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Egy korábbi közbeszerzési eljárás során elnyertük az altemplom 
kialakításának kiviteli munkáit. A kötelező régészeti feltárások 
során azonban olyan leletanyag került elő, amely megakadályozta az 
eredeti koncepció (az engedélyezett tervek) megvalósítását. Ezután 
rendelte meg a Budapesti Történeti Múzeum az altemplom 
régészeti feltárási munkáihoz kapcsolódó újkori szerkezetek bontási 
munkáit.

A kivitelezés célja az egykori barokk kriptától keletre eső, a román 
szentélyig emelt alapfalak teljes bontása, új vasbeton födém építése; 
továbbá kőtár, illetve a szentélyben liturgikus tér kialakítása volt. A 
feltárás izgalmas leleteket hozott napvilágra: rácsodálkozhattunk az 
aquincumi időkből származó római padozatra, középkori falakra, 
síremlékekre, emberi maradványok is előkerültek. Utóbbira 
magyarázat, hogy egészen 1733-ig, amikor is a templom padlóját 
kőlemezekkel borították, a falakon belüli temetkezés is szokásos 
volt. Mindebből következik, hogy a mai kor építési technológiáit a 
lehető legnagyobb gondossággal kellett alkalmaznunk, úgy, hogy az 
értékes leletek semmiképpen ne sérüljenek, eredeti helyükön 
maradjanak, és később látogathatók, megtekinthetők legyenek.

A Belvárosi Főplébánia épülete többszáz éve, feljegyzések szerint a XII. század óta illeszkedik szervesen a város szövetébe. A történelem 
viharaiban egyes részei elpusztultak, majd a különböző korok stílusában újjáépültek, kibővültek. A templom jelenkori régészeti 
feltárása során olyan nagy jelentőségű archeológiai leletek kerültek elő, amelyek miatt módosítani kellett az altemplom átalakításának 
eredeti terveit. Megtiszteltetésnek tekintjük, hogy a BAU-VIP Generál Kft. kivitelezőként évek óta részt vehet a főplébánia felújí-
tásában. Legutóbb a feltáráshoz kapcsolódó munkálatok elvégzésére kaptunk megbízást. 
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„Egy régészeti feltáráshoz kapcsolódó építkezés nem tekinthető szokásos kivitelezői munkának. Csakis a 
legnagyobb gondossággal és alázattal végezhetők el a feladatok, hogy a leleteket épségben megőrizhessük az 
utókornak. Ráadásul szinte naponta valamilyen újabb kihívással kell szembenézni, amire meg kell találni a 
megfelelő technológiai megoldásokat. Egy példát említenék: mivel az altemplomban talált török kori sírnak 
még a habarcsa is műemlék, az egészet monolit tömbként kellett kiemelni, majd a munkálatok végeztével az 
eredeti állapotba visszahelyezni.

A BAU-VIP Generál Kft. csapata nemcsak az előre látott problémákat oldotta meg szakszerűen, de a munka 
közben váratlanul felmerült különleges kihívásoknak is képes volt megfelelni. Nem csupán a szerződésben 
vállalt feladataikat végezték el maradéktalanul, hanem – a régészek elvárásait �gyelembevéve – minden 
részletre oda�gyeltek. Így a különleges leletek a kivitelezés során végig a legnagyobb biztonságban voltak, nem 
sérültek.” Kovács Eszter
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