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A templom  körül  2008.  óta 
folyamatosan  zajlanak  a  mun-
kálatok,  jelenleg a belső térben 
falképrestaurálás  és  rekonst-
rukciós  festés  –  több  kor 
mûértékeket képviselő hagyaté-
kának a restaurálása – történik. 
A falfestés  kiegészül  a  nyugati 
falon feltárt két barokk körablak 
bemutatásával, és a barokk oltá-
rok, keresztelőkút stb. restaurá-
lásával.  A munkálatok  állásáról 
Derdák Éva  festő-restaurátor 
mûvész mesélt lapunknak.
Igyekszünk  minden  értéket 

bemutatni, ami valaha itt volt és 
feltárható  (tehát  még  megvan, 
nem  pusztult  el).  Vannak  fotó-
ink az 1959-ben készült, akkori-
ban nagyon  jó minősítést  kapó 
festésről  és  volt  lehetőségünk 
betekinteni  a  korabeli  historia 
domusba,  illetve  a  püspökségi 
iratok  egy  részébe  is.  Az  álta-
lunk  feltárt  1959-es  minőségi 
festés  után  még  két  ízben  volt 
kifestve a templom.
A templomban  csak  a  két 

figurális  ábrázolás  –  a  Szent 
Margitot  és Szent  Imrét  ábrá-

zoló kép – valamint a diadalív 
szentségeket  jelképező  képi 
ábrái  készültek  úgynevezett 
tartós  mész-kazein  techniká-
val. A többi enyves festés, ami 
porló,  így azokat nem  tudjuk 
megtartani.  A szentélyablak 
eredeti  szürke  felületét  is 
majd  retusálással  egészítjük 
ki,  hogy  ezzel  is  kézzelfog-
ható  közelségbe  kerüljön  az 
adott kor. A felület végig vilá-
gos  tónusú  lesz, mert hosszú 
időn  keresztül  fehér  volt. 
Én  ezt  tartom  a  legminősé-

gibb  kialakításnak  –  mondta 
Derdák Éva.
Sok  minden  változhat  még. 

Olyan ez, mint amikor egy ren-
dező  filmet  készít.  Apró  rész-
letekből  –  amik  önmagukban 
is  mindig  mutatnak  valami  új 
szépséget  –  kell  megteremteni 
a  végső  harmóniát.  Az  1959-es 
festés  nagyon  magas  szintû 
minősítést  kapott  mind  a  püs-
pökség,  mind  a  helyi  lakosok 
részéről.  Elfogadták,  hogy 
most  is  az  legyen  bemutatva, 
ne pedig  egy  légből  kapott  fes-
tés,  ami  nem  veszi  figyelem-
be  a  régi  értékeket.  A falfelület 
visszafogott  szürkés-kékes-zöl-
des árnyalatú, az oltár intenzív, 
aranyozott  vörös-kék  színvilá-
gú, a Szent Mihály szobor piros-
arany  felületû  lesz  –  jegyezte 
meg a restaurátor.
Az oratórium – amit 1882-ben 

építettek  a  templomhoz  –  ter-
rakotta  színû  oldalfestése  egy-
korú magával  az  épületrésszel. 
Itt  rekonstrukciós  festés  csak 
az  oldalfalon  készíthető  ilyen 
határidővel.  A mennyezeti 
neobarokk  festés  maradványa-
it  egyelőre  csak  konzerváljuk, 
és  egyszínû  festéssel  lefed-
jük,  így  megőrizzük  az  utókor 
számára,  és  ha  lesz  rá  igény, 
valamint  anyagi  lehetőség,  a 
későbbi  korokban  feltárható. 
Ide  kerül  vissza  a  keresztelő- 
kút,  vagy  -medence,  aminek  a 
felületét  szintén  feltárjuk,  de 
ezt  még  engedélyeztetni  kell. 
Az  első  tervbe  ez  ugyan  nem 
került  bele,  de  a  szakzsûri úgy 

A Szent Mihály-templom  
megújul, megszépül
Megújul Érd Szent Mihály temploma. Az Óvárosban található kivételes szépségû 
mûemléket kutatófeltárások eredményei alapján újítják fel.

döntött,  mégis  készüljön  el  a 
mostani felújítás során. Nagyon 
szép  látvány  lesz.  A plébános 
úr  azt  szeretné,  ha  ez  lenne  a 
keresztelőkápolna  –  fejezte  ki 
Derdák  Éva,  majd  hozzátette: 
a munkálatokhoz engedélyezte-
tés szükséges.
Mûemlék  templom  esetében 

minden  beavatkozás  engedély-
köteles  tevékenység.  Minden  a 
szakhatóságok  felügyeletével 
történik.  Ez  a  templom  nem 
véletlenül  kapott  annak  idején, 
a felépülésekor építészeti kiala-
kítása  és  belső  berendezései 
révén  kiváló  minősítést.  1882-
ben  már  silányult  a  minőség, 
hiszen  enyves  technikával  dol-
goztak a falfestők, kivéve azok a 
mesterek,  akik munkáikat nem 
pár  évtizedre,  hanem  az  utó-
kornak  szánták.  Legjobban  a 
festőmûvész  tudja,  mennyit  ér 
a mûve  – hangsúlyozta Derdák 
Éva.

Segesdi János alpolgármester 
lapunknak  elmondta,  a  város 
támogatja  a  mûemlékek  hely-
reállítását.
–  Az  önkormányzatnak  volt 

egy  úgynevezett  mûemléki 
alapja,  amibe  évenként  10 mil-
lió  forintot  tettünk.  Ebből  gya-
korlatilag  négy  év  alatt  36 mil-

lió  forint került  a Szent Mihály 
templomi  rekonstrukciós  és 
restaurátori  munkálatok  finan-
szírozására  –  természetesen  a 
székesfehérvári  megyei  püs-
pökséggel  egyeztetve,  hiszen  a 
templom ugyan Érden van, de a 
megyei  püspökséghez  tartozik, 
így  nyilvánvalóan  ő  gyakorol 
befolyást  felette.  A püspökség 
hozzájárult ahhoz, hogy az álta-
lunk  történő  finanszírozásban 
elkezdjük  az  épület  megerősí-
tését, a víztelenítést, a parkren-
dezést stb, míg ők megteremtik 
a folytatáshoz szükséges anyagi 
forrásokat.  Most  annak  a  kor-
nak  a  feltárása  történik,  amit  a 
mûemléki  felügyelőség  techni-
kailag és mûvészileg is legstabi-
labbnak ítélt meg – emelte ki az 
alpolgármester.
A restaurálást  és  rekonstruk-

ciót megelőző  kutatási  szakasz 
már  2008-ban  kezdetét  vette. 
A jelenlegi  munkálatok  május-
ban  indultak,  és  várhatóan 
október végére fejeződnek be.
– Nehéz megmondani, mikor 

lesz  vége  a  munkálatoknak. 
A szerződésben  október  30-a 
van  rögzítve.  Ha  nincs  leállás, 
tudjuk  tartani  ezt  a  határidőt 
– mondta végül Derdák Éva.
  Kovács Renáta

A templom novemberben nyitja meg újra kapuit
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