melyekről Erdő Péter egy személyben döntött.  Újévkor értesítet-
tek, hogy az én munkámat választották ki. 

Voltak �zikai vagy esztétikai megkötések?
Mindenképpen kortárs formanyelven megfogalmazott művet akar-
tak. A magasságát 40 centiméterre, a súlyát két és három kilogramm 
között szabták meg, hogy az ünnepség esetén messziről is lehessen 
látni az apró relikvia hordozóját, viszont könnyen szállítható legyen. 
Fontos volt még, hogy nemes anyagokkal dolgozzak. Felmerült ugyan-
is, hogy a csontdarabot tartalmazó kapszulát aranyozott sárgarézből 
készítjük. Az egyházi kegytárgyak rangsorában így viszont az aranyo-
zott ezüst mögé került volna, melyet a nagyszabású londoni rendez-
vény, valamint a szent kevés fennmaradt ereklyéje révén nem enged-
hettünk meg magunknak.

INTERJÚ LENZSÉR-MEZEI KATÁVAL

ÚJJÁÉLEDT KINCSMŰVÉSZET

Mi a jelentősége ennek az ereklyedarabnak, mesélj kicsit a történetéről!
Becket Tamás az 1100-as évek végén élt Canterburyben. II. Henriknek 
volt bizalmasa mindaddig, míg a király meg nem tette őt érsekké. Ettől 
fogva az Egyház érdekeit képviselte Henrik egyéni céljaival szem-
ben. Hűtlensége miatt az uralkodó szokatlan módon a székesegyház-
ban gyilkoltatta meg, mely a történelem során mindig menedéknek 
számított. Bánfi Lukács esztergomi érsek a későbbi szent tanulótár-
sa volt Párizsban, aki a vértanú halála után templomot emelt a későb-
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bi Szent Tamás-hegyen. Erre hivatkozva sikerült a 16. századból egy 
könyökcsont-darabot elkérni.  Uralkodása alatt VIII. Henrik újra fel-
vette a pert a szenttel szemben. Elítélte és bosszúból felégette sírját. 
Ezért is van ekkora jelentősége az esztergomi darabnak, hiszen ezen 
kívül csak pár darab létezik Angliában, ahová több száz év után térhe-
tett most vissza.

Kihívásnak tartottad egy ilyen kaliberű tárgy megtervezését?
Építészként maketteket ma is sokszor készítünk, így ebből a szem-
pontból a lépték nem volt újdonság. Ötvösként viszont igen. Ekkora 
méretű, fémből készített tárgyat még nem terveztem. A másik kihívás 
a titánnal való munka volt. Ugyan lehet hegeszteni, de annak nyoma 
marad vagy vetemedhet. Emiatt kellett sajátos rögzítési programot 
kialakítani a struktúrához.  Ami még különleges volt, hogy sok embert 
kellett magam köré szerveznem a munkához. Általában egyedül dol-
gozom, de a kivitelezéshez vízvágó, üveges, aranyozó és gravírozó 
együttműködésére is szükség volt. A tárgyhoz Bajusz Csaba készített 
egyedi dobozt a szállításhoz.

Említetted a titánt. Milyen más anyagokból, és hogyan épül fel a szerkezet?
Elképzeléseimben végül egy klasszikus ereklyetartó típus rajzolódott ki 
a talapzat, kapszula és glória hármasával. A súly miatt a titánnál nehe-
zebb anyagra volt szükség a talapzathoz, így két lemez közé helye-
zett, aranyozott nemesacél alkotja azt. Az alakja úgy lett kiképezve, 
hogy alulról a törzs titánlapjai beakaszthatók legyenek, keresztpál-
cák tarthassák e lapok távolságait és stiftekkel össze lehessen szorí-
tani őket. Tökéletesen stabil szerkezet jött így létre. A legértékesebb 
részhez, az aranyozott ezüst dupla kapszulához hasonló módon fűződ-
nek a lemezek. Volt, aki ebben a papok nyakára omló stóláját vizio-
nálta. A belső kapszulának a hátlapjába süllyed be a hitelesítő pecsét 
helye. Ezen a bemélyesztett kelyhen halad át egy tű, ami a belső kap-
szulát a külsőhöz rögzíti, így az ereklye csak a hitelesítő pecsét feltö-
résével érhető el. A befűzött üveglapon lévő kontúrokat homokfúvás-
sal bemarták, melybe 24 karátos arany festékkel vittem fel a mintát.

Hogyan rögzítetted a csontereklyét a kapszulába?
Befoglalásról vagy ragasztásról szó sem lehetett. Az ereklyét három 
fix tűre helyeztem rá, a menetes felső rögzítőt pedig rácsavartam 
azért, hogy az biztonságosan az alsókra szorítsa. Becket Tamást 
a legenda szerint négy tőrrel szúrták le, ezt jelképezi a négy tű. 

Építészként is dolgozol. Ebben a munkában felhasználtad ezt a fajta ter-
vezési gondolkodásmódot?
Diploma előtt Firenzében dolgoztam egy építészirodában. Olaszor-
szágban, főleg Benvenuto Cellini korában az építészet és az ötvös-
ség mestersége összemosódott. Itt kezdett el bennem motoszkálni 
milyen izgalmas is, ha a megtervezés után a tárgy minden részletét 
magam valósíthatom meg. A Budai Rajziskola ötvös tanfolyama után 
Milánóban tanultam ékszertervezést, azóta az építészet és ötvösség 
párhuzamosan része az életemnek. Megmozgatja az ember agyát az 
a léptékváltás, ami egy kis ékszer és egy teljesen más léptékű épület 
között váltakozik.  Mikor kis tárgyakat tervezek, jelen vannak az archi-
tektúrákból kölcsönzött metódusok, struktúrák, melyek egy kizárólag 
ötvösművészetet művelő esetében nem feltétlenül. Ez az ereklyetar-
tóban is megmutatkozott. Az említett szerkezeti felépítés olyan válasz 
volt a titán forrasztásának problematikájára, mely egy szigorú rend-
szert tükröző mérnöki konstrukciót eredményezett. 

Az esztergomi főkincstár innovatív módon újra a saját korának kvalitásá-
val kívánta bővíteni gyűjteményét. A jövőben folytatódhat ez az attitűd?
Nagyon szimpatikusnak találtam, hogy a kortárs vonalat erősítik. 
A titánt pontosan a modern mivolta miatt preferálták. A kanonok úr 
külön kiemelte, hogy támogatja ennek a fémnek fedetlen, tiszta meg-
jelenését. Mikor végigvezettek a főszékesegyházi kincstáron, sokat 
tanultam a korábbi ereklyetartók felépítéséről, s örömmel tudatosult 
bennem, hogy nem egy kincstári darabot építészek terveztek. Hogy 
lesz-e folytatása a kortárs vonalnak? Nem tudom, ez az ereklyetartó 
most mindenképpen újdonság a gyűjteményben.  
(Fotók: © Lenzsér-Mezei Kata)

 „a bemélyesztett 
kelyhen halad át egy tű, 
ami a belső kapszulát 
a külsőhöz rögzíti, így az 
ereklye csak a hitelesítő 
pecsét feltörésével 
érhető el.”
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Nem nehéz kihúzni a töltőt,

ha már nem használod!
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