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Előzmények, indoklás

Az országosan védett műemlék lakóház ( hrsz. 1926/1) történetisége viszonylag jól dokumentált, és
erről igen értékes adatokat tudhatunk meg Gömöry Judit művészettörténész kiváló tanulmányából,
az építéstörténetet is tárgyalja  valamint értékleltárt is ad. Ezért a történeti részletezésre itt nem térek
ki külön.
Az épület felújítási periódusai sajnos, a tanulmány szerint , nincsenek pontosan papírra fektetve,
tehát az építést követően az átalakítások időpontja, mértéke, kiterjedése és módja nem ismerhető
meg teljesen, egészen a XX. sz. második felében végzett  beavatkozásokig, amikor már részletesebb
terveket  is  megfigyelhetünk.  (  Megjegyzendő,  hogy a  megtalált  számos,  helyenként  kb.  10-15
rétegű festés nyíltan utal arra, hogy időközben legalább ennyi felújítása történt meg.)
Az épületen látható, túltengő mértékben alkalmazott vakolatarchitektúra formavilága a XVIII. sz.
végi,  XIX.  sz.  eleji  divat,  stílus  alkalmazásához  köthető  első  látásra,  és  a  kőfaragványok
különösképpen, hiszen ezek elvileg stabil, időjárásálló anyagból létrehozott szerkezetek.  Viszont a
nagy számú felújításokból  következtethetően  nem merném kizárólagosan  kinyilatkoztatni,  hogy
minden forma eredeti, és ezért mostani formájában őrzendő meg.
Az épületen látható formai stíluselemek vizsgálatára a fenti dokumentálatlanság miatt is szükség
van. Amennyiben a rendelkezésre álló iratanyagból nem lehet pontos képet alkotni, akkor magához
a tárgyhoz kell nyúlni további adatokért. A két vizsgálódásnak ( iratvizsgálat: elméleti, helyszíni
vizsgálat: gyakorlati)  eredményét szintézisben érdemes kezelni. Az épület részletesebb, helyszíni
vizsgálatára  ezért  van  szükség.  Az  eredmények  alapján  a  következő  helyreállítás,  felújítás,
restaurálás(  tulajdonképpen  módosítás,  változtatás)  tervezése  biztosabb  alapokra  helyezhető  és
mivel műemléki védettségű házról van szó, emiatt rá különleges szabályok vonatkoznak, ezekből
talán  kiemelhetjük  azt,  hogy  a  szakszerű  tervezés  alapvető  követelménye  az  eredetihez  való
kötődés.  Emiatt  a  tervezésben  az  érzelmi  hozzáállást,  a  szubjektivitást  érdemes  mellőzni  és
helyesebb az objektivitásban gyökerező elvet követni- a hitelesség érdekében.  Az „eredetit” ezért
keressük, mi restaurátorok...
A következőkben teszek kísérletet arra, hogy szakterületemhez tartozó formai elemek, legfőképp
kőfaragványok,  szakszerű  restaurálása  elkészülhessen,  az  épület  konzisztens  egységébe
illeszkedően.
Tudvalévő,  hogy minden dolog változik (  panta rhei)  emiatt  végleges,  végső és  abszolút  stabil
állapot elérésére nem érdemes törekedni. E tekintetben a szóban forgó házat is folyamatként kellene
értelmezni, nem állapotként. ( ez azonban nem feltétlenül jogosít fel arra, hogy bármit meg lehet
vele tenni. Máskülönben, a műemlékekkel is mindent meg lehet valósítani, amit nem tilos, de ezen
belül a restaurálásnak vannak bizonyos szakmai kötelmei.)
A restaurálás, mint fogalom meghatározás egyik fő tétele, hogy „egy korábbi állapotra alakítjuk
vissza” de sajnos a fentiek miatt ez elméletben és gyakorlatban sem állja meg a helyét. A jelenkori
emberi   hozzáállás  tévképzete  szerint  statikusan  abszolút  végeredményre  van  igény,  (  például,
miszerint  a  felújítást  követően  legalább  50  évig  hozzá  se  kelljen  nyúlni...)  de  ezt  a
beavatkozásokban egyáltalán nem tartom helyesnek. Sokkal inkább javaslok olyan  kezeléseket és
anyagokat, bemutatási módokat, melyek nem véglegesek, nem túlbiztosítottak és nem akadályozzák
meg a jövőbeni javító szándékú kezeléseket,  ezért a folyamatos jókarbantartás biztosítását is célul
tűzném ki .
A kutatási eredmények jelen pillanatban megismerhető mennyisége sem végleges, ( soha nem is
lesz... „ panta agnosta”) emiatt a kutatást is folyamatnak, méghozzá nem lezárt folyamatnak ítélem,
melyet a felújítás kivitelezése során is figyelembe kell venni, továbbá a későbbiekben is lehetővé
kell tenni, lehetővé kell hagyni. 
Az épület jelenlegi összképe nem felel meg az eredeti  megjelenésének. A részleteket, melyek rám
tartoznak,  e  dolgozatban  közlöm.  Célunk,  nem az  eredeti  állapot  visszaállítása,  mivel  ez  nem
valósítható meg sem filozófiai, sem pedig gyakorlati értelemben, viszont az eredetihez leginkább
hasonló megjelenítésben van lehetőségünk igyekezni. A dolgozatom ebben az igyekezetben fogant,
különösebben erőszakos törekvés nélkül.



A kőrestaurátori vizsgálatok és a rájuk alapozott restaurálási terv hatósági követelmény, melynek a
következőkben próbálok meg eleget tenni.
 A festő -restaurátori kutatások eredménye a felújítás tervezésében mérvadó, és a kőrestaurátori
eredményekkel együtt értelmezendő.

A vizsgálatba bevont építészeti részletek felsorolása

– A főbejárati kapu kőkerete ( a megbízás értelmében)
– lábazat
– a kapu oromzata, timpanonja
– udvari lépcsősor
– emeleti közlekedő kő konzoljai

 A megbízás keretein kissé túllépve fontosnak tartom a kiegészítő megjegyzések és restaurálási
javaslatok közlését is, a tolakodást természetesen elkerülve.

A főbejárat kapukeretezése, kőfaragványok műleírása

A  kapu  nyílása  egyenes  záródású,  a  pillérek  felett  egyenes  szemöldök  gerendával.  A  kapu
nyílásköze  254  cm,  azaz  100  ''  (  hüvelyk).  A  régi  mértékegységek  szerinti  arányosságok
figyelhetőek meg, erre a régi épületeknél érdemes odafigyelni.
A szögletes nyílást kosárívesen falazott záródású falszerkezetbe illesztették be.
A kőkeret felépítése a fal emelésével párhuzamosan történt, vagyis nem utólagosan helyezték be a
faragványokat.  

A függőleges  szárkövek  hasáb  alakú  lábazati  kövekre  vannak  állítva.  Magasságuk  58  cm-nek
mérhető a járdától, azaz körülbelül két láb. E lábazati faragványokon kerékvetőket képeztek ki a
kőtömbből. A kerékvetők felfelé keskenyedő , hosszított gúla befoglaló formájúak. A gúla egyik



oldala  tapad  a  bázis  kőhöz.  A gúlákat  felül  holkerrel  kiképzett,  összetartó  csúcsdíszítménnyel
faragták meg.
A kapu belső nézete dísztelen és simított kiképzésű.

Bal oldali kerékvető



A kapu udvari nézete

Bal oldali lábazati kő                                                                       Jobb oldali szárkő



Jobb oldali lábazati zóna, hibás esőcsatorna által okozott károkkal

E képen látható, hogy a kőelemeket felfelé fokozatosan kijjebb ugrasztották. 



A függőleges szárkövek hasáb alaprajzúak, oldalaik szélessége  29-29.5-30 cm körüli értéket mutat,
kissé változó helyenként ,  kopás és átfaragás miatt,  régi mérték szerint egy láb.( e kis mértékű
eltérések természetesek egy épület esetében, mint ahogyan az ácsok sem 0,3 mm-es Rotringgal
rajzolnak...)
 A kapu szemöldökzetének felső síkja a külső járdától mintegy 318 cm-re van. A külső járda jelentős
feltöltődést  mutat  a  belső  járószinthez  képest.  Emiatt  feltételezhető,  hogy  eredeti  magassága
mintegy 330 cm-lehetett, körülbelül 11 láb. A kapu nyílásának belső magassága tehát mintegy 10
lábnyinak mondható.
A függőleges szárkövek díszítése a kissé kiálló kiképzésű, tükör, melyet bevésett szalagkeret fog
körbe.
A függőleges  szárkövek  felett  konzolkő  van  elhelyezve,  melynek  magassága  mintegy  47  cm,
közelítőleg tehát másfél láb.
E konzol  díszítése szintén a pillérek logikáját  követi,  azonban a konzol  „S” alakú ívét  követő,
bevésett szalagkeret  lapos volutába tekeredik.
A konzolok feletti szemöldök gerenda három darab kőből áll. A két szélen két rövid, míg középütt
egyetlen  hosszú  kő  látható.  A  negatívba  vésett  szalagkeretezésű,  kiálló  tükrös  kiképzés  itt  is
megfigyelhető, három egységben, két rövid és egy hosszú alakjában.
A kőgerenda három darabban történt beépítése nem statikai és nem esztétikai eredetű. A megosztás
az általánosan tapasztalható állékonysági meghibásodásokat nem küszöböli ki. ( középütt elrepedt)
Másrészt, a fuga megjelenítése nem mérvadó, hiszen azt a síkkal egy vonalban eredetileg kitöltötték
és  a  díszítő  tükörkiképzés  megjelenítésében  nincsen  szerepe.  Valószínűleg  a  rendelkezésre  álló
kőtömb mérete  miatt  készítették így,  illetve ez lehet egy különleges,  egyéni szokás,  elképzelés,
manír, trükk, stb.is, melyet a kőfaragó mester alkalmazott itt ( is?).

A timpanon tégla  falazatra  húzott  vakolatból,  helyszíni  felhordású,  vakolatdíszítmény.  (  a  falak
másutt  kő-tégla  vegyesfalazatnak  látszanak,  de  itt,  nagy  valószínűséggel  a  boltozatépítéssel
összefüggésben, a precíz munkát igénylő szerkezet létrehozásában tisztán csak téglával építkeztek)
A profilos oromzati lejtős tagozatok által közrefogott sík területen szimmetrikus díszítő kompozíció
látható. A két oldalra lefelé vezetett levéldíszes girlandok középütt koszorút alkotnak, melyet fent
tárcsadísz rögzít( a látványban).
A girlandok levéldíszei között gömb alakú bogyók látszanak, illetve a széleken, a végződések sűrűn
felrakott bogyókkal vannak kialakítva. A girlandokon szalag is csavarodik, mint további díszítmény.
A koszorú  által  közrefogott  síkon plasztikusan  felmintázott   „fordított  N” vagy cirillbetűs  '  I  '
látható, négyzetes pont-írásjel kiképzéssel. Alatta a 199 -es szám olvasható.
A felirat megfejtésére még nincsen végleges megoldás. Talán közelebb kerülhetünk, ha a szokásos,
az építtetőre vagy tulajdonosra utaló, valamint az építési évre való utalástól ez esetben eltekintünk,
és magát a feliratot nézzük. 
A felső betű éppúgy lehet cirillbetűs is, hiszen az első tulajdonos vélhetően ismerhette azt az ábécét,
de a számmal együtt nem vezet ez a gondolatmenet szinte sehová.
Nézetem  szerint,  a  felhordott  betű  szimplán  fordítva  került  megvalósításra,  amiképpen  az
analfabétizmus  még a jeles  kőműves vagy vakoló mesterek közt is gyakori lehetett  e korban,
( rengeteg feliratunk van „vicces” betűkkel...) másrészt, ma is elő szokott fordulni, bár csökkenő
tendenciában...ekkor, a ' N ' és egy pont-írásjel kiképzése a „ NUMERO” vagyis szám rövidítésére
utalhat. Alatta a 199-es számmal, vagyis szimplán a 199.-es szentendrei házra utal.
Gömöry Judit nagyszerű tanulmányában, a  7. oldalon ez olvasható:  „ Szentendre város 1808-as
kataszteri térképének A1-es szelvényén a Preobrazsenszka templomtól északkeletre, a 193. számon
szerepel a mai Bogdányi út 41. telke”, tehát a megoldáshoz igen közel állunk, bár a 199 és a 193
nem éppen egyezik. Megjegyzendő, hogy a 199-es szám utolsó jegye javítás. 
Mindenesetre,  valószínűnek  tartom  a  ház  számozásban  keresni  a  felirat  megoldását,  de  nem
ragaszkodok hozzá mindenáron.



Lábazat

Betonlábazat, vakolattal. Jelentős sókárokkal!

 Betonlábazat, jól látszik, hogy milyen eltérő keverékekből készítették. Ezek a romlást különbözően tűrik, de mind károsodott. A
nedvesedés igen súlyos állapotokat hoz létre!



A háznak most  betonból  és  a  rá  felhordott  vakolatból  áll  a  romos lábazata,  mely az  építészeti
kiképzésekkel  összefüggést  mutatóan  kiemelkedő   formát  láttat.  XX.  sz.  második  fele.   A ház
korábbi  lábazata  nyers  terméskőből  épült  meg,  egy  felújítás  következtében,  kb.  századforduló
környékén,  melyet  a  XX.  sz.  második  felében  elbontottak  és  a  mai  megoldást  alkalmazták.  A
korábbi terméskő lábazatról azonban korántsem állíthatjuk, hogy eredeti, de azt végképp nem, hogy
hiteles, hiszen az ún. copf stílusba nem tartozónak ítéljük e lábazati kiképzést, akkoriban ez nem
volt divatos. Tehát, arra kellene következtetnünk, hogy valószínűleg volt egy harmadik, esetleg még
további,  4-5-6-stb.  ismeretlen  számú  lábazati  kiképzés,  mely  az  eredeti  lehetett.  A lábazat  a
romlásnak egyik leginkább kitett részlet, tehát javításai, átalakításai minden képzeletet felülmúló
mértékben  és  számban  következhettek  be.  Ezért  az  eredeti  lábazatról  tulajdonképpen  nincsen
adatunk, vagyis ki  kell  jelenteni,  hogy nem tudjuk, milyen volt  pontosan. Csakhogy,  más úton,
információk azért még nyerhetők, de erről később. A mai lábazati kiképzés pedig nem tekinthető
hitelesnek, de ezt is meg fogom világítani..

Udvari lépcsősor

 Az emeletre vezető kőlépcső sor egykarú lépcső, mely most 19 fellépőből áll.  Egyébiránt húsz
lépcsőnek  kellene  itt  állni,  de  az  emeleti  közlekedő felszínét  ostobán  terített  betonra  cserélték,
eközben a legfelső lépcsőfok elpusztult. Méretben pedig pont egy fellépőnyi hiányzik.
A  lépcsősor  lent  félköríves  oldalú,  szélesebb  fokkal  indul.  Felhívnám  a  figyelmet  a  felső,
járósíkjába vésett, négyzetes alaprajzú csaplyukra, mely egykor a korlát vasalatát tarthatta. A mai
korlát kiképzése az eredetitől bizonyosan eltér, vagyis nem eredeti állapotát mutatja, hiszen a kezdő
vas-elemnek éppen e csaplyukban kellett  egykor  rögzítést  nyernie-mely azonban -meglehetősen
furcsamód- a harmadik lépcsőfoktól indul. A most itt látható íves, díszített falhoz kötő vasalat nem
az eredeti helyén van.  Nyilvánvaló az egykori vas szerkezet átformálása, megcsonkítása.



A lépcsők szélessége 97 cm. Mintegy fél öl.( a mai vakolattól mértem, ami nem biztos, hogy az
egykori, valós méretet engedi meg mérni.)

A lépcsők fellépő magassága mintegy 17 cm. A félköríves jellegű díszítő profil, pálcatag magassága
4,5 cm, kiállása 2 cm. Jelenleg, és körülbelül, mivel mindegyik kissé más és egyébként pedig  eltérő
módon kopott. A lépcsők belépője 25 cm körüli értéket mutat, tehát, kb. 10 ''.
A tömbkő  lépcsők  a  falba  vannak  befogva,  konzolszerűen.  Külső  oldalon  alátámasztásukra  ,
felújításkor , vas 'I' gerendát tettek alájuk. Az 'I' gerenda 18 cm magasságú és 9 cm szélességű. A
gerenda alatt a teret falazással tették hasznossá.
A berakott vasgerenda felső vége a kő konzol jobb oldalához igen bután csatlakozik, tehát a konzolt
megcsonkították, hogy a gerenda vége ott elférjen és nagyon valószínű, hogy a  legfelső fokot is e
gerenda „túrta ki a helyéről”, ide értve még az említett betonozást is.
Másfelől, nem vagyok biztos abban, hogy e vasgerendának jelentős tartó szerepe lehet egyáltalán,
és firtatom a szükségességét. A jelenléte egyértelműen nem eredeti, hiszen e vas gerendák divatja
lényegesen későbbi, mint a ház  építésének becsült ideje.

Legalsó, ívelt lépcsőfok, egykori vascsap számára vésett csaplyukkal



Vas ékelés és ólomöntés, mint rögzítő megoldások: lerepesztették a lépcső sarkát.

Másutt, a rögzítés stabil és gondot egyelőre nem okoz.



Az udvari lépcső teljes képe

A kőlépcsőkbe vésett , négyszögletes csaplyukakba rögzítették a kovácsolt vas korlátot. A rögzítést
vas ékekkel és ólom beöntéssel végezték.



Emeleti közlekedő, függőfolyosó

Az erkély szerű függőfolyosót konzolok tartják. E nagy méretű, hangsúlyos kőfaragványok (4 db
ép, 1db pótlás ) ívelt végződésű hasábok, melyek a falban vannak leterhelve.
A konzolok  kőfaragványai  korai  megjelenésű,  ún.  porosz  süveg  boltozat  szakaszokat  tartanak,
melyeknek alsó íve lapos szegmensív. E szerkezeteket lapjára rakott nagyméretű tömör téglákból
hozták létre.  Felületük vakolt és festett.
A konzolok közül a jobbról 2. és harmadik kissé eltekeredve látható. A porosz süvegboltozatról nem
merném első látásra kinyilatkoztatni, hogy eredeti, hiszen ezt akár többször is átépíthették, mivel a
viszonylag vékony szerkezet károsodásra igen hajlamos, most sem hiba nélkül való...
Formai tekintetben a konzolokkal készített poroszsüveg boltozat  szerkezet valószínűleg autentikus.
A bal szélső konzol hiányzik, azt egy másodlagosan beépített kőfaragvánnyal pótolták. Ez nagyon
valószínű, hogy nem eredeti kiképzés, hanem valamiféle javítás. És ráadásul annak is a javítása,
ahogyan ezt később bemutatom.
Kérdéses,  hogy  ezen  külső  lépcsőfeljárat  vajon  egyáltalán  eredeti  egyáltalán,  és  nem  a  ház
elkészültét  követő   néhány  évtizeden  belül  keletkezett  átépítésként?  Az  udvari  homlokzatokon
átépítettségre utaló nyomok vannak, pl. félbehagyottnak látszó pilaszter ( vagy kémény(?)) a jobb
oldalon, és  a kapualjnál. Kérdés, hogy a belső homlokzatnak lehetett-e a külsőhöz hasonlatosan,
legalább  lizénás  díszítettsége?  Erre  az  esetlegesen  levésett  csorbázatok  vizsgálatával  lehetne
következtetni, azonban ezeket most a vakolat takarja.
Az udvari homlokzat mostani megjelenése biztosan bolygatottságra, átalakításokra utal.
A balról 2. konzol méretei: 103 cm kiállás a falsíktól,  ( kb. 40 '') kb. 31 cm magasság, (kb. 1 láb)
Az  „S” íveltsége mintegy 95 cm-nél indul fent, ( 37 '') és lent pedig 81,5 cm-re érkezik.( 32 '')
A profil alsó nútja 3 cm.
 A szembőlnézetén mintegy 29,5 cm szélességű, ( kb, 1 láb) de mind más méretezésű, kis eltérések
detektálhatók. Nincs két egyforma konzol itt, de azt állíthatjuk, hogy nagyon hasonlóak. ( kivéve a
bal elsőt)
A felső, homloklemez 10-11 cm magasságú.( 4 '')



Bal oldali szélső „konzol”, mely egyfajta pótlás.

A pótolt konzol kutatása. Jól látszik, hogy a profilozás erodálódott, és mélyen a falban is tart.

A bal szélső, utólagos konzol  kőfaragványa mintegy 75-85 cm hosszúságú. A ferde törésfelületet
nem tártam fel végig, ezért a méret bizonytalansága, de ez talán nem is lényeges. Fontosabb, hogy
már eleve egy törött romot építettek be.



19 cm szélességű, 3cm x 2,5 cm-es nút faragással. A magassága minimum 16 cm. Egykori ajtó vagy
ablak szárköve lehetett. A nútba csukódott az egykori nyílászáró. Eredete ismeretlen. Barnás színű
homokkőből faragták, a nútolás élei meglehetősen kopottak.

A  kőfaragványok  készítője  jelenleg  még  ismeretlen,  és  nem  is  biztos,  hogy  csak  egyetlen
személyről van szó,  hiszen a műhelymunka a korabeli  körülmények között  is  több fős csapatot
igényelt. A faragványok készítési helye szintén ismeretlen.
A kőzetanyagból, ( mivel vegyes is, ráadásul) annak bányahelyéről a műhely vagy a faragó egykori
hollétére nem lehet pontos következtetést kispekulálni.

Megjegyzendő, hogy a kertben, ágyás szegélyként beépítve több, azonos helyről származó, tehát
egykor összetartozó kő nyíláskeret  darabja fekszik beásva, díszítésük enyhén kiálló szalagkeretes.
Nem biztos, hogy e házból származnak, akár máshonnan is ide hurcolhatták őket. Mégis, történelmi
jellegű értékük van, mivel kb. a XVIII. sz. második felére , XIX. sz. elejére datálhatjuk ezeket.



ÁLLAPOTLEÍRÁS
Helyszíni szemrevételezéssel

Főkapu kőkerete

Ezüsthegyi homokkő szövete,  mállott felszín.    makrofelvétel

Ezüsthegyi homokkő átfestett, málló felszíne, sók hatására létrejött romlás    makrofelvétel



A közvetlen kőkeret faragványai egységesen az ún. ezüsthegyi kvarcos homokkőből készültek. A
színe világos szürke, majdnem fehér. 
E  kőzetnél,  a  tapasztalat  szerint,  minél  több  a  színes  összetevő,  annál  mállékonyabb,  tehát
esetünkben határozottan minőségi kőzetet láthatunk, eléggé szép, nagyobbacska tömbökben. ( más
kérdés, hogy a szemöldökgerendát miért is hozták létre 3 darabból.)

A kőzet  szemcsézete  meglehetősen  homogén,  és  alacsony  a  porozitása,  mivel  többnyire   jól
egymáshoz cementált kvarchomok szemcsékből áll. Erős, ellenálló, nehezen faragható, „szikrázó”
kőről van szó, mely a szerszámot hamar kikezdi( olyan, mintha köszörűkövet faragna az ember) de
a végeredmény kopásálló, nagy teherbírású, időtálló munka.
A vízolható sók hatására mállása jelentős lehet, ekkor a szemcsézet felaprózódása, pergése indulhat
meg,  mely formavesztéssel  szokott  járni,  kiváltképp az elvékonyodó,  kiálló  részleteken,  éleken,
sarkokon, ahol bizonyos lekerekedés alakulhat ki. A kéregképződés megjelenése is bekövetkezhet.

A kődarabokat fa ékekkel és meszes habarccsal illesztették egymáshoz.
 Tipikus középkori forma-kialakítási módszer, mely még a XVIII. sz.-ban is követhető, mely szerint
a beépítendő köveket csak 5 oldalukon dolgozzák ki. A falba kerülő rész, a 6. oldal sokszor csak
durván  idomított  és  eltérő  kiállású.  E  faragványokat  a  fallal  egy  időben  építik  be.  A  ház
faragványainak kialakítása e módszert követi. A látványos plasztikának további , kidolgozatlan ,
finomítatlan részei folytatódnak a falban, a leginkább gyakran, ahogyan a kő kiadja.
Azonban, e technológiai jellegzetességet, ha erőszakoltan bemutatjuk, hibát követünk el, hiszen a
kőfaragványok alkalmazása nem a kőzet speciális megjelenítése miatt volt fontos, sokkal inkább
műszaki képességeik miatt, az esztétikumnak alárendelve.
Tehát,  megfogalmazhatjuk,  hogy az  anyagválasztásnak  alapvetően  műszaki  oka  volt,  pl.  tartás,
kopásállóság, stb.
A hazai kőfaragványok ez esetekben, mikor nem ún. nemes kövekről (pl. fényes gránitok, színes
márványok)   látványáról  van  szó,   csupán  formahordozó  építőanyag  funkcióban  kerülhettek
beépítésre,  hiszen  ezek  az  üledékes  kőzetek,  foltosak,  tarkák  és  nem  mindig  tetszetősek.  Az
időjárást pedig nem jól bírják védelem nélkül-ezt a korabeli mesterek is tudták. Ezért védelmül és
az esztétikai szintézis érdekében festéssel látták el a faragványokat. E tények a fejlődő kutatások
eredményeképpen állapíthatók meg, és reméljük, hogy a korábbi  műemléki gyakorlathoz képest
autentikus  és  védelemben  részesített  faragványokat  mutathatunk  be.  A nem eleget  kárhoztatott
korábbi  rutin,  sőt  követelmény  az  volt,  hogy  a  megtalált  köveket  az  épületben  és  épületen
lecsupaszítva,  nyerskő megjelenésben kellett  bemutatni.  S  aztán megindult  a  csodálkozás,  hogy
milyen hamar el is pusztultak e faragványok... 
Szerencsére elindult  bizonyos változás,  ahol már az objektív  kutatási  vizsgálatok és a korabeli
értékítélet, stílus felismerése követése, az eredetiséghez való kötődés felülírja az ideológiai alapú
„kóros  és  kényszeres  belemodernkedést”  ahogyan  ezt  a  nagyszerű  Bugár  Mészáros  Károlytól
idézhetem.
Az épületen  ,  mint  egységen  belül  az  alkalmazott  különböző építőanyagok (  kő,  vakolat,  stb.)
összedolgozásával   formai  egységet  igyekeztek  létrehozni,  melyet  a  festéssel  tettek  színben  is
egységessé. 
Megjelenik  sokszor,  hogy egy építészeti  ornamentikán  belül,  többféle  anyag  együttléte  van,  de
azonos  színben.  Az  ún.  szétszínezés  gyakorlata  egyrészt  koronként   változó  jellegzetességeket
mutat,  másrészt  pedig  a  műemlékfelújítások  esetében  gyakori  műhibaként  is  előfordul.  A
kőfelületek  nyerskőként  való  bemutatása  -adott  esetekben-  heterogén  homlokzatot  ad,  mely
szánalmas didaktikai boncolgatást jelent.

A  különböző  építőanyagok  explicit  és  önmagában  való  elkülönített  bemutatása,  az
„anyagszerűségre való „ törekvés  egyenlő az ún. analízissel. Az ízekre szedéssel.
Csakhogy, amit a régi korok bizonyos épületeikkel mondani kívántak, azt az ún. szintézisben lehet
megragadni.



Ezért adott, hogy a vakolt felületek mellett bizonyos kőfaragványokat festéssel láttak el, mely az
épületen egységességet teremtett. A copf stílusban erre különösen sok példa van.

A kapu faragványain szerszámnyomok láthatók, többnyire stokkolás. E korban a stokkolás nem volt
divatos  befejező  felületképzés.  Ha  stokkolást  látunk,  akkor  először  is  gyanakodni  kezdünk,
történelmi épületen, XiX. sz. előtt. Gyakorta alkalmazták kőfelületek megtisztítására, felújítására, a
festésmaradványok eltávolítására, jellemzően a XX. századtól: innen is indul a nyerskő bemutatási
kényszer.
A korábbi festésekre utaló nyomokat azonban a stokkoló lezser munkavégzése miatt nem mindig
sikerült eltávolítani, és a restaurátor ezeket megkeresi és általában meg is találja.
A stokkolás általában a romlásnak kitett köveken sérülésekkel jár, mivel építőipari kivitelezésben
általában alulképzett, olcsó, durva munkaerővel végeztetik el a piszkos munkát. Az eredménye jól
elkülöníthető az eredeti nívós kidolgozástól.
Esetünkben a kőfaragványokat vélhetően szintén meghámozhatták, mivel az élek, sarkok sérültek,
kopottak. A kőfelület feltűnő tisztasága nem feleltethető meg annak, amit egy kb. 200 éves, városi
kőfelülettől várnánk szennyezettség tekintetében...
A felületeket  most  fehér  színű,  műanyag festék lazúrszerűen fedi,  kisebb-nagyobb foltokban.  A
külső  felületeken  ezen  kívül  más  nyomokat  nem  lehet  felfedezni,  kivéve  a  lecsepegett  vörös
festéket. 

Festésmaradványok a formák zugaiban. ( bal oldali pillér és gerenda zugában) A legalsó rétegek fehér, szimpla meszelések.



 A vakolat és kőfelület találkozásánál lévő maradványok, melyek közül a legrégebbiek fehér meszelések, több rétegben.



A gerenda és konzol zugában fellelt festésmaradványok

A legalsó festékrétegek itt is fehér meszelések-ezek a legkorábbiak.



Ám, a zugokban, sarkokban külön világ tárul fel festékmaradványok tekintetében! Itt az átfestések
rengetege figyelhető meg!
A kutatások  szerint,  a  Bogdányi  út  41.  -nél   a  kőfelületekre  is  felhordták  az  épület  színeit,
egységesen,  egészen  a  „nagy lecsupaszítás  koráig”.  Kezdeti  rétegekként  fehér  meszelések  sora
követhető. Később sárgás, okker, zöld színek is rétegződnek, sok átfestésben. Egy ultramarinkék
periódus is külön  kiemelhető. 
 Ezt a kapu keretének bal oldali, felső zugában talált nyomokból lehet megállapítani.
A bal  oldali  konzol  vízszintes  síkjánál,  a  szemöldökgerendánál  lévő  zugban  több,  igen  régi
fehér( „törtfehér”) meszelést lehet látni, a kőfelületen.
A kapu belső síkján ma is jelentős rétegvastagságban állnak a festések, a legalsó rétegek színe itt is
fehér meszelés, ún. törtfehér ( mert szennyezett...) 
A járdaszint  az  eredetihez képest  jelentősen feltöltött  magasságú.  A kapunál  mintegy 15 cm-es
rámpával csatlakozik a kapualj járószintjéhez. A kapuknak mindig is volt küszöbe, jellemzően erős
kőből. Most a küszöb nem látható, helyette durva, beton lejtőbe lehet belebukni, ha nem figyelünk
oda eléggé.  E járószint szürke, vulkanikus kőtömbökkel van kirakva. Ezt védendőnek ítélem.

Jobb oldali kerékvető képe, és a járda szintmagasodására példa a kapuban lévő, betonból kiképzett lejtő

A vízoldható sók jelentős károkat okoznak a kőzetben. A mállás, pergés és a kérges leválások a
lábazati zónában számottevőek. Az élek kopottak, lekerekedtek. A kerékvetők formai kiképzései is
megkoptak, a használatból eredően is.
Nagyon súlyos károsító  tényező, hogy a kapu jobb oldalán a csatorna direktben küldi  a tetőről
lefolyó  csapadékvizet  a  kőfaragványok  alá,  a  víz  nincsen  elvezetve.  Itt  a  károk  lényegesen
jelentősebbek.
Szakszerű restaurálás nyomai  nem fedezhetők fel  itt.  A fugák üresen tátonganak,  és  a  hézagok
mentén a kő élek is mállottak-ez hosszú elhanyagoltságra utal.



A gerenda repedése, valamint tiplik a kő élénél

A kapu szemöldökgerendájának alsó-külső élén befúrt műanyag dübelek láthatók.
A csengőt szintén a kőkeretbe vésték-illesztették bele. A kapun rengeteg kábel hálózata fut, aljas
összevisszaságban és nagyon zavaró módon. A bal oldalon közmű vezeték  korrózió rágta vas csöve
és  egy   fura  vas  doboz  látható  a  vezetéken,  mely  a  kapu  mellett  felfelé  tart.  E  hevenyészett
szerelésre Ázsia legelmaradottabb zugaiban lehet analógiát találni.
 A kőfaragványokon közelítőleg vízszintes,  bemélyített  árkok is  vannak,  melyek a durva ,  nem
rendeltetés szerű használatból erednek. Szennyezettsége minimálisnak mondható. Egyrészt, az eső
veri, másrészt, módszeresen lecsupaszították, XX. sz. második felében, felújítás gyanánt.
A fentebbi, vízszintes felületeken mohák telepedtek meg. A gerenda felső síkja a timpanonban lévő
díszítmények súlyos mállásából lepergő sitt szemcséktől poros, szennyezett.



A szemöldök gerenda az épületmozgások következtében középtájon törött. E hajszálrepedés által
megosztott kőtömb egyelőre stabil, állékonysága megfelelő, életveszély most még nincsen. Fent egy
vas  szög  van  belé  ütve,  de  nem attól  van.  Ez  általánosan  megfigyelhető  az  egyenes  záródású
kőszerkezeteken, ún. típushiba.
A repedést  javították,  tehát  nem  recens  keletkezésű.  A gyenge  javító  anyagot  az  eső  részben
kimosta.



A kapun olyan jellegű és  mértékű formavesztést  tapasztaltam,  amelyet  még olyan határesetnek
ítélek,  amelynek  kijavítása  talán  még  nem  időszerű.  Gyakorlatilag  minden  forma  érzékelhető,
értelmezhető.  Talán,  a  kapu  keret  bal  oldalán,  a  lábazati  zónánál  lehet  az  élek  javításán
elgondolkozni.
A fugák és hézagok kitöltésén kívül nagy kiterjedésű, felettébb zavaró, erőteljes sérüléseket nem
láttam, viszont a kopottság, mállottság igen számottevő, és a kapun jellemző romlási vonás, de a
javításuk,  kiegészítésük  még  talán  nem  sürgető  probléma,  azt  mondhatjuk,  hogy  ennyi  kopás
hozzátartozhat a tárgy ”történeti, hitelességi hangulatához, összképéhez”. 

Különleges jellemzők

Bal oldali kapu lábazati kő és a közmű vezeték együttes képe



A kiálló, egykor vakolt rész függőleges határvonala

A kapukeret lábazati kövénél figyelhető meg a fal mellett, bal oldalon, hogy a faragvány néhány cm
mélységnél a fal felé tekintve megszélesedik, a kőből kiálló, durván megmunkált felületek láthatók.
Itt  a  kőfaragványnak  azt  a  részét  látjuk,  amelyet  vakolat  takart  egykor.  Hasonlók  a  kapu
gerendájának felső síkján is látszanak. 
 E rész és a simára faragott részletek közötti függőleges határvonal, mely az egykori lábazatnak a
kapu  kőlábazati  tömbjének  oldalához  való  csatlakozási  vonala.  A lábazati  kőtömb  (  melyen  a
kerékvető is van) feletti pillérköveken ugyanez a vonal, mintegy 2 cm-rel beljebb látható. Ebből az
következik, hogy az eredeti lábazat: egyrészt vakolt felületképzésű lehetett,  másrészt pedig nem
nyúlhatott a kapu lábazati kövének felső síkja fölé.  



Gömöry Judit tanulmányának  20. oldalán látható színezett tervrajz kópiája,  melynek címe: Alexy
Gyula:  Szentendre,  Vöröshadsereg útja  41.  Helyreállítási  tervdokumentáció  Főhomlokzat,  1955,
részlet.
E képen ( terven) a lábazat magassága a kapu kőkeretének lábazati kövének felső síkjáig magasul.
Ez a magasság a feltárt tanúbizonyságok szerint megfelelhet az eredeti magasságnak. Másrészt, a
földszinti ablakok parapet-kiképzése is helyesnek látszik e terven, és az emeleti ablakok parapet-
logikájával megfelelő összecsengése érzékelhető.

Tehát  a  jelenlegi  lábazat  kiképzése  formailag  helyes,  de  túlságosan  magas,  ezért  a  földszinti
parapetek csonkák.
 A kapu jobb oldalán a lábazati formák összetorlódása emiatt meglehetősen zavaró összképet ad.
( más kérdés, hogy valószínűleg eredetileg is problémás homlokzati anomáliát ad ki a kapukeret és
a  pilaszter  összemetsződése,  torlódása,  de  ezt,  mint  eredetit  talán  mégsem kellene  módosítani,
hiszen nagyrészt valószínűleg autentikus , eredeti képletekből áll össze.)
 Más a helyzet azonban a fals lábazattal: itt a bizonyított „ nem eredetiség” jogosíthat fel a pozitív
hatású  korrekcióra,  ami  kívánatos  homlokzati  átváltozást  okozhatna,  mely  a  hitelességben
gyökerezik.
A kapukeret bal oldalán, vélhetően az ocsmány közmű cső miatt, a lábazati kiképzés most hiányzik.
A korrekció során ennek méltó pótlására  gondot kell majd fordítani.



A kapu oromzata, timpanonja

 A timpanon bal oldala lényegesen mállottabb-az esővíz lecsorgása teszi.

Súlyos károsodások a vakolat-ornamentikán



 Gyári ( modern) húzott szög a malterben ( Xx. sz. második fele) javítás

Kovácsoltvas szög a javítások alatti malterben. Felül látszik a kavicsos  alapvakolat, melyre a finomabb, plasztika-képző habarcsból
dolgoztak( a szögnél) Jobbra  javítások, átfestések



Mutatom itt a faragvány kimunkálatlanul hagyott részét, a határvonalát, ahonnét a vakolt részek kezdődnek.

„Gipszplecsni”



Középen az eredeti  plasztika kis  maradványa látható.  Festése fehér  meszelések sora.  Erre fölül újabb,  de lemállott  vakolatot is
húztak, mely kissé sárgásabb. Jobbról gipszes stukkójavítás van. 

A timpanonban sok a ráhordott, fedő vakolatjavítás. Állapotuk tragikus, de nem teljesen elveszett!



A kilences szám gipsz stukkóval van javítva-nem eredeti

Csúf javítgatások a koszorú alján, ( a gipsz stukkók , mint javítások javítása) XX. sz. Második fele...



Eredeti,  mészvakolatból mintázott  gömböcskék maradványai.  Legalsó rétegeik meszelések.  Itt  látható a kék réteg is,  a sok más
között.

Gipsz stukkóból kiképzett gömböcskék, melyek javítások



A többszörösen felhordott javítások romos állapota, középütt, a két sárgás folt között, még csekély eredeti maradvánnyal, többnyire
meszelt rétegeket tartalmaz( kis „csik „ a zugban)

A profilok  itt  nagy valószínűséggel  újra  vannak  húzva.  Részleteik  élesek,  sarkosak,  a  romlási
formák megjelenése mellett.  A XX. sz. 2. felében végzett felújításhoz köthetők.

A legkorábbi alapvakolat itt téglafalra felhúzott, kavicsos, durva vakolat, mészkötésű. 
Erre készítették el, bevert kovácsoltvas szögekkel megerősítve, egy finomabb homokkal készített,
meszes kötésű habarcsból az egykori plasztikát. Ennek maradványai alul láthatók, esőtől védettebb
zugokban, feltárást  követően. Az eredeti  részletekre nem csak a sok festés, hanem a vastagított
felújító vakolat is rátakar.  Az eredetinek mondható vakolat enyhén szürkés, finomszemcsés.  Ez az
ornamentika nyilvánvalóan sérülékeny, pusztuló volt, legfőképp felülről, a csapóeső következtében.
(  ezért  is  maradtak meg az eredeti  részek,  formakezdemények az alsó,  védettebb zugokban.)  A
hiányokat vakolatfelhordással is javították,  de ekkor már ún.  húzott,  gyári  szögeket vertek be a
falba,  kb.  megfelelnek  a  mai,  pl.  200-as  szögeknek.  Tehát  e  javítások  egészen  modern
keletkezésűek. A szögeken feltekert vasdrót is jócskán előfordul, de erősen korrodált állapotban. E
vakolatra fehér, gipsz alapú, szilárdabb és finomszemcsés stukkóból készítettek javításokat, igen
nagy kiterjedésben,  de  viszonylag  korrekt  és  igényes,  vélhetően  az  eredetit  követő  mintákban,
rajzolatban.  (  ezt  még  nem  kőműves  készítette,  hanem  valószínűleg  díszítőszobrász)  A  kis
bogyókat,  melyek  a  plasztika   fontos  részét  képezik,  tenyérben  gyúrt  kis  bogyókkal  pótolták,
melyeket  a  még  nedves  modelláló  habarcsba  nyomkodtak  bele.  A jobb  oldali  girland  bogyós
végződésénél,  a  gipszes  stukkóból  készített  bogyók  alatti  zónában,  még  láthatóvá  váltak  az
„eredeti”  megformálású,  habarcsból  mintázott  bogyók  is,  rengeteg festékréteg által  takartan.  E
rétegek  között  az  elsők  fehér  meszelések,(  sokáig  fehér  színt  alkalmaztak,  hosszú  évtizedekig,
mígnem beállt a színesedési korszakváltás: ekkor következnek majd sárgák és okker, zöldes kevert
színek, köztük egy kirívóan élénk, ultramarinkék réteggel is.
A fehér, gipszes javításokon jellemzően kevesebb, de színes rétegek fordulnak elő. A koszorú alsó
része további, igen kontár, torz javítás, XX. sz. második feléből...
E javítással rokon képződmények a girlandok mellett lévő bizarr „lepények” melyek egykori copf
díszek degenerált utánérzései, különösen a bal oldali, mely még jócskán nagyobb is a kelleténél.
Ezek gipszből vannak oda pacsmagolva.



A koszorú által körbefont síkon látható , relief betűknek csak egy része eredeti, vagy eredetihez
időben közelebb álló: ezek szürke, finomszemcsés, meszes vakolatból készültek. A 199-es szám
utolsó  számjegye  javítás,  fehér  gipszes  stukkóból.  A fordított  „N”  melletti,  négyzetes  formájú
„pont” szintén.  
 Megállapítható,  hogy  a  kezdeti  festés  rétegek  egyöntetűen  fehér  meszelések  voltak,  számos
rétegben és gyakorlatilag mindenre kiterjedően.

A kapu vízszintes gerendájának felső síkján szintén található egy kb. 6 cm szélességű, finoman
faragott  sáv,  mely egy vonal  mentén  hirtelen  durván  kiképzett  ,  kiállóbb  felületekbe  vált  át,  a
reliefek felé. Itt szintén arra kell gondolnunk, hogy e durva szakaszt vakolásra tervezték, tehát a
gerenda és a girlandos rész között még egy sarkos, egyszerű, keretező lemeztag profilt képeztek ki,
mely mára hiányzik. Erről indult a díszes timpanon.

Amennyiben  egy  ilyen  viszonylag  kis  területen  ennyiféle  javítást  és  hiányt,  átalakítást  lehet
tapasztalni,  akkor  mit  lehet  gondolni  a  homlokzat  további  részeiről?  A profilok  és  plasztikák
eredetisége nyilvánvalóan megkérdőjelezhető, és csak egyenkénti vizsgálattal dönthető el, melyik
eredeti,  hol a javítás,  mivel a javításokkal sok változtatást  is  létrehozhattak.  És egyáltalán nem
biztos, hogy csak a XX. század második felében .
A helyszíni tapasztalataim szerint elkülönítési lehetőséget biztosíthat a  következő rétegrend, mely
nagy valószínűséggel eredeti:
 - kavicsos, meszes vakolat a falon
-finomabb, homokos meszes vakolat
-meszelések sora

– A színes rétegek megjelenésével lehet nagyobb javításokra számítani.

A fal szövete jellegzetes vegyesfalazat



Udvari lépcsősor

Betonterítés a legfelső lépcsőfok helyén

A vulkanikus kőzet szöveti képe, makrofelvétel. Jobbról rozsdafolt és festésmaradvány van a kövön



A lépcsők fugái hasonlatosak. A feltárt helyen látszik, hogy kőre ráhúzták a vakolatot( helyes, tipikus eljárás!) A felülete meszelt volt.
 

A lépcsők beépítése, a lépcsők formai kiképzése enyhén zavaros. A totálképeken ez jól látható. 
A  kőzetanyaga  vulkáni  eredetű,  valószínűleg  riolit  vagy  erősebb  riolittufa.  A  szürkés  ,
finomszemcsés kőzetanyagban feketén megjelenő, hintett,  szögletes  biotit  kristályok  vannak. A
biotit szemcsék többnyire jól elkülöníthetők, és viszonylag homogén mérettartományba sorolhatók,
a legnagyobb kristályok nem érik el a 10 mm-t.
A kőzet nem található meg az Ezüsthegy környékén, hamarabb azonban Visegrád környékén.
Erős, szilárd, kis porozitású, matt kőzet, jelentős kopásállósággal.  A kőzet homogén megjelenésű,
erezete nem jellemző.
 A lépcsők  egészségesnek  mondhatók,  kis  hibákkal,  melyek  főként  a  mechanikus  sérülésekből
adódnak. Nem mállik számottevően, kivéve az alsó fokokat, ahol a sók tesznek kárt. Nem pereg.
Nem fagy szét. Nem repedezik és nem szenved kéregképződést. Kopottsága sem szembetűnő, a
lábbelik  csiszoló  hatása  azonban  némiképp  érvényesült  az  idők  során.  A vas  korlát  rozsdája  a
köveket elszínezte, ahogyan beszívódott a korróziós termék, vagyis a rozsda. A profilok viszonylag
épek. Szerszámnyomok nem láthatók rajta. A felületek szennyezettek. Főleg eső által bevert kosz
látható.  A fugákban  meszes,  gyenge  habarcs  van,  illetve  fa  ékek,  betétek.  Kiálló,  széles  tető
védelmében található.
A védettebb zugokban festés maradványai vannak, de ez nem abból ered, hogy színezték volna ,
sokkal  inkább  a  véletlenül  rákent  mennyiségek  maradványai,  melyek  az  oldalfalak  festéséből
kerülhettek oda.
A  vas  gerendás,  valószínűleg  utólagos  megtámasztás  alul  jelentősen  elkorhadt,  lemezesen
delaminálódott az erőteljes korrózió miatt. Az alsó szakaszon az egykori vas gerenda át is lyukadt.
A jelentős sérülések a korlát vasainak becsatlakoztatásánál láthatók. A lépcsőfokok közül 2 db sarka
a külső oldalon lerepedt, törött, elmozdult. A vascsapok beékelése illetve a korrózió feszítő ereje
repesztette  meg  a  szilárd,  merev  követ.  A legfelső  fok  hiányzik.  A  korlát  vasak  átalakított
állapotúak.  A legalsó tartó  csap a  homloklemezbe van rögzítve,  a  többitől  eltérő  módon:  itt  is
átalakításra kell gyanakodni.
A legalsó lépcsőfokból hiányzik a vas korlát kezdő eleme, vagyis valamilyen okból két lépcsőfokkal
feljebb helyezték el az oldalfalba is bekötő íves szerkezetet, átalakítás során.



 A korrózió miatt kialakult lyukon benézve, a lépcsők alsó síkja is szépen simított kidolgozású, itt
festés nem látszik. 

Kitörés a lépcsőn( 5.)

Kitörés a lépcsőn,( 2.)



Hiánylista: 
2. lépcsőfok, bal oldalán kitörés
5. lépcsőfok, bal oldalon kitörés
6. lépcsőfok, csapolás miatt törött sarkú

18. lécsőfok, csapolás miatt törött sarkú. A letört kő darabok még ott vannak.

A lépcsőnek különösebb statikai problémája , veszélyessége nem állapítható meg.  Az alá épített fal
gyenge és romos állapotú. A vas gerenda ( mely utólagos beillesztésű a konzol és az utolsó fok
kárára) nem funkcionál, erősen romos állapotú.

Függőfolyosó állapota

Konzol és függőfolyosó kapcsolata, állapota



Pótolt konzol feltárt kőfaragványa, a falba mélyen befutó vésetével-másrészt, megállapítható, hogy még e kő is festett volt egykor.

Az utólagos vasgerenda miatt a konzolt  megcsonkították.A vasgerendán buta vakolat.-avítások vannak.

A kő konzolok okker sárgás , barnás színű homokkőből készültek, ún, budakörnyéki homokkőből. 
A meglévő konzolok épek, jó állapotúak, több festékréteggel. A legalsó réteg itt is fehér meszelés.



A festékek a kőről hámlanak, az esőverés következtében. 
Az  utólagosan  beépített,  másodlagos  felhasználású  keret-darab  nútos  profilozása  egészen  a  fal
mélységében követhető, a látszó részeken vakolattal igazgatták ki, úgy-ahogy. A mellette jobbra
lévő téglafal utólagos hozzátoldás, nem tudom, hogy mi az értelme.
A bal oldalánál is téglafallal van megtoldva a kő.
A faragvány  az  udvar  felé  egy  ferde  törés  mentén  ér  véget.  Itt  vakolatból  és  egyéb  ,  eltérő
kődarabokból  építettek  ki  némi  végződést  számára.  E  „szerkezet”  állékony  most  és  nem
életveszélyes, de különösebb terhelést nem bír ki, jelenleg majdnem csak „dekoráció” jellege van.
Sajnos, dekoratív értéke azonban meglehetősen csekély és nagyon sokat ront a teljes függőfolyosó
konzolos  rendjének összképén.  Biztosan  állítható,  hogy ez  valamiféle  javítás.(  inkább  elrontás)
Nézetem szerint értéket nem képvisel, különösebb védelmet nem igényel...
A poroszsüveg boltozatot lapjára rakott,  mindenféle téglákból meg tetőcserép sittből rakosgatták
össze,  vakolt  felületű,  a  vakolat  mállik,  pereg,  romos.  A fenti  betonterítés  siralmas  állapotú  és
borzasztóan  igénytelen  megjelenésű.  Valaha  itt  valószínűleg  igényesebb  burkolat  lehetett,
kőlapokból talán.

Összegzés

Az épület részleteinek vizsgálata arra enged következtetni, hogy a vélt  kevés átalakítás helyett sok
átalakításban volt része a homlokzatoknak. Ezek nem feltétlenül pontosan követik az ún. eredetit. A
lábazat bizonyíthatóan nem.
A kapukeretet  átfaragták (  kívül),  továbbá a  timpanon plasztikájának mintegy 97 %-át  egészen
autentikus, helyesen kivitelezett javításnak, és ezen felül még újabb, de már igénytelen javításnak
lehet mondani. 
A többi részlet eredetiségével  kapcsolatban a gyanakvás szerintem  a megfelelő magatartásforma.
A legrégebbi rétegek tekintetében, a durvább és finomabb meszes vakolatok jellemzőek. Rajtuk
szimpla  meszelések  rétegei  nagyobb  számban  érzékelhetők.  Az eredeti  meszelések  mai  korban
tetszetősnek mondott  ,  sokszor  hangoztatott,  bárgyú „törtfehér” színét  a  koszosság okozza ezen
épületen.

A színes, színesebb és teljesen brutálisan szétszínezett homlokzati festések a xx. sz.-tól jelennek
meg a rétegek számát és arányát tekintve. 

A kőfaragványok  állapota,  csekély  hibák  és  hiányosságok  mellett  kielégítőnek  mondható.  Az
épületen vizsgált kőszerkezetek minimálisan 3 -féle kőzetből készültek. Kapu: ezüsthegyi homokkő,
Konzolok: budakörnyéki színes homokkőből; udvari lépcsők: vulkáni kőzetből.
E  jelenség  értékelése  valószínűleg  nem  egységes,  vagy  egyetlen  kőfaragóra  vagy  inkább
kőfaragókra utal, és számomra kétséges , kérdéses az udvari lépcső keletkezési ideje , melyet talán
nem  kellene  egyértelműen  és  túláradó  optimizmussal,  kritika  nélkül  az  épület  megépülésének
időpontjához kötni, habár ez sem zárható ki. 
Vagyis, belátható, hogy alkalmasint többet nem tudunk, mint amennyit tudni vélünk az épületről.
A következő átalakítás, módosítás elkezdésekor, a munka során is  javasolt a kutatási tevékenység
folytatása, minimálisan a megfigyelés azért, hogy az esetlegesen információt hordozó részletek ne
szűnjenek meg, illetve azokat továbbörökíthessük a jövő kutatói számára is.

Ezért javaslom a folyamatos restaurátori felügyeletet.



RESTAURÁLÁSI TERV

Bevezetés
A restaurálást az eredetiség követése, a hitelesség és a műemlékvédelem friss, és egyre frissebb
szabályai szerint kell megtervezni és kivitelezni. Fontos, hogy károkozás ne történjen és a műszaki-
esztétikai  értékmentés  és   esetleg az értéknövelés  lehetővé legyen téve.  A beavatkozások közül
semelyik sem reverzibilis, még elméletben sem, hiszen a korábbi állapotot helyrehozni nincs mód.
Emiatt  inkább  javasolható  az  olyan  kezelések  megvalósítása,  olyan  anyagok  és  technológiák
alkalmazása,  melyek hosszú távon sem fognak kárt  tenni  az épületben vagy részeiben illetve a
kivitelezés eredménye károkozás nélkül módosítható a későbbiekben, valamint a jókarbantartást és
a későbbi restaurálást, konzerválást nem korlátozzák, nem akadályozzák. 
Kerülni kell az esztétikai helyreállításban a spekulációkra, egyéni álmokra vagy kényszerképzetekre
alapított,  túltengő elképzelések megvalósítását, melyek az erőltetett modernizálás felé taszítják a
kivitelezést. Célunk a hitelesség megőrzése, a korabeli építészeti elképzelés lehetőség szerint minél
intenzívebb bemutatása.
A kiegészítések  és  rekonstrukciók  készítésénél  cél  a  beilleszkedés  elérése,  ezért  a  didaktikus
szájbarágás  művészetét  mellőzni  szükséges.  Az  információkat,  melyeket  a  helyreállítás  során
nyerhetünk, valamint a ténylegesen kivitelezett beavatkozásokat fotókkal illusztrált írásos, részletes
tudományos dokumentácóban kell rögzíteni.

A restaurálás alapvetését képezi a  helyszíni vizsgálati eredmény, festő restaurátor részéről is.
A terv kiviteli részleteit az alábbiakban közlöm.

Kapu kőkeretének restaurálása

 A kapu keretéről  részletes fotódokumentációt kell  készíteni.  Ez restaurátori  feladat.  Érdemes a
kaput felosztani  nevesített  vagy számozott  zónákra és a fotózást  ezek szerint  kell  folyamatosan
készíteni.
Javasolt előzetesen a falon kívül futó vezetékek és vas csövek sorsának szakszerű és esztétikus
rendezése. Ez alatt azt értem, hogy egyik sem maradhat látható. Műanyag csőcsatornák, kábeltokok
nem futhatnak a falon kívül. Ez nem restaurátori hatáskör.
 A vízelvezetés megoldását tartósan és szakszerűen meg kell oldani, mely építészeti feladat.
A kaput be kell állványoztatni.
A restaurálását a szakipari munkáktól külön kell választani. A kivitelezést szakrestaurátor végezze.
A kapu környéki lábazati beton eltávolítása fontos lépés, restaurátor jelenlétében végzendő.
A fa kapu megvédendő, elszállítandó. ( farestaurátor)
Tartó vasak állapota ellenőrizendő. 
A  timpanon  helyreállítását  is  restaurátor  szakember  kivitelezze,  legjobb,  ha  egy  kézben
összpontosul a komplex feladat.

Állagmegóvási munkavégzése

A  kapu  kőkeretén  állagmegóvási  céllal  kizárólag  a  felújítás  során  folyamatos  védelem
alkalmazandó, takarás által.
A timpanon szintén védendő a felújítás  során. 
A timpanon  esetében  az  állagmegóvást  a  fennálló  részletek  óvatos  portalanításával  és  előzetes
szilárdításával  kell  kivitelezni.  Ehhez  szakrestaurátor  szükséges.  A  portalanítást  a  részletek
megóvásával kell végezni. Az előszilárdítást Syton X 30 desztillált vizes, hígított keverékével kell
végezni,  mélységi  beitatással.   A kezelőszer  pontos  hígítási  aránya  a  helyszíni  kapilláraktivitás
szerint  állítandó  be,  próbák  készítésével,  figyelembe  véve  a  heterogén  anyagrendszer  lokális



tulajdonságait.
A zugokban lévő festékmaradványok védendőek, eltávolításuk nem javasolt.

A száradást követően páraáteresztő takarással kell biztosítani a területet.
A kapu belső oldalán lévő festésrétegek megtartandók. A felületeket javasolt portalanítást követően
újrafesteni, fehér színben.

A kőkeret restaurálásának tervezett beavatkozásai

1. portalanítás, száraz, mechanikus módszerekkel. A faragott felületek és festékmaradványok
védendőek.

2. Felületi tisztítás, vizes lemosással.
3.  Tisztítási próbák, a fehér műanyag festék eltávolítása érdekében.
4. A fehér festék eltávolítása, a kőfelület károsítása nélkül. 
5. A fugák feltárása, kitisztítása száraz, mechanikus módszerrel
6. festékmaradványok konzerválása, rögzítése, Material für Konservierung nevű oldattal.
7. A lábazati  zónában, 1 ,  5 m magasságig  vízoldható sók kivonása szívó hatású speciális

borogatásokkal.  Papírvattázás  vagy  szívó  agyagos  kezelés  is  alkalmazható.  (  Remmers
Entsalzungskompresse) 

8. Mohák, biológiai károsítók vegyszeres irtása, Remmers Bfa Entferner, Grünbelagentferner
vagy ezzel egyenértékű vegyszerrel

9. kőszilárdítás  kovasavészter  beitatásával,  éleken,  sarkokon  és  lábazati  zónában,  valamint
károsodott felületeken, Remmers Steinfestiger 100 és 300 márkanevű oldatokkal.

10. Kőkiegészítés Remmers Restauriermörtel nevű restauráló habarcs helyszíni felhordásával,
kövenként dilatálva, öregített felületképzéssel, beilleszkedő  faktúrájú megjelenésben. A szín
a kő színéhez igazítandó. Javítás esetleg lehet végezni a kapuk lábazati zónájában, az éleken
és sarkokon.  A kopások nagy része nem korrigálandó, kizárólag a durva és nagy letörések
kis számú, mértéktartó javítását javasolhatom megvalósítani. A keret kiegészítés nélkül is
elfogadható megjelenésű, ha a hézagok ki vannak töltve.

11. A középső repedés ,  mely a szemöldökgerendán található,  kezelése,  kitisztítása, kitöltése
injektálással  és  formai  helyreállítása  kőkiegészítő  anyaggal.  Javasolt  anyag:  Remmers
Flexfuge, weiss.

12. Fugák  kitöltése,  Remmers  flexfuge,  fehér  színű  anyaggal,  beilleszkedővé  téve  kvarc
szemcse adagolással és enyhe, szürke, beilleszkedő színezéssel. A fugák a kőfelületekkel
egy síkra húzandók. A helyreállítás eredménye monolit kőszerkezetképét kell, hogy mutassa,
tehát a különálló tömbök határai nem mutathatók be didaktikus megkülönböztetéssel. A fuga
összeköt és nem elválaszt alapon.

13. Mélyalapozás szilikát mélyalapozóval. Hidrofób termékek mellőzendők, csak kiváló pára
áteresztő képességű szerek alkalmazandók, például Keim  cégterméke.

14. A kőkeret festése szilikát alapú,  felhordott homlokzatfestékkel, pl. Keim. Fehér színben,
matt megjelenésben, lehetőleg vékony, de fedő rétegben. A kőfelület teljes megszüntetése,
elfedése faktúrában nem cél, viszont didaktikus elkülönítése nem javasolt. Színe és festése
az épülettel szintézisben, egységesen jelenjen meg. Hidrofób bevonat nem készítendő!

Timpanon restaurálása

Az  előzetesen  szilárdított,  portalanított  felületeket  lehetőleg  egységessé  kell  tenni  fizikai
tulajdonságaik tekintetében, valamint a formák rögzítettségét kell  biztosítani a falhoz.  Sajnos, a
plasztika nagyrészt elvált a faltól és most kopogtatásra kongó , üres hangot ad, tehát hézagossága



jelentős. Meg kell kísérelni legalább az eredeti részek konzerválását, minél nagyobb arányban.
A hézagokat injektálással kell kitölteni. Ehhez számos restaurátori injektáló anyag áll rendelkezésre.
A legalsó koszorú javításokat, valamint a szélső, tárcsa szerű lepényeket eltávolításra javaslom.
A  fedő  vakolatrétegeket  a  hátsó  síkról  el  kell  távolítani-ezt  feltárásnak  mondjuk.  A  régi
festékrétegeket nem javasolt bolygatni, de eltávolítani sem. Megtartásukat, védelmüket javaslom.

A korrodált  drótokat  le  kell  vágni.  A  rozsdás  szögeket  korróziómentesíteni  kell,  vegyszeres
kezeléssel.
Lényeges, hogy a szilárdító vegyszert, pl. Remmers Steinfestiger lehetőleg egészen a tégla falig
bejuttassuk.  Ehhez  hosszabb  kezelési  időre  van  szükség,  folyamatos  vegyszer  bejuttatással,
beitatással.
 A konzervált maradványokon kiegészítések készítendők.
A girlandok  hiányzó  részeit  javasolt  sóskúti  kőpor  és  minőségi,  mészhabarcs  felhasználásával
készült   könnyű,  páraáteresztő  és   közepesen  szilárd  stukkóhabarccsal  ,  helyszíni  felhordással
kiegészíteni.  A formai  korrekcióra  lehetőség  van,  hiszen  minden  részletére  van példa  magán a
timpanonon is.. 
A nagyobb  alakú  részletek  felhordása  előtt  javasolt  korrózióra  nem hajlamos  fémanyagból,  pl.
saválló acélból diszkrét tartó vázakat rögzíteni, a téglafalba mélyített furatokba ragasztva.
A koszorú alsó része rekonstrukcióban készítendő el,  analógiák alapján.  A környékbeli  házakon
hasonló részletek szép számmal megfigyelhetőek, valamint a budai Vár  copf  stílusú polgárházain
rengeteg hasonló forma áll rendelkezésre, tehát a feladat  kivitelezése nem lehetetlen.
Javaslom  a  199.  szám  utolsó  számjegyének  feltárását,  hogy  megbizonyosodhassunk  a  szám
valódiságáról, eredetiségéről. E javítást óvatosan, ideiglenesen el lehet távolítani, majd a hiányt ki
lehet javítani. E  pusztán tudományos célú vizsgálat megvalósítása nem kötelező, csak lehetőség. El
is lehet tekinteni tőle.
A levéldíszek helyreállításában fontosak a kis bogyókák felrakása is. Ezt az eredeti technológiával
javaslom kivitelezni.
A széleken egykor volt tárcsák beilleszkedő hatású rekonstrukcióját illik a helyszínen megmintázni
az említett készítésű habarcsból. Fontos a kézi munka igényes megjelenítése!
A profilok kijavítandók, helyszíni felhordással.
A helyreállított  formák  szilikát  mélyalapozóval  történő  kezelését  fontosnak  tartom.  Hidrofób
anyagok kerülendők. A felületeket a fehér homlokzatfestékkel kell bevonni, egységben az épülettel.

 

 

Lábazat helyreállítása

-nem restaurátori feladat, hanem szakipari munka
A jelenlegi  lábazati  felhordást  javaslom  eltávolítani,  a  falazat  tégláit  megtisztítani,  a  fugákat
kitisztítani, legalább 1 cm mélységben. Ezt a felújítás legelső feladatai közt kell megkezdeni, a fal
száradása miatt.
Az új lábazati vakolatot javasolt  hagyományos,  kevés cementet tartalmazó habarcsból készíteni.
Szigetelés nélkül az ún. ( úgynevezett!) lélegző vakolat kerülendő, mert károkat fog okozni .  
A lábazati kiképzést a mostani formák követésével, de a kőkeret kerékvetős lábazati kövének felső



vonaláig javasolt felhúzni. A földszinti ablakok parapetjeit az említett, 1955-ös terv szerint kellene
újragondolni és újrakészíteni, mert jelenleg csonka megjelenésűek.
A lábazati kiképzést a kapukeret bal oldalán pótolni kell.
A lábazat szilikát mélyalapozóval kezelendő, a páraáteresztő képességet fenn kell tartani. Hidrofób
tulajdonságú anyagok kerülendők.
A lábazat az épület színével azonosra festendő. Vagyis fehér, matt megjelenésben.
 A lábazat nem élhet külön életet, nem emelendő ki eltérő színnel.  A lábazat mellett szellőző sáv
alakítandó ki a járdában. A betonozást itt nem szabad a falig vinni, mely a száradást befullaszthatja.

Udvari lépcsősor restaurálása

A jelenlegi állapot alapvetően műszaki jellegű beavatkozásokat igényel, de ezek egyben kedvező
esztétikai hatásúak is.
A vas korlát restaurálását el kell végezni. A formai korrekcióra szükség van az alsó fokok esetében
is.  Az  íves,  falhoz  kötő  szerkezetet  eredeti  helyére  kell  visszatenni.  A  becsatlakozó  vasak
korróziómentesítendők. A rögzítések megerősítendők. Ez fémrestaurátor szerepkört jelent.
Kőrestaurálás:

1. tisztítás vízsugárral
2. rozsdafoltok kezelése vegyszeresen

 3. fugák feltárása, kitisztítása
4.  letört darabok óvatos leválasztása, a későbbi javítgatások anyagait el kell távolítani.
5. A legfelső kőlépcső fok rekonstruálása, beilleszkedő kőfaragvány beépítésével. A méretek
és formák a többi lépcsőfokhoz hasonlítsanak. Didaktikai elkülönítésre nincsen szükség.
6.  a  lépcsőfok  beépítése,  a  beton  eltávolítását  követően.  (  a  beton  eltávolítása  nem
restaurátori feladat.,
7.Letört kőrészek visszaragasztása, kőragasztó felhasználásával( epoxygyanta)

8. plasztikai  kiegészítés,  két  esetben:  2.,  5.,  fokokon. Beilleszkedő,  hidraulikus  kötőanyagú
kiegészítőanyaggal, helyszíni felhordással

9. Fugák, hézagok kitöltése, beilleszkedő , rugalmasított középszürke fugázóanyaggal
10. Hidrofobizálás nem javasolt.

Javaslom a lépcső alatti  fal  és korhadt  vasgerenda bontását és a  náluk tapasztalt  romlásra nem
hajlamos megtámasztás tervezését és kivitelezését. 

A festést a lépcsők homlokfelületének és járósíkjának kivételével meg kell valósítani. Az udvar felé
eső lépcső-oldalak festendők.



Konzolok restaurálása

A konzolokon lévő festések megtartandók. Enyhe portalanítást és lemosást követően a megállapított
színnel, ( fehér) újra festendők.

Közvetlen restaurátori feladatok
A bal  oldali,  szélső  „konzol”  ,  helyettesítmény kiemelendő,  kibontandó  .  Helyére  homokkőből
faragott konzol építendő be, a társaihoz hasonló méret és formavilág követésével. 
Didaktikai megkülönböztetésre nincsen szükség.

Egyéb szakipari munkák
A kőfelületek a megadott színnel festendők. A függőfolyosó helyreállítása építészeti feladat. A beton
terítés bontandó. A szintezés tetején , a rekonstruált lépcső felső síkjával egy vonalban, a faltól
kifelé irányuló lejtéssel matt kőburkolat létesítendő.

Köszönetnyilvánítás

 Köszönöm  a  házban  lakó  néninek,  hogy  beengedett  az  udvarba  és  eltűrte  tevékenységemet.
Köszönöm, Gömöry Juditnak a hatásos segítségét, melyet kérdéseimre adott válaszaival nyújtott.
Köszönöm,  Fodor  Edina  festő-restaurátor  művésznek,  hogy  kutatási  eredményeit  megosztotta
velem. 
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