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PÁRHUZAMOS TÖRTÉNELEM: PÁSZTÓ 
ÉS PLÉBÁNIATEMPLOMA ÉVSZÁZADAI 

2010–2011-ben került sor a pásztói plébá-
niatemplom tornyának restaurátori kutatá-
sára és helyreállítására a Pásztó Kistérségi 
Központ Rehabilitációja program keretében.

Kedvezô földrajzi fekvésének és termé-
szeti adottságainak köszönhetôen Pásztó 
már az Árpád-korban lakott település volt. 
Elsô okleveles említése 1138-ból való: ek-
kor II. Béla összeíratta az apja, Álmos her-
ceg által alapított dömösi prépostság javait. 
A lajstromban szerepel egy halastó, melyet 
közösen birtokol a dömösi prépost és a pász-
tói apát. Ez a pásztói monostor a bencése-
ké volt, de fél évszázaddal késôbb, 1190-
ben III. Béla a cisztercieknek adományozta. 
Habár a pápai tizedjegyzékben a XIV. szá-
zad elsô felében említik elôször, e két for-
rás arra enged következtetni, hogy Pásztón 
a XII. században már volt plébániatemplom, 
hiszen ahogy a bencések, úgy a ciszterciek 
sem tölthettek be plébánosi funkciókat. Ezt 
támasztja alá a templomhajó déli falában ma 
is látható, kisméretû román kori ablak.

Újabb fontos eseménye a település tör-
ténetének, hogy 1265-ben az apátság kegy-
uraságát V. István király Rátót nembeli Ist-
vánra, a királyné fôlovászmesterére ruházta. 
Az adományozáshoz köthetô a település éle-
tének fellendülése, nyomot hagyva a temp-
lom építéstörténetében is. Pásztó 1298-ban 
vásártartási jogot kapott, és valószínûleg a 
nemzetséghez köthetô a templom XIII. szá-
zad közepére datálható átépítése is. Ennek 
nyoma a déli hajófal nagyméretû, félkör-
íves ablaka, és ekkor épülhetett a nyugati 
torony alsó szintje. A szakirodalom erre az 
idôre datálja a pálcatagos profilozású nyu-
gati kapuzatot is, de ez véleményünk szerint 
késôbbi beépítés eredménye. Erre utal, hogy 
a torony általunk feltárt román kori lábaza-
ta nem fut neki a kapuszárnak, hanem attól 
mintegy 15–20 cm-rel távolabb végzôdik, 
azt sugallva, hogy eredetileg szélesebb be-
járatot övezett.

A település töretlen fejlôdésének újabb 
állomása 1407, mikor Tari Lôrinc étekfo-
gó mester kérésére Zsigmond mezôvárosi 
rangra emelte Pásztót, és a budai polgáro-
kat megilletô kiváltságokkal ruházta fel la-
kosságát. A következô másfél évszázad a 
város középkori történetének virágkora. 
Több kôépülettel gazdagodott a település, 
és ekkorra tehetô a plébániatemplom góti-
kus átépítése is, melynek leglátványosabb 
eleme a déli falhoz épített, támpillérekkel 
és mérmûves ablakokkal tagolt oldalkápol-
na, benne a Rátót nemzetség hársfaleveles 
címerével díszített, pálcatagos keretû kettôs 
ülôfülkével. Ekkor került sor a középkori to-
rony felsô szintjének megépítésére, és a XV. 
század közepére tehetô az északi kapu be-
helyezése is. Ebben az idôszakban kerülhet-
tek helyükre a torony északi és déli oldalán, 
mintegy 7–8 méter magasan elhelyezett, 
valószínûleg középkori eredetû szobrok: a 
Jó Pásztor, illetve Szent Lôrinc vértanú. A 
nyugati oldalon, hasonló magasságban egy 
beazonosíthatatlan korú Mária volt elhe-
lyezve. Sajnos mára mindhárom a felismer-
hetetlenségig lepusztult állapotba került.

A helyreállítást megelôzô feltáró mun-
kánk során több olyan másodlagosan be-
épített faragványra leltünk, melyek arra 
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engednek következtetni, hogy a gótikus át-
építéskor felhasználták a korábbi, XIII. szá-
zadi építkezés köveit is. A középkori torony 
vakolatának eltávolítása során számos tago-
zott, áttört növényi ornamentikával díszített 
követ találtunk elszórtan beépítve, de az iga-

zi meglepetést a Szent Lôrinc-szobor kibon-
tása szolgáltatta: kiderült, hogy az egy XIII. 
századi nagyméretû, gyémántmetszéses fél 
oszlopba van belefaragva. Eredetét tekintve 
az általunk megkeresett régészek is tanács-
talanok, csak találgatni tudják, hogy hol áll-
hatott ekkora méretû oszlop. A falazatban ta-
lált faragványok kiemelésének fontosságára 
felhívtuk a figyelmet, de az anyagi források 
hiánya miatt elmaradt. Megtaláltuk még a 
torony XV. századra tehetô, a második szin-
tet lezáró vízvetô párkányának töredékeit is, 
melyet be is mutattunk.

A XV. század közepén két tragikus ese-
mény vetett véget a település több évszáza-
dos fejlôdésének: 1551-ben a visszavonu-
ló királyi hadak felégették a várost, egy év 
múlva pedig elfoglalta a török, felprédálva 
az apátságot és környékét. Mint mindenütt, a 
hódoltság Pásztón is recessziót, a keresztény 
népesség fogyását eredményezte. 1694-ben a 
pásztóiak levéllel fordultak Fenessy György 
egri püspökhöz, melyben kérték, hogy a papi 
tizedet engedje át nekik a templom tataro-
zására, mert mint írták, olyan „rongyos lé-
vén nálunk Szent Lôrinc temploma”, hogy 
esôben leülni sem lehet benne.

A török kiûzését követôen újra erôre ka-
pott a település. Elbontották a régi torony 
felsô részét, helyére a ma is látható új szin-
teket építve, újraboltozták a fôhajót, és ke-
let felé bôvítették a templomot, hozzáépítve 
a barokk szentélyt. A közel egy évszázadon 
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átívelô munkálatok során megújult templo-
mot 1787-ben szentelték fel. A XIX. század 
második felében külsô tatarozást végeztek 
rajta, és 1883-ban került helyére a ma is lát-
ható toronysisak.

A XX. században egyetlen nagyobb vo lu -
menû felújításon esett át a templom: a pásztói 
plébánia 1956–1957-ben a mû em lé  ki szem-
pontok ismerete nélkül tatarozásba kezdett, 
melyet az Országos Mûemléki Felügyelôség 
1958-ban leállított. Ezt kö ve tô en a torony fel-
újítását a hatóság irányította. A falazatot fedô 
barokk – esetleg középkori – vakolatot Vákár 
Tibor építészmérnök vezetésével leverték, és 
nyers, natúr fugázott kôfal felületet képeztek. 
Az 1959-ben készült mûleírásban elôírták 
a kô lábazatot fedô beton eltávolítását, erre 
azonban nem került sor. A gótikus kápolna 
helyreállítását Szakál Ernô vezetésével vé-
gezték. Itt a torony alsó szintjéhez hason-
lóan leverték a vakolatot, és fugázott nyers 
kôfelületként mutatták be a középkori falaza-
tokat. A kápolna bejárata mellett lévô, lefara-
gott támpillér helyét téglaberakással jelezték. 
A korábban befalazott két mérmûves ablakot 
helyreállították, a hiányzó részeit újrafaragott 
kôelemekkel pótolták.

MEGÔRIZNI VAGY MEGSZÉPÍTENI?

Mint láttuk, a pásztói Szent Lôrinc-templom 
magán viseli az elmúlt évezred majdnem 
minden századának lenyomatát. Különbözô 

korok, különbözô szemléletek, különbözô 
módszerek, amelyek fellelhetôk a templom 
ránk maradt állapotában.

„A természet – és benne az ember – min-
den alkotására érvényes, hogy a környeze-
tükkel való kölcsönhatás eredményeként 

A megmagasított torony

A gótikus kápolna  
a déli oldalon
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keletkezésük pillanatában mûködésbe lép-
nek azok a tényezôk, amelyeket a romlás 
folyamatában tetten érhetünk. A romlás te-
hát nem az ember tevékenységének a követ-
kezménye, nem természetellenes. Az ember 
legfeljebb gyorsíthatja, vagy lassíthatja a 
folyamatokat, de véglegesen megszûntetni 
nem tudja. Éppen ezért nagy a restauráto-
rok felelôssége, mert az ô tevékenységüktôl 
függ, hogy az értékesnek, megôrizendônek 
tartott tárgyaink meddig és milyen állapotban 
maradnak még meg, a kulturális ér té kek bôl 
mennyit és hogyan közvetítenek“ – írta egy 
helyen Kriston László egyetemi adjunktus, 
a Magyar Képzômûvészeti Egyetem Resta-
urátor Tanszékének tudományos kutatója. A 
kôrestaurálási munkálatokat e gondolat je-
gyében, konzervátori szemlélettel végeztük, 
ami azt jelenti, hogy lehetôség szerint min-
den részletet az eredetibôl ránk maradt for-
mában és helyzetben ôriztünk meg.

A legfontosabb vezérlô elvünk az volt, 
hogy semmit sem szabad megtartani, ami 
a romlási folyamatokat elôidézi, ellenben 
minden más megôrizhetô. Kivételt tettünk 
az épület statikai állapotát veszélyeztetô hi-

ányosságokkal, illetve a sík vagy profilozott 
tagozatokon, ahol az egységes esztétikai 
megjelenést erôsen zavaró hiányok voltak. 
Ezekkel a kiegészítésekkel csak nagyon 
indokolt esetben éltünk, és gyöngyspicce-
léssel minden esetben az eredeti felülettôl 
megkülönböztetett faktúrát alakítottunk ki.

A kôrestaurálási feladatok elvégzésénél 
kiemelt szempont az anyagismeret. Alapos 
vizsgálatok után terveztük meg a munkála-
tok különbözô fázisait, a tisztítást és kon-
zerválást, a repedések tömítését és feltölté-
sét, a fugázást. Kizárólag indokolt esetben 
végeztünk kiegészítést és betétezést, mert 
valljuk, hogy a pusztult ép felületek való-
di együttélése, annak minden zavaró be-
avatkozás nélküli vállalása teszi hitelessé a 
restaurálást. Az általunk elvégzett beavat-
kozásokat restaurátori irányítással történô 
kôkonzerválásnak lehet nevezni.

RESTAURÁLÁS KONZERVÁTORI  
SZELLEMBEN

A helyszíni szemrevételezés és a fotódo-
kumentáció alapján meg lehetett határozni 

Szent Lôrinc-szobortöredék Jó Pásztor-szobortöredék
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a legsürgôsebb állagmegóvási feladatokat, 
elsôsorban a súlyosan károsodott felületek-
re. Az állagmegóvás tervezése során olyan 
megoldást választottunk, amely nem befo-
lyásolta a bekövetkezendô restaurálás me-
netét. Elsôsorban a kvalitásosan faragott 
felületek repedéseinek injektálását, a levá-
ló darabok rögzítését és az erôsen pusztult, 
málló részek elôszilárdítását végeztük el. Az 
elôszilárdításnál alkalmazott anyagok azo-
nosnak voltak a késôbbiekben használtakkal, 
és a már megszilárdult rész keménységét fi-
gyelembe vettük a késôbbi szilárdítás során, 
a kéregképzés elkerülése végett. A sürgetô ál-
lagmegóvást követô tisztítás során arra kellett 
vigyáznunk, hogy az eljárás sem közvetlenül, 
sem közvetve ne ártson. A tisztítási módsze-
rek közül kizárhatók voltak a vegyszeres el-
járások, mivel alkalmazásukkal indokolatla-
nul sok víz kerülhet a kövekbe, és az azokra 
ártalmatlan vegyszerek a szennyezôdéseket 
nem távolítják el. Ezért a szemcseszórásos 
kôtisztítási eljárást választottuk.

A tisztítást követô szilárdítás megterve-
zésében vizsgáltuk, hogy a templomon ta-
lálható teljes kôfelület szilárdításra szorul-e. 

A helyszíni és a laboratóriumi vizsgálatok 
értékelése után szilárdítási térképet készí-
tettünk, amelyen az egyes elemekhez hoz-
zárendeltük a megfelelô szert, a szilárdítás 
módszerét és annak mértékét. A munkála-
tokat több lépcsôben végeztük, arra töre-
kedve, hogy a kô szilárdsága egyenletes le-
gyen. A kevésbé károsult, mélyebb részek 
több oldószert és kevesebb kötôanyagot, a 
felülethez közeli, pusztultabb részek több 
kötôanyagot és kevesebb oldószert kaptak.

Ahogy elvi alapvetésünkben már jelez-
tük, esztétikai kiegészítést csupán erôsen in-
dokolt esetben végeztünk. A támpillérekbôl 
kivésett, vastag cementfugák helyén a pillé-
reket alkotó kôtömbök plasztikáját sem ál-
lítottuk helyre, csupán a fugát „úsztattuk“ 
a pusztult és épebb tömbök között. A ma is 
funkcionáló ajtókeretek nagy hiányait tö-
megében kiegészítettük, de az újonnan fel-
hordott kiegészítô anyag felületét profilok 
kialakítása nélkül megkülönböztettük az 
eredeti résztôl. A kiegészítéseket az eredeti 
vagy kevésbé pusztult és ezért nem javított 
felületek síkjánál 1/2 cm-rel mélyebben, ta-
gozatok formálása nélkül alakítottuk ki.

Szûz Mária-szobortöredék Szent Lôrinc-szobor. Rekonstrukció
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A tömítések és fugázások során alapvetô 
szempont volt, hogy ez mindenütt úgy ké-
szüljön el, hogy a felületekre kerülô víz ne 
tudjon a kôbe, illetve a falszerkezetbe jut-
ni. A fugázást a kôtömbök síkja alá süly-
lyesztettük, így fél cm-rel mélyebben egy 
második síkot alakítottunk ki, bemutatva az 
eredetibôl megmaradt töredékes tömbköve-
ket, és mégis kompakttá téve a felületeket.

Munkánk egyik legizgalmasabb részét a 
szobrok rekonstrukciója jelentette. Elsô lé-
pésként a szilárdított szobormaradványokat 
óvatosan kiemeltük a falból és mûterembe 
szállítottuk, ahol felhasználtuk ôket a re-
konstrukció elkészítéséhez, így biztosítva, 
hogy a még megmaradt eredeti felületek a 
másolatban megjelenjenek. Elsôként a Szent 
Lôrinc és a Jó Pásztor maradványokra archív 
fotók alapján felmintáztuk agyagból a plasz-
tikát, errôl szilikon negatívot készítünk, majd 
eltávolítottuk. Végül önthetô, speciális mûkô 
habarcsból elkészítettük a végleges szoborre-
konstrukciókat, melyeknek az utólag rámin-
tázott felületét gyöngyspicceléssel átfarag-
tuk, így az eredetitôl meg  különböztethetôvé 

vált az általunk kialakított plasztika. A har-
madik, Máriát ábrázoló szobor esetében nem 
álltak rendelkezésünkre archív felvételek, 
ezért azt a másik két szobor formavilágát fi-
gyelembe véve mintáztuk meg.

MI TÖRTÉNHETETT VOLNA MÁSKÉPPEN 
A FELÚJÍTÁS SORÁN?

A templom felújításának megtervezésé-
be nem vontak be kôszobrász-restaurátort, 
aminek következtében bizonyos restaurátori 
nézôpontból fontos szempontok fölött átsik-
lottak, más esetekben pedig rossz megoldást 
választottak. A kivitelezési munkálatokra 
ugyan megbíztak restaurátort – bennünket 
–, de mivel sok esetben javaslatunk ellenére 
sem tértek vagy nem térhettek el a tervektôl, 
csak részlegesen lettek korrigálva az azok-
ban gyökerezô rossz megoldások.

A templom nyugati és északi, késô góti-
kus kapuja a mai napig is nedvesedik, a kô 
kapillárisain át felszívódó nedvesség miatt. 
Még ha a templom falazatának nem is oldot-
ták meg a szigetelését, a kapuk esetében erre 

Jó Pásztor szobor. Rekonstrukció Szûz Mária-szobor. Rekonstrukció
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mindenképpen szükség lett volna, hiszen 
köztudomású, hogy az állandó nedvesedés 
milyen kártékony hatással van a kövekre. A 
tervezetben a középkori nyers kôfelületek 
rohamos pusztulása láttán a torony alsó két 
szintjének részleges visszavakolását irá-
nyozták elô. Már az elsô kooperáció alkal-
mával felhívtam a figyelmet arra, hogy az 
így képzett pöttyös falfelület nem tesz ele-
get a mûemlékvédelmi elvárásoknak, ezért 
célszerû lenne a teljes felületet visszavakol-
ni, és „huplis” középkori vakolatot imitáló 
kialakítással ellátni. Hasonló módon kel-
lett volna a gótikus kápolnát is kezelni – te-
hát középkorit imitáló vakolattal ellátni –, 
hogy a nyers kôfal látványa ne bontsa meg a 
templom összképét. 

A levert vakolatú középkori részek lá-
bazati vízvetô párkánya a tervek szerint va-
kolatból lett volna újrahúzva, ráadásul pro-
filozottsága jelentôsen eltért volna a késôbb 
elôkerült, eredeti román kori kô lábazat 
profiljától. Ebben az esetben azonban elfo-
gadták álláspontomat, és többi kômunkával 
összhangban engedélyezték a töredékes ro-
mán kori lábazat bemutatását.

Nem így történt azonban a színezés so-
rán: a külsô nyomásra végül teljesen vissza-
vakolt torony két alsó szintjét sárgára festet-
ték az általunk javasolt fehér vagy tört fehér 

helyett, a lábazatát pedig fehérre. Ezért úgy 
tûnik, mintha a templom lebegne, így az 
odalátogató elsô pillantásra azt hiheti, hogy 
délibábot lát, holott nem az Alföldön van, 
hanem egyik legszebb hegyvidékünkön, a 
Mátra és cserhát találkozásánál.
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