
Műemlékhez nem lehet 
avatatlan kézzel nyúlni; az 
általános építész-fölkészült-
ség itt kevés. Elmélyült álta-
lános történeti-műemléki is-
meretekre is szükség van, 
nemkülönben sok-sok alá-
zatra, amellyel tervező a ku-
tatási eredményekre tá-
maszkodva az eredeti for-
mák felé fordul. Vladár Ág-
nes, és munkatársa: Fülöpp 
Róbert a legapróbb tervrajz 
elkészítésekor sem hagyta 
figyelmen kívül ezeket az 
elveket. 

így teremtették újra (igaz, 
egyelőre csak papíron) szin-
te a semmiből az alsóvárosi 
templom ablakrácsait, ame-
lyek nyom nélkül vesztek el 
az időben. A tizenhárom 
nyílásból álló ablaksor két 
szélén, a nyugati oldalon 
(ahol a mai, és egyben a 
mindenkori főkaput látjuk), 
valamint a déli rész utolsó 
ablakának kutatásakor már 
a múlt században fölméré-
seket végző Molnár Pál sem 
talált semmit; másutt még 
föllelte a gótikus mérművek 

Vállig kőből - Steindl rajzai után - Vörösréz déli kapu 

Mérműves ablakok tervei 
csonkjait. E rajzokat hasz-
nálta föl a gótika iránt ra-
jongó Steindl Imre, amikor a 
múlt század végén meg-
szerkesztette a lehetséges 
mérműformákat. Steindl 
tervei nem valósultak meg, 
ám ezeket most remekül 
használhatja az utókor. Vla-
dár Ágnes és Fülöpp Róbert 
munkája a falak kutatásán 
is alapszik, hiszen rekonst-
ruálható módon megmarad-
tak az ablakok kávái, s az 
eredetileg kőből kifaragott 
ablakosztók indítása. 

Az újonnan elkészített ab-
lakok felső rajzolata Steindl 
Imre rekonstrukcióját követi, 
amely magában is történeti 
érték. Az ablak „válláig" 
(vagyis annak párhuzamo-
san futó részén, az ív kez-
detéig) műkővel tervezik ki-

Vladár Ágnes az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
építésze, az alsóvárosi műemlék épületegyüttes vezető 
tervezője. Arról az igen kényes feladatról beszélt, mit 

jelent egy műemlék épület fölújftása - a tervező 
szemével nézve. S ami a szegediek számára különösen 

fontos: vázolta azokat az elképzeléseket is, amelyek 
meghatározzák majd a templom és kolostor külső 

megjelenését. 

egészíteni az ablakosztót, s 
restaurálni az ablakkávát. 

Fönt, az ablakívben, az ab-
lak legfőbb díszét adó mér-
mű (faragott kőrács) helyén 
azonban már jól megkülön-
böztethető, anyaghasználat-
ban is különváló megoldást 
alkalmaztak. Modern, de 
anyagában és színében jól 
illeszkedő fémszerkezet jel-

zi majd a megsemmisült 
részeket. így nem mosódik 
össze a régi és a kiegé-
szítés, nincs tehát hamisítás 
- az eredeti részek értéke 
pedig növekszik. Hiányérzet 
sem zavar majd bennünket, 
hiszen az ablakok íve nem 
marad üres, befejezetlen 
(pedig ez is egy lehetetett 
volna a helyreállítás lehet-

séges módozatai közül). Ki-
választották már az ab-
lakokba kerülő üveget is: 
rendkívül visszafogott, lilás 
árnyalatú, de semleges, 
szűrt fényt adó üvegtáblák 
bocsátják majd be a fényt, 
még bensőségesebbé téve 
a templomhajót. Más szín, 
például a kedvelt halvány-
sárga, azért nem jöhetett 
szóba, mert meghamisította 
volna a falfestmények, és a 
barokk berendezés színeit. 

A déli kaput hamarosan 
kibontják, eredeti részeti föl-
tárják és helyreállítják. Ké-
szen állnak már a puritán 
ferences templomhoz igazo-
dó, egyszerű megjelenésű 
új kapuszárnyak, amelyeket 
dísztelen vörösrézlapokkal 
borítottak. 

A templom falait „földkö-

zelben" fagy- és vízálló tég-
lákkal védték meg, az ere-
deti gótikus lábazatrészeket 
pedig ugyancsak helyreállít-
ják. 

Fülöpp Róbert a kolostor 
fölújításának műemléki ter-
vein is dolgozik. Nagy fel-
adat a barokk tengelyrend-
szerű, de gótikus nyomokat 
őrző falak új megjelenítése. 
Meg kell találnia azt a har-
móniát, amely egymás za-
varása nélkül fogja össze a 
két stílus jegyeit. Az egykori, 
fából épített kerengő szer-
kezetét az udvari falon jel-
zésszerű burkolat jeleníti 
meg, s a térbeli kiterjedést 
kertészeti rendezés segít 
majd elképzelni. 

A kolostorudvart körbe-
záró falakon ablak- és ajtó-
tükröket láthatunk a fölújítás 
befejezése után, de a kő-
szobrász-restaurátoroknak 
is akad még munkájuk az 
ablaktöredékek kibontása-
kor. 

Havas Boldogasszony 
temploma 

Kibontják a déli kaput 
•MMHNMMMMHMMMMMMMMNNMMHMMNMMN̂  

Az alsóvárosi későgótikus Havi (vagy másképpen: 
„Havas") Boldogasszony-templom, a mellette álló 

barokk ferences kolostorral Szeged legjelentősebb 
építészeti együttese. Külön-külön is védettek-

a kolostor jelentőségét még az is növeli, hogy álló, 
középkori, koldulórendi kolostor ezen kívül csak 

a vasvári domonkosrendieké ismert. 

Dr. Lukács Zsuzsa, az 
Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal kutatója a feltárás és 
rekonstrukció kezdetétől 
vezette a munkálatokat. A 
"Szeged" című folyóirat 
1989. évi 2. számában köz-
zétett írásából idézünk: 

a kolostor és templom 
építéstörténete a követke-
zőképp alakult. 1459-ig a 
XIII. századi Szent Péter 
templom mellett felépült a 
kolostor. Ezután kezdték 
meg a Havi Boldogasszony-
templom építését, ami 1503. 
augusztus 5-éig befejező-
dött. 1503 után - a Szent 
Péter-templom lebontásával 
párhuzamosan - elkezdték 
a torony, és a káptalan-
terem építését. 1543-ban az 
építkezés abbamaradt, a 
torony nem épült fel, csak a 
szentély magasságáig.... A 
kolostor átépítése és a to-
rony befejezése a XVIII. 
század műve." 

Dióhéjban ennyi a két 
épület története. A barokk 
átalakítás ideje 1713 és 
1772 közé esik. Ekkor ké-
szült el a torony két fölső 
szintje is. A múlt században 
Molnár Pál városi főmérnök 
készített fölméréseket a 
templomról. Neki köszön-
hető, hogy fönnmaradtak az 
időközben megsemmisült 

ablakok mérműveinek (vagyis 
az ablakívben elhelyezkedő 
faragott kőrácsoknak) már a 
XIX. században is csak 
töredékeiben látható rajzo-
latai. Steindl Imre, a neogó-
tika kiváló ismerője (a Par-
lament épületének tervező-
je) 1876-ban terveket készí-
tett a templom átalakítá-
sáról. A német neogótika 
szellemében formálta volna 
át az épületet - ha a nagy 
árvíz el nem mossa e ter-
veket is... Ma már azt 
mondhatjuk: örüljünk annak, 
hogy így történt; mert így -
ugyan a barokk kézjegyével 
- megmaradtak az eredeti 
formák. 

A templom jelenlegi kuta-
tása 1984-ben kezdődött, s 
fontos eredményeket ho-
zott. Megtalálták többek kö-
zött a déli homlokzat gótikus 
bejáratát, az ablakok kö-
nyöklőit, és a gótikus ab-
lakosztók indításait. A befa-
lazott kapunak csupán csúcs-
íves záradéka pusztult el, 
ötlépcsős bélletét téglából 
falazták, s még a középkori 
vakolatra is rábukkantak. 

Dr. Lukács Zsuzsa a most 
folyó munkákról elmondta, 
hogy megkezdődött a csak-
nem teljes épségében meg-
maradt déli kapu kibontása. 

Barokk tömeg, középkori falszövet, reneszánsz ablak 

Fotó: Nagy László 

Három rendtartomány: a 
kapisztránus (a kolostor 
tulajdonosa), a mariánus, és 
a stefanita szerzetes hall-
gatói tanulnak az alsóvárosi 
kolostor teológiai főiskolá-
ján. A fölújítás egyik felada-
ta éppen az, hogy a szerze-
tesek számára biztosítson 
megfelelő életteret. 

A szociális otthon kiköltö-
zése után igen leromlott 
állapotban kapták vissza az 
épületet. Nemcsak az elmúlt 
négy évtized, hanem a há-
ború, s az azt megelőző 
évek számlájára írható, 
hogy alaposan elhanyagol-
ták a kolostort. A megtalált 
középkori padlóburkolat 
mintegy 60-90 centiméterrel 
mélyebben van a külső 
szintnél - ez a város „föld-
szintjének" többszöri feltöl-
tésének következménye. 

Az egyébként is alacso-
nyan fekvő alsóvárosi terü-
leten álló épület annyira 
átnedvesedett az épület, 
hogy még az első emeleti 
ajtóküszöbök is elkorhadtak. 
A vizet aktív elektromos fal-
szigetelési eljárással űzték 
ki a falakból. Megfordult a 
kapilláris irány, s az erős 
áramlás ezentúl nem jut föl 
a téglákba. Ezen felül „lé-

Ferencesek kolostora 
„A ferencesek most több kolostort is visszakaptak, 

de közülük is kiemelkedik a szegedi, amely - amellett, 
hogy ismét a szerzetesek lakóhelyéül szolgál - egyben 

a rend teológiai főiskolája is. Az én feladatom 
az alsóvárosi kolostor fölújftása, illetve a szükséges 
átépítés megtervezése, természetesen szorosan 

együttműködve az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatallal" - mondta Harsányi István, a ferences rend 

építésze, amikor az alsóvárosi kolostor 
helyreállításának jelenlegi állapotáról kérdeztük. 

legző vakolat" biztosítja a 
maradék nedvesség elpá-
rolgását. 

A régészeti kutatások 
középkori részleteket tártak 
föl. A kolostor első emeletén 
kis ablakokra bukkantak -
megmaradásuk annak kö-
szönhető, hogy a barokk át-
építés idején éppen az ere-
detileg középfolyosós rend-
szerű cellahelyiségek köze-
pén raktak be egy széles 
falat, amely eltakarta a kö-
zépkori, apró ablakokat. 

Ezeket bontották most ki, 
s a kis ablakok - a barokk 
idején vágott nagyobb nyí-
lások mellett - különös at-

moszférával töltik meg a 
szerzetesi cellákat. 

Szerencse, hogy nem-
csak a „szociális otthon kor-
szakban", hanem a török 
időkben sem következett je-
lentős átalakítás. A pénz-
hiány, illetve a megszálló 
tilalma ezúttal az érték-
mentés malmára hajtotta a 
vizet. Harsányi István fo-
galmazása szerint egy kü-
lönbség mégis volt: a iörök 
nem űzte el innen a feren-
ceseket... 

A barokk átépítés idején 
létesült az új refektórium 
(azaz: kolostori ebédlő), 
amelynek mennyezeti falké-

pei ugyancsak a jelenlegi 
kutatások során bukkantak 
elő. „Maulbertsch nem jutott 
el Szegedig" - mondta mo-
solyogva az építész, a fres-
kók színvonalára célozva, 
de az Atya-Fiú-Szentlélek 
hármas kompozíciójának 
ízes megfogalmazása még-
is érdemes a megőrzésre. 

A kutatók a mai lépcső-
ház egyik falán gyönyörű, 
kőből faragott, reneszánsz 
ablakkeretet tártak föl, s 
most készülnek tervek az 
udvari falakon jól láthatóan 
megmaradt középkori szer-
kezeti részek kiemelésére 
is. 

A ferences rend éptésze 
a kolostor tetőterét is föl-
használta; ide is szerzetesi 
cellák kerültek. A műem-
lékvédelmi szakemberekkel 
közösen úgy döntöttek, 
hogy a tetőtérben elhelye-
zett cellák ablaka az udvar 
felé nyílik, így a külső hom-
lokzat hatása változatlan 
marad. 

A középkori részletek 
hangsúlyozásával a kolostor 
igen érdekes hatást kelt. 
Messziről nézve a barokk 
arányokat és nyílásrend-
szert mutató épülettömeg 
látszik - ha viszont köze-
lebbről vesszük szemügyre 
a falakat, előtűnnek a jel-
zésszerűen kiemelt közép-
kori töredékek: falszövet, 
ablak- és ajtókeretek. 

Harsányi István elmond-
ta, hogy a két udvart is kö-
rülfogó kolostor keleti udva-
rának régészeti föltárása 
még folyik. Kert falnyomaira 
bukkantak, ahol a héhai 
szerzetesek gyógynövé-
nyeket termeszthettek. 

Az egyik melléképületből 
előkerült szoborlelet restau-
rálásán is dogoznak (a szob-
rok kiemeléséről annak 
idején lapunk is írt). Valószí-
nűnek látszik, hogy a Mária-
oszlop, és a Szent István 
szoborcsoport nem kerül 
vissza eredeti helyére, az 
épület elé, hanem talán a 
kolostor folyosóján állítják ki 
az évtizedekig földben rejtő-
ző szobrokat. 

Nyilas Péter 


