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Minden anyag tulajdonságait a legkisebb alkotórészeinek minősége, azok aránya, és a köztük
lévő kötőerő határozza meg. A hasított kőkockákból rakott mozaik és az őrölt kőszemcsékből
döngölt terrazzó egyaránt még egymástól megkülönböztethető legkisebb alkotórészek
beállított arányú keverékéből, kötőanyagba ágyazva készül. Sejtjeiket azonban nem csupán
fizikai és kémiai, de esztétikai jellegű kötőerő is összetartja. A többi, szintén jelentős
anyaghasználatú társművészettel: az üvegművészettel, a díszítőfestészettel és az
épületszobrászattal együtt a mozaik és a terrazzó is az épített környezetbe törekszik, akár a
csupasz funkcionalizmust szolgálja, akár a legmagasabb művészetet jeleníti meg. Mint az
említett társművészeteké, a mozaik és a terrazzó művészi eszköztára is éppen sajátos
technológiájából ered. Sajátossága a szemekre szabdaltság, töredezettség, a sejtekből
építettség, és az erőteljes síkművészeti, festői hatások.  Ennek megfelelő sajátos filozófiai
tartalmak megjelenítésére alkalmas.

A klasszikus építészet hagyományaira támaszkodó építészeti stílusok szimbólumrendszere az
épületdíszítményekkel megbonthatatlan, szerves egységben jelenik meg. Így például
hazánkban főleg Ybl Miklós nevével fémjelzett neoreneszánsz építészet legfontosabb
díszítőelemei voltak a míves gipszstukkók, a kovácsoltvas korlátok, és jelesül a díszes
mozaik–terrazzo padlóburkolatok. Ezek elhelyezését az építészeti tér leképezésével jelölték
ki, így is kifejezve a díszburkolat és az épület összetartozását. Műemlék-felújítások során
ezért különös gondot kell fordítani arra, hogy a helyreállítást az építész és a szakrestaurátor
egyeztetése előzze meg. Kívánatos, hogy a helyreállítást szakrestaurátori tanulmány alapozza
meg, és a munka is szakrestaurátor irányításával történjen. Mindenfajta helyreállítás iránt
alapvető elvárás, hogy a pótlások, vagy a rekonstruált felületek művészi előadásmódjukban
megfeleljenek az eredetinek. Ehhez természetesen bányaazonos, vagy az eredetit mind
geológiailag, mind megjelenésében a leginkább megközelítő kőanyagot kell alkalmazni. Az
ehhez szükséges anyagtani vizsgálatokat geológiai laboratóriumban kell elvégeztetni. A
helyreállítás azonban nem fedheti el az eredeti mű olyan nyomait, melyekre más
tudományágak, vagy későbbi korok restaurátorai támaszkodhatnak kutatásaik során.

Mint ahogy a festőművészetben a táblaképek háttérbe szorították a falfestményeket, az
építészetben is meghatározóvá váltak az előre gyártható, a helyszínen rövid idő alatt
lefektethető hidegburkolatok: a 20x20 cm-es „műemléki mozaik”, a mettlachit lap, a
greslapok, és a modern kőfeldolgozó iparnak köszönhetően a valódi kő lapburkolatok. Magas
művészi igényű mozaik fal- és padlódíszítményeknek, és modern, alumínát-cement, esetleg
műgyantakötésű terrazzó padlóburkolatoknak, magasabb költségük ellenére, főleg igényes
mai építészeti terekben mégis létjogosultságuk lehet. Ez azonban azzal jár, hogy a technika,
miközben továbbra is az épített teret díszíti, ezentúl különböző műfajok hordozójaként jelenik
meg. Lehet díszítőművészet, iparművészet, vagy akár képzőművészet, a tervezői szándék
szerint. Tökéletes eredmény azonban továbbra is csak az építész, a tervezőművész és a
kivitelező szoros együttműködésével érhető el.



1. fénykép: Az aquincumi helytartói palota egyik, 42 m2 területű, 2. századi, fekete-sárga
mészkőből rakott padlómozaikjának helyreállítása során az eredeti minta összeállítása.



2. fénykép: Az esztergomi prímási palota (Lippert József, 1882) oszlopcsarnokában lévő
mozaik-terrazzo díszburkolat rekonstruált középmotívuma.



3. fénykép: Kőmozaik rakása a rekonstrukció közben.



4. fénykép: Az Ybl-palota (Első Pesti Hazai Takarékpénztár, 1869) díszlépcsőháza a
helyreállított mozaik-terrazzo díszburkolattal.



5. fénykép: Az Operaház aprószemű terrazzo padlóburkolata a Dalszínház utcai pénztárnál.



6. fénykép: Bugyuta, de kedves javítás a Ráday u. 18. számú műemléképület (Ybl Miklós)
nagyszemű mozaik-terrazzo burkolatán.



7. fénykép: Balázs József Róbert: „Zene”. (1975, 135x400 cm.) Kompozit szerkezetű, színes
márványokból összeállított, csiszolt, fényezett művészi táblakép részlete.



8. fénykép: Fabrice Vannier: „Noirs et ors fauves” („Vad feketék és aranyak”, életnagyságú,
2000-2004). Kő- és üvegmozaikkal burkolt, vegyes technikájú plasztikák, kortárs műalkotás.

Köszönjük Balázs miklós Ernő művész úrnak,
hogy tanulmányát volt szíves rendelkezésünkre bocsátani
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