A GYÁRILAG ELÔPATINÁZOTT RÉZLEMEZ A MÛEMLÉKGONDOZÁSBAN

Az

építészetben a réz alkalmazásának régi hagyományai vannak. Jeles építômesterek már évszázadokkal ezelôtt is nagyra becsülték ezt a nyersanyagot kiváló mûszaki tulajdonságai, egyedülálló
tartóssága, és az idô folyamán fényes zöld patinát
fejlesztô felület optikai sajátosságai miatt.
A patina kialakulása a réz azon tulajdonságán
alapszik, hogy felületén a légköri hatások következtében ellenálló, tartós és környezetünkre ártalmatlan védôréteg alakul ki. Az elôször fényes felületen egyre sötétebb barna oxidréteg képzôdik,
amely néhány év után a rézre jellemzô nemes zöld
patinává alakul. A patina a nagy tetôknek is különleges optikai könnyedséget és összetéveszthetetlenül elôkelô kisugárzást kölcsönöz.
A patinás réztetôk — vagy különösen tetôrészek
— felújításának egyik hátránya, hogy az új réz fel-

helyezése után annak sötét oxidrétege a patina
kialakulásának lassú folyamata miatt hosszú ideig
optikailag nem kívánt látványt nyújt. Ez az optikai „zavar” elkerülhetô gyárilag elôpatinázott rézlemezek alkalmazásával. Ezen lemezeket ipari eljárással egy speciális mechanikai-kémai-termikus
folyamat során egyik oldalukon zöldre patinázzák. Az eljárás során közvetlenül a rézbôl bázikus
réz-kloridból álló réteget állítanak elô. Ez a folyamat hasonlóan zajlik, mint a hosszú idô alatt, légköri hatások következtében létrejövô természetes
patinaképzôdés.
Az elôpatinázott rézlemez hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a természetes patina, felülete a légköri hatások következtében folyamatosan
tovább fejlôdik. Ezzel az anyaggal a kívánt nemes
zöld patinát azonnal elô lehet állítani, amire
egyébként évtizedekig kell várni.

Mûemlékgondozás
– igény, célkitûzés
és megvalósítás

A „mûemlékvédelem” fogalmának meghatározásához a Német Mûemlékgondozók Egyesülete (Vereinigung der
Denkmalpfleger in Deutschland) egy állásfoglalásában lényegében a következôt mondja ki:
A mûemlék fogalma annak belátására épít, hogy a mûemlékek sokrétû, más történelmi forrásokból nem hozzáférhetô információkat adnak elmúlt korszakokról. Nem csupán keletkezésük idôszakáról informálódhatunk, hanem azokról a késôbbi korokról is, melyeket ezek a mûemlékek több vagy kevesebb változással túléltek.

PÓTLÁS
Amennyiben egy mûemléken az eredeti rész egyes olyan elemeit, amelyeknek a mûemlék szempontjából jelentôsége van,
javíthatatlan sérülések miatt pótolni kell, akkor ezeket alapvetôen az eredeti mintájára, ugyanolyan anyag felhasználásával és
lehetôség szerint ugyanazon megmunkálási technika alkalmazásával kell pótolni. Így a mûemlék szempontjából lényeges üzenet továbbadható a jövô számára, legalábbis a lelet mai interpretációja szerint és a reprodukció mai lehetôségei alapján.

CSERE
Ez a német joggyakorlatba is átemelt meghatározás világossá
teszi, hogy a kulturális mûemléket lényegében az eredeti
anyag fennmaradása teszi a történelem kifejezô tanújává. Az
anyag ezen eredetisége magán viseli mind a kézmûves és az
ipari gyártási eljárások sajátosságait, mind pedig esetleg viszontagságos történelmének nyomait.
A mûemlékgondozás célja, hogy a történelmi információkat
tartalmazó, meglévô eredeti állapotot a lehetô leghosszabb
ideig megôrizze. Így az állagmegôrzés elvileg elsôbbséget élvez egy korábbi építészeti állapot helyreállításával szemben.
Nem lehetnek olyan kötelezô szabályok, amelyek elôírnák bizonyos anyagok vagy egy bizonyos megmunkálási technika alkalmazását, amelyek túlmutatnak a megôrzendô állapoton.
A mûemlékgondozás területén a megôrzésre irányuló intézkedések három lényeges tevékenységre összpontosulnak:

JAVÍTÁS
Amennyiben egy építészeti mûemlék részein olyan hibák vagy
károk jelentkeznek, amelyek annak létezését, értékét vagy hasznát kérdésessé teszik, akkor el kell végezni a legszükségesebbre
szorítkozó javításokat. Általában ez azt jelenti, hogy a sérült
részt ugyanolyan anyag felhasználásával szakszerûen restaurálják.

A mûemlékvédelem és a mûemlékgondozás tárgya mindig csak
a meglévô objektum a jelenlegi állapotában. A mûemlékek
eredeti részeit azonban gyakran már korábban mással pótolták,
ami ma az összképet olyannyira rontja, hogy a mûemlék mondanivalója már nemigen érthetô. Ezen pótlások szükséges
felújításakor kézenfekvô lehet a döntés, hogy ezeket a megsemmisült eredeti mintájára munkálják meg, amennyire ez leletekkel megbízhatóan alátámasztható. Csakúgy, mint az eredeti részek pótlásakor, ezen részek rekonstrukciója esetében is a
történelmi anyag alkalmazása a követendô megoldás.
Csak akkor érhetô el a mûemlékgondozás legfôbb célja, ha a
pótlás az anyagot, a konstrukciót és a megmunkálást illetôen
megfelel a mûemlék keletkezési idején meglévô formai és mûszaki lehetôségeknek: az eredeti elemet a rész rekonstrukciójával úgy kiegészíteni, hogy annak mondanivalója a történelem tanújaként érthetôbbé váljon. Amennyiben már korábban
megsemmisült eredeti részeket kell pótolni anélkül, hogy
eközben leletekre lehetne támaszkodni, a következô a követelmény: Az anyag és a forma tekintetében a felújítást úgy
kell elvégezni, hogy az a még meglévô eredeti elemek megôrzését és annak jövôbeni javítási lehetôségeit ne veszélyeztesse, az összképet ne rontsa, és a már meglévô elemekkel összhangban öregedjen.
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A réz
mint alapanyag

A kultúrtörténeti fejlôdés során egyetlen más fém sem játszott olyan nagy szerepet, mint a réz. A bronzkortól kezdve — amely nevét egy rézötvözetnek köszönheti — egészen a
modern korig, kulturális és mûszaki fejlôdésünket ezen „régi”
modern anyag pozitív tulajdonságai, és meglepô lehetôségeinek nagy száma kísérte és hajtotta elôre. Mivel a rezet az
európai térségben már a késô középkortól kezdve alkalmazták tetôk és burkolatok anyagaként, ezért mûemlék-felújításkor is fontos szerepet játszik. A réz különösen jól teljesíti a
mûemlékvédelem legfontosabb követelményeit, miszerint az
eredetinek megfelelô anyag használatára kell törekedni,
amely ugyanazzal a technikával megmunkálható, és ugyanolyan módon öregszik.
Németországban a legrégibb, még részben fennálló réztetô a
hildesheimi dómon látható. Keletkezését 1280-ra teszik, ami
az anyag rendkívüli tartósságát igazolja. A rézlemez elôállítására szolgáló hengerelés fejlôdésével, amely a 19. század elejéig szokásos kalapálást váltotta fel, az építészetben a réz alkalmazása erôteljes fejlôdésnek indult, különösen az északi- és
keleti-tengeri valamint a közép-európai országokban.
Ezekben a régiókban a zöld réztetôk mindenütt erôteljesen
meghatározzák a városképet. Az ornamentikát és a díszítményeket kedvelô barokk és rokokó korában virágzott a
kézmûves megmunkálási technika. Csakúgy mint késôbb a
szecesszió idején, az építészetet ekkor is a különleges for-
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mai sokoldalúság jellemezte, amely messze elvált a funkcionálistól és lényegesen meghatározta az épület összképét. A réz melletti döntés akkor sem, és ma sem csupán
reprezentatív célokat szolgált, hanem a jeles építômester
elôretekintô és minôségtudatos gondolkodásmódját is kifejezi. A gazdaságossági tényezôt ebben az esetben lényegében az anyag rendkívüli tartóssága jelenti, amelyet
történelmi mûemlékeken az évszázados korú réztetôk dokumentálnak.
Impozáns példák bizonyítják, hogy a kézmûipar az elôpatinázott rézlemez alkalmazásával még ma is képes rá, hogy a mûemlékgondozás megbízásából az építômûvészet veszélyeztetett vagy megsemmisült bizonyítékait nagy sikerrel restaurálja
vagy helyreállítsa. Ilyenkor — az új építményektôl eltérôen —
gyakran kell nem szabványos utakat találni és bejárni, ami természetesen nem jelentheti a természettudományi törvények
megkerülését.
A szakmai szabályokon kívül figyelembe kell venni a mindenkori építési rendelkezéseket, különösen a tûzvédelmi elôírásokat, amelyek éppen a régi épületeknél gyakran számos építészeti mûveletet tesznek szükségessé. Ha például a tetôteret is
beépítik, ahogyan ez legtöbbször a restaurálással együtt jár,
a késôbbi károk elkerülése érdekében a tervezésnél és a kivitelezésnél gondosan mérlegelni kell a statikai és épületfizikai
következményeket is.

Négy példa
a gyakorlatból
1.
A hamburgi városháza

A 19. század közepén történt nagy tûzvészt követôen,
amelynek a régi városháza is áldozatul esett, 44 évi tervezést, és 11 éves építkezést követôen 1897 októberében
avatták fel az új hamburgi tanácsházát. Az épület az úgynevezett német-flamand neoreneszánsz stílusban épült, lényeges formai eleme a fényes patinazöld réztetôrendszer
(1. kép). Az épület fennállásának százéves évfordulójára a
szenátus belsô és külsô helyreállítást határozott el. Bár a
városháza a háborús bombázásokat többé-kevésbé sértetlenül vészelte át, ilyen hosszú idô után a szeles partvidéki
idôjárás, valamint a nagyvárosi és ipari környezet jelentette
terhelés különösen a homokkô homlokzatok körül olyan
korróziós károkat okozott, amelyek felújítást igényeltek.
Bár a réztetô az egyenletes kékeszöld patinával látszólag
kitûnôen nézett ki 100 év elteltével is, gondosabb vizsgálat után azonban a szakember szemét nem kerülték el az
itt fellépett károsodások sem. Kiderült, hogy a réztetô kivitelezése annak idején nem teljesen úgy történt, ahogy ez
a mai szaktudás és szakmai szabályok szerint szükséges lett
volna. A zsaluzaton történô rögzítéskor a nagy tetôfelületek hô hatására történô hosszváltozásait nem vették
megfelelô mértékben figyelembe, ezért a rögzítések az
idôk folyamán részben meglazultak. A réztetô így a szél
jelentette terhelés ellen már nem volt eléggé biztosítva.
Még kevésbé voltak szakszerûek a végrehajtott „felújítási
intézkedések”, melyek során a tetôhéjazatot csavarokkal
fúrták át a laza lemezfelületek rögzítése érdekében. Ezeket azután, — hogy az átlyukasztott tetôt újra leszigeteljék
— domború, a csavarfejek felett megforrasztott rézlapokkal zárták le (2. kép). A különösen erôs, a hômozgásokat ismét figyelmen kívül hagyó rögzítés következtében a
csavarok a réztetôfelület mozgása miatt a zsaluzatból kilazultak, és a forrasztott fedések lepattantak.

1. kép
A városháza fényes
zöld rézfedése
az építészet
jelentôs alkotása.

2. kép
A szakszerûtlen
„felújítási intézkedések”
további károsodáshoz
vezettek.
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Az ily módon tömítetlen csavarlyukakba befolyt a víz, és
károsította az alatta lévô épületrészeket. A tetôfelületet
már nem lehetett megjavítani, bár maga a réztetôhéjazat
kitûnô állapotban volt, és biztosan kitartott volna újabb
100 évig.

3. kép
Hamburg,
a városháza tornya.
A Gründerzeit idején
készült rézmunkákat
formai sokszínûség
jellemzi.

A kárelemzés során a réztetô felújításának koncepcióját is
kidolgozták. A mûemlékgondozás követelménye az volt,
hogy a réztetô felújításakor a zöld patinát, amely ez esetben a mûemlék lényeges részét képezi, megôrizzék, illetve helyreállítsák. Már csak azért is, hogy a megôrizni kívánt zöld tetôelemek — tetôablakok, díszítôelemek és
szobrok — valamint az új tetôfelületek között harmonikus
egység jöjjön létre (3. kép).
4. kép
A régi rézelemek és
az új elôpatinázott
rézlemez közötti színbeli
különbségek lassan
kiegyenlítôdnek.
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5. kép
Kilátás a felújított
tetôszerkezetre

Ezek a feltételek ugyanakkor óriási követelményeket támasztottak a patinázott réz minôségét illetôen, tekintettel
az építési feladat jelentôségére és nagyságára is. A döntés ezért az elôpatinázott réz anyagra esett, amely mind
az elvárt optikai, mind pedig a mûszaki feltételeket teljesítette.
A rézfedés felújításakor természetesen a bádogosmesterség mai szakmai szabályait vették alapul. Ezen túlmenôen a régi és az új épületrészek közötti csatlakozásoknál különösen ügyeltek a hômozgások felvételére, a feszültségek elkerülése érdekében, amelyek a régi tetô
esetében a károsodást okozták. Így kiindulhatunk abból, hogy a következô tetôfelújítás idôpontját a rézlemez élettartama fogja meghatározni — és ez évszázadokat jelent. A régi és az új patinafelületek között ma még
meglévô enyhe színkülönbség az idôk folyamán a légköri hatások következtében fellépô változás során lassan
kiegyenlítôdik (4., 5. kép).

2.
Kolostorépület
a Majna melletti Neustadtban

Történelmi épületek felújításakor ritkán esik meg, hogy a
meglévô eredeti elemet más anyaggal és másfajta megmunkálási technikával kell pótolni. Ennek oka, hogy az
eredeti konstrukció esetében egyes mûszaki feltételeket
még nem ismertek vagy figyelmen kívül hagytak, így a leletek alapján történô helyreállítás újabb felújítási munkát
tenne szükségessé. Ebben az esetben is érvényes, hogy
a mûemlék mondanivalóját nem szabad meghamisítani,
például olyan anyagokkal vagy megmunkálási technikákkal, amelyek az építmény keletkezésének idején még
nem is léteztek. A mûszakilag jobb kivitelezést úgy kell
elvégezni, ahogyan azt akkoriban is meg tudták volna oldani.
Erre példa a 768-ban alapított neustadt-i kolostorépület felújítása. A kolostor templomának felújítandó tetôszerkezete a 19. század közepérôl származó palatetô
volt. Ezen épületelemnek ez volt a történelmi része. A
tetô, mint ahogyan ez a Püspöki Építészeti Hivatal jelentésében szerepelt, „katasztrofális állapotban volt,
részben lehullott, részben felszakadt.”
A jelentés egy másik ponton így folytatódik: „A hiányos bádogosmunkák következtében ez állandó beázásokhoz vezetett az egész tetôfelületen, aminek következtében a fa- és épületszerkezet messzemenôen károsodott, nem utolsósorban a részben túl enyhe tetôhajlás miatt. Összességében a felújításnak mûszaki okokból nincs értelme, a javítások ezen túlmenôen az anyagok egyenetlen öregedése miatt rontanák az esztétikai
összbenyomást. Felújítás esetén megfontolandó lenne,
a tartósság okán — és ezzel hosszú távon nézve a gazdaságosság okán — az anyag megváltoztatását tervbe
venni.”

6. kép
A kolostor felújított teteje

7. kép
Zöld rézpatina a vörös homokkô komplementerszíneként
az eredeti palatet helyett.

7

8. kép
A kolostor új
pompájában
tökéletesen harmonizál
környezetével is.
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A Mûemlékgondozási Tartományi Hivatallal történt
megbeszélések során megvitatták a különbözô tetôszerkezeti anyagokat. A már említett enyhe tetôhajlás miatt
a kis méretû elemekbôl álló új palafedést, ahogy ez eredetileg volt, nem lehetett megvalósítani. Ezért csak egy
fémbôl készült korcolt fedés jöhetett szóba. A döntés
mûemlék-gondozási és mûszaki okokból a rézre esett,
azon belül is a gyárilag elôpatinázott nemeszöld színûre.
Rendkívül lelkiismeretes munkával a teljes tetôfelületet
újjávarázsolták. A gyárban elôször modelleken próbamintát készítették, hogy tapasztalatokat szerezzenek az
akkori kézmûves számára új anyagfelülettel. A mai szemlélô számára úgy hat az épület a vöröses homokkô homlokzattal harmonizáló fényes zöld patinázott réztetôkkel,
mintha soha nem is nézett volna ki másképpen (6., 7.
és 8. kép).

3.
Sírkápolna a Stuttgart melletti
Rotenbergben

I. Wilhelm württembergi király egy „német-gótikus” síremlék
építését tervezte 1819-ben, felesége hirtelen halála után.
Udvari építômestere, Giovanni Salucci firenzei építész azonban rábeszélte ôt egy klasszicista templom jellegû kápolnára
(9. kép). A kupolát eleve rézzel burkolták, és a zöld patina erôteljesen meghatározta a Stuttgart számos részérôl látható templom összképét. Sajnos a rézlemez megmunkálása annak idején nem teljesen szakszerû módon történt. A tetôablakok tömítetlen csatlakozásainál újra és újra behatolt az esôvíz, amit megkönnyített az épület exponált helyzete a 411
méter magas Rotenberg tetején. Még a rézszalagok hosszanti korcolásait sem szakszerûen készítették el, az ismételt
beázások az évtizedek folyamán a faszerkezet károsodásához
vezettek. Bár maga a réz sértetlen volt, nem lehetett elkerülni a teljes tetôfelület felújítását.
A Mûemlékgondozási Tartományi Hivatallal és az Állami
Építészeti Hivatallal együttmûködve az a döntés született,
hogy meg kell ôrizni az épület optikai összképét, beleértve
a zöld réztetôt is. A tetôfelújításhoz a választás a gyárilag
elôpatinázott rézlemezre esett, „hogy ne kelljen éveket vagy
évtizedeket várni az új zöld patinára“, ahogy ezt az Állami
Építészeti Hivatal indokolta. Az újrafedés a gyártót magas
követelmények elé állította, hiszen a patinázott rézlemezeket a kupolatetô ívének megfelelôen kellett elôformázni. A
szeles helyre tekintettel a szél sodorta esôvíz által behatoló
nedvesség ellen kiegészítô biztonsági intézkedésként a rézlemez alá beépítettek egy bitumenes szigetelôréteget is. A
mesterember a sikerült munkája feletti jogos büszkesége ellenére némileg szomorúan állapította meg, hogy mûvét az
állványzatok lebontása után az elfogulatlan szemlélô nem is
veszi észre — a zöld réztetô látszólag változatlan maradt.
Mindazonáltal pontosan ez volt a mûemlékgondozás kinyilvánított szándéka. (10. kép)

9. kép
A kápolna teteje a felújítás után látszólag változatlan
— de most mûszaki szempontból is megfelelô.
10. kép
A zöld réztetô a gyárilag elôpatinázott
rézlemezzel történt felújítás után
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A Schleswig an der Schlei-ban található Gottorf kastély impozáns épület fehérre meszelt falaival és sötét palatetôivel.

4.
Gottorf
kastélyának tornya

A szép parkkal és öreg fákkal körülvett épületet a 13. században Holstein grófjai lakóépületnek építtették. A mai
összképet azonban a késôbb keletkezett épületrészek határozzák meg, különösen az 1697—1703 között épült déli
szárny tornyának már távolból is látható zöld patinás kupolája. A rézzel fedett kupolát 1917-ben egy tûzvész után
felújították. Néhány évvel ezelôtt egy heves szélviharban
annyira megsérült, hogy a javítás már nem volt lehetséges.
Mint ahogy a rézfedések károsodásakor csaknem mindig, ebben az esetben sem az anyag maga, hanem az annak idején
szakszerûtlenül elvégzett kivitelezés okozta a tetô idô elôtti
végzetét.
Mivel a zöld réztetô valósággal a kastély szimbóluma, az
épületrész optikai összképét a felújításkor mindenképpen meg
kellett ôrizni (11. kép). A kiel-i Mûemlék-gondozási Tartományi Hivatal ezért logikusan úgy döntött, hogy az újrafedést
gyárilag zöldre elôpatinázott rézlemezzel végezzék el. A barokk toronytetô ívelt rézsorait méret szerint elôre legyártották,
és a szakemberek pontos terv szerint a zsaluzatra helyezték.
A helyszínen ily módon csak az illesztéseket kellett szakszerûen egymáshoz igazítani, így a lehetséges kivitelezési hibák
messzemenôen és biztonságosan elkerülhetôk. Feltételezhetô,
hogy a mai szakmai szabályok szerint szakszerûen kivitelezett
munkák a jövôbeni viharokat jobban fogják állni, mint a régi
tetô.
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11. kép
A zöld réztetô a kastély tornyán

Kiesow; Bevezetés a mûemlékgondozásba

Irodalom

Tartományi Mûemlékgondozók Egyesülete;
Az újonnan kifejlesztett pótlóanyagok alkalmazásához
Würzburgi Püspöki Építészeti Hivatal;
Plébániatemlom a Majna melletti Neustadtban
„Baumetall” 6/1992, 39—42. o. és 1/1993,
38—45 o.;
Röbbert: Bádogostechnika és mûemlékgondozás
„Baumetall” 8/1998, 34—43. o.;
Sander: Mint fônix a hamvából
Röbbert: TECU® — Tervezés, alakítás, megmunkálás
Kiadó: KME 2000
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