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Bontás:
Az oltár restaurálását a szobrok, és rátét díszek eltávolításával, bontásával kezdtük. A fő szerkezeti elemek elbontása nem volt indokolt. Mindenhol az eredeti kovácsoltvas szegekkel találkoztunk. Elenyésző esetben voltak húzott szegekkel való rögzítések, de csak az oltár alsó részén, például a szekrényszobrok és a kísérő alakok
rögzítésénél, valamint az oltár alsó részén, ahol a padlóval érintkező elemeket korábban pótoltak, javították.
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A hátoldali tisztítás:
Az oltár hátoldala kifejezetten porszennyezett volt, valamint a vízszintes felületeken vastag madárürülék
rakódott le. A párkány tetején a madárürülék alatt találtunk egy fészket, benne egy fióka maradványával.
A tisztítást merev kialakítású kefével, porszívó alkalmazása mellett végeztük. A faanyag állaga és
szennyeződésének mértéke lehetővé tette a mechanikai tisztítást. Vizes bázisú vagy vegyszeres tisztításra nem
volt szükség.

Rovarfertőtlenítés:
A hordozó tisztítása után, ami az összes berendezési tárgyra vonatkozik, teljes gázosítás és vegyszeres rovar
és gombafertőzés elleni védelem lett elvégezve.
Feltárás:
A festett felületekről az 1961-ben használt, megsárgult szilárdító szert (MOWILIT) nehezen lehetett leoldani.
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Denaturált szesszel visszaoldódott, de ragacsossá vált és a felületen szétkenődött. Szalmiákszesz és kromofág
(Polifarbe) használata bizonyult hatékonynak az alkohol mellett. Néhány helyen, ahol vastagabb volt az eltávolítandó réteg technikai ammóniát is használtunk.
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A fehér felületek újra fehérekké váltak, és a főoltár kék márványfestése is hangsúlyosabbá vált. Néhány helyen
későbbi javításokat találtunk a festett felületeken, melynek mértéke és kiterjedése változó volt, nem átfestésre
utal, hanem inkább javító szándékú beavatkozásokról. Az átfestéseket szalmiákszesz alkalmazásával lehetett
eltávolítani.

Két tanúfelületet hagytunk, egyet a szekrényfülke felhőjén, egy másikat az oromzaton, jobb oldalt egy felhőn.
A szobrok és rátét díszek festetlen hátoldalát nedves szivaccsal portalanítottuk.
A fém felületeket: hátoldali merevítő kampókat, az ajtók zsanérjait, a kilincseket, foszforsavval rozsdátlanítottuk, és Paraloid B72-vel konzerváltuk, lakkoztuk.

Szilárdítás:
A faanyag szilárdítását Paraloid B72 10%-os nitro hígítós oldatával, ecseteléssel végeztük. A natúr fának kellemesebb tartást adott, a festett felületek selyemfényűvé váltak. Sűrűbb konzerváló anyag használatára csak a
nagymértékben fertőzött részeknél volt szükség, főleg a hársfából készült díszítések szilárdításánál.
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Kiegészítés:
Az oltár oromzatáról hiányzó dicsfényeket kiegészítettük, pótoltuk. A vázákból hiányzó virágok többsége
megmaradt, csak néhány virágszálat kellett újrafaragni. A szobrok esetében több ujj is hiányzott, amik
közül jó részénél a törésfelületek is festettek voltak, vagyis, amikor kifestették az oltárt, már hiányoztak róla
ezek a részek. Úgy döntöttünk, hogy az összkép egységesítése miatt, kiegészítünk minden egyértelmű, és
szükségszerű hiányt.
Maradtak az oltáron kérdéses plasztikai hiányok:
Szent Imre herceg bal kezében lehetett egy kard
Szent István király jogara hosszabb lehetett
István és Imre fején is lehetett az oromszobrokhoz hasonló glória (fehér festéknyomokból ítélve a fejtetőn)
A szekrényfülkében található egy esztergált valószínűleg gyertyatartó talp.
A két főalak között a fülke hátlapján festetlen folt került elő, amit egy angyalka fedhetett el.
Istenatya kezében tartott glóbusz tetején egy rögzítő csap áll ki.
Szent Adalbert püspök kezéből hiányzik a püspökbotja.
A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban őrzött Szent László és Salamon király szobrok egyértelmű helyének
lenyomatát, nem találtuk meg.
Az oltár alsó részén, ’61-ben pótolt részeket megtartottuk, mert nem lehetett eldönteni, hogy azok az eredeti
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alapján készültek-e, vagy esetleg későbbi kiegészítésnek számítanak. Feltehetőleg az eredeti részek rossz állapota miatt lettek kicserélve, vagy lehetséges, hogy az eredeti alapján hiánypótlásként készültek.
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A bal oldali oszlopcsoport a párkánnyal együtt a középtengely felé dől kb. 5 cm-t, ezért a párkány és a fülke
feletti hátlap között egy ujjnyi hézag volt. Nem találtunk arra utaló nyomot, hogy ez szerkezeti elmozdulásból
adódott volna, így korrigálása nem volt indokolt. Előfordulhat, hogy a felfelé szűkülő függőlegesekkel akarták
befolyásolni a néző térérzékelését. A hézagot, hogy ne legyen zavaró, kispándliztuk.
Kiegészítéshez használt anyagok: hársfa-, fenyőfa-, Balsa-fa, Palma Faipari normál- és Brik-Cen poliuretános
faragasztó.
Tömítés, retusálás:
A felületi hiányok tömítését enyves-krétás tömítő masszával, valamint Kittfort Fakitt-tel végeztük. A retusáláshoz kiszívatott olajfestéket lakkbenzines Paraloid B67-tel használtunk.

Az oltárszerkezeten az illesztések nyíltak szét, ezeket kellett tömíteni. A díszeknél és szobroknál a kiegészítések találkozási pontjánál hoztuk szintbe a felületeket. Sok esetben a kutatáshoz nyitott, számos kutatóablakok eltüntetése volt a feladat.
Az oltár lábán meghagyott korábbi pótlások barna színűre pácolt felületén folytattuk a márványfestést annyira, hogy a folytonossága ne szakadjon meg.
A pótlások hátoldalát pácoltuk, a szín oldalát a felületnek megfelelően
lefestettük.
Az oltár tetején lévő, beépített, mindkét oldalukon aranyozott karéjokat
megcseréltük, hogy a jobb oldalin lévő nagyobb plasztikai hiány ne
látszódjon. Az elemek előoldalát enyves krétával tömítettük, és a nagyobb hiányokat poliment aranyozással pótoltuk, a kiesebbeket aranyozó
viasszal (Lefranc&Bourgeois, Gildingwax). Lakkozásnak színtelen sellakot használtunk.

NAGYVÁZSONY SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FASZOBRÁSZATI RESTAURÁLÁSA 2019-2020

10

Visszaépítés:
A díszek visszaépítésénél a legtöbb esetben az eredeti, a felületben hagyott kovácsolt szegeket tudtuk használni. Ahol ez nem jöhetett szóba ott csavarokat használtunk.
A csavarfejeket lefestettük, ahol zavaró volt ott mélyebbe fúrtuk a fejét és letömítettük.
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A restaurált főoltár
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Nagyvázsonyi Szent István király római katolikus templom Kálvária mellékoltár restaurálása.

Bontás
A szobrok, és rátét díszek eltávolítása. A fő szerkezeti elemek elbontása nem volt indokolt. Mindenhol az
eredeti kovácsolt szegekkel találkoztunk. Elenyésző esetben voltak húzott szegekkel való rögzítések, melyek
az oltár alsó részén voltak, például a szekrényszobrok és a kísérő alakok rögzítésénél, valamint az oltár alsó
részén, ahol a padlóval érintkező elemeket korábban pótoltak.
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Hiányzó elemek, részek:
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Oltár fülke melletti angyal
Oromzati kereszt vízszintes eleme (oltár mögött meglett)
Oromzat bal oldalon 1 db dicsfény
Mária keresztet fogó bal keze (oltár mögött meglett, három ujja hiányzott), 2 db glóriája
Jobb párkányon ülő puttó bal kéz mutatóujj
Bal párkányon ülő puttó jobb kéz hüvelykujj
Oltárfülke felett - bal oldali növényi faragás
Címer: korona része, kettő csiga egy középső átkötő elem és egy darab levél
Oltárfülke melletti fehér díszítő faragásokból 6 db levél vég
Jobb oldali katona jobb kezének hüvelyk és középső ujja, és bal kezének mutató és hüvelyk ujja
Bal oldali katona bal kezének összes ujja, és jobb kezének hüvelyk ujja, kard
keresztvas, jobb csizma orr
Krisztus töviskoszorúja
Oltár jobb oldalán lévő áttört rácsos faragás 3 db bogyója (kereszteződéseknél.)
Rovarfertőtlenítés.

Az oltár teljes felületén erősen rovar és gombafertőzött. A faanyag több helyen kritikus volt. Főleg az enyves
ragasztásoknál erősen gyengült el a faanyag.
Az oltárfülke fenékdeszkáját, az oltárfülke hátlapjának bizonyos részeit, a jobb oldali oltárszekrény 10 cm-es
középső részét (a régi és a korábbi kiegészítések találkozásánál) és a párkányzat takaródeszkáit cserélni kellett.
A kicserélt elemeket az eredetivel megegyező vastagságú faanyaggal, Tetol fb színtelen tömény oldattal
előkezelt borovi fenyővel pótoltuk. A párkánytakaró deszkákat 1 cm-es tölgy ívre hajlított tölgylemezzel pótoltam.
A szerkezetet Tetol fb színtelen tömény oldattal előkezelt oldalanként 1 db függőleges csúszóléces 5x5 cm-es
borovi fenyő lécekkel erősítettük meg, alul lapolásos rögzítéssel. A merevítő lécet a lapolásoknál és az oldalsó
merevítéseknél csavarozással rögzítettük az esetleges későbbi bontások megkönnyítése és a visszaoldhatóság
végett, így az oltárszekrény a predelláról egyszerűen leemelhető, mégis erősen rögzítve van.
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Tisztítás, Feltárás
A festett felületekről az 1961-ben használt, megsárgult szilárdítószert nehezen lehetett leoldani. Denaturált
szesszel visszaoldódott, de ragacsossá vált és felületen szétkenődött. Szalmiákszesz és kromofág (Polifarbe)
használata bizonyult hatékonynak az alkohol mellett. Néhány helyen, ahol vastagabb volt az eltávolítandó
réteg technikai ammóniát is használtunk.
A fehér felületek újra fehérekké váltak, és a főoltár kék márványfestése is hangsúlyosabbá vált.
Két tanúfelületet hagytunk, egyet a szekrényfülke felhőjén, egy másikat az oromzaton, jobb oldalt egy felhőn.
A festetlen hátoldalakat nedves szivaccsal portalanítottuk.
A fém felületeket: hátoldali merevítő kampókat, az ajtók zsanérjait, a kilincseket, foszforsavval rozsdátlanítottuk, és Paraloid B72-vel lakkoztuk.

Szilárdítás
A faanyag szilárdítását Paraloid B72 10%- os nitro hígítós oldatával, ecseteléssel végeztük. A natúr fának kellemesebb tartást adott, a festett felületek selyemfényűvé váltak.
Kiegészítés
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Az oltár oromzatáról hiányzó dicsfényeket kiegészítettük. A vázákból hiányzó virágok többsége megmaradt,
csak néhány virágszálat kellett újrafaragni. A szobrok esetében több ujj is hiányzott, amik közül jó részénél a
törésfelületek is festettek voltak, vagyis, amikor kifestették az oltárt, már hiányoztak róla ezek a részek. Úgy
döntöttünk, hogy az összkép egységesítése miatt, kiegészítünk minden egyértelmű, és szükségszerű hiányt.
Az oltár alsó részén, ’61-ben pótolt részeket megtartottuk.
Kiegészítéshez használt anyagok: hárs-, fenyő-, balsafa, Palma Fa normál- és Brik-Cen poliuretános faragasztó.
Tömítés, retusálás
A felületi hiányok tömítését enyves-krétás tömítő
masszával, valamint Kittfort Fakitt-tel végeztük. A
retusáláshoz kiszívatott olajfestéket lakkbenzines
Paraloid B67-tel használtunk.
Az oltárszerkezeten az illesztések nyíltak szét, ezeket
kellett tömíteni. A díszeknél és szobroknál a kiegészítések találkozási pontjánál hoztuk szintbe a
felületeket. Sok esetben a kutatáshoz nyitott, számos
kutatóablakok eltüntetése volt a feladat.
Az oltár lábán meghagyott korábbi pótlások barna
színűre pácolt felületén folytattuk a márványfestést
annyira, hogy a folytonossága ne szakadjon meg.
A pótlások hátoldalát pácoltuk, a szín oldalát a felületnek megfelelően lefestettük.
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Visszaépítés

A díszek visszaépítésénél a legtöbb esetben az eredeti, a felületben hagyott kovácsolt szegeket tudtuk használni. Ahol ez nem jöhetett szóba ott csavarokat használtunk.
A csavarfejeket lefestettük, ahol zavaró volt ott mélyebbe fúrtuk a fejét és letömítettük.

A restaurált Kálvária mellékoltár
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Nagyvázsonyi Szent István király római katolikus templom Szent Család mellékoltár restaurálása

Bontás
Szent Család Oltár teljes elbontása. Oromzati elemek, szobrok, díszítő faragások leszerelése. (Az oltár
szerkezete három fő elemből állt és a belső fülkéből, ez a felépítés szerint lett szétszedve, majd összerakva.
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Tisztítás, Feltárás
Szent Család Oltár architektúrája, díszítő elemek, szobrok, tabernákulum, Öltöztető Mária Szobor tisztítása.
A festett szobrokon lévő lakkréteg oldása alkonekkel. (Helyenként a megfolyt lakkréteg sárga volt.) A lakk
eltávolítása felületaktív anyag használatával, illetve kötött vatta és fogkefe segítségével történt. Lakkbenzines
áttörlést alkalmazva mindkét esetben.
Az oltár építmény predella része kromofággal lett puhítva, alkoholos és lakkbenzines áttörléssel lett visszatörölve a vastag átfestés. Néhol ammóniával volt oldható az átfestés és a megkeményedett lakkréteg.
A fém felületeket: hátoldali merevítő kampókat foszforsavval rozsdátlanítottuk, és Paraloid B72-vel lakkoztuk.

Szilárdítás
A Szent Család Oltár építmény elemeinek, díszítő elemek, szobrok, tabernákulum, Öltöztető Mária Szobor
konzerválása. A szilárdítás paraloid B72 nitro hígítós oldatával történt.
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Kiegészítés
Pótlások, szerkezeti megerősítések az oltár elemein és szobrain.
Fülke deszkáinak pótlása, fülke összeállítása. A fülkére hátulról merevítők kerültek.
A Szent Család Oltár építmény elemeinek pótlása. Letört, hasadt elemek összeragasztása. Az oltárépítményre
hátulról szerkezeti megerősítés került. A merevítők 5x5 centiméteres fenyőfa stafliból készültek.
A Szent Család Oltár díszítő elemeinek, szobrok, tabernákulum letört elemeinek visszaragasztása, hiányzó
részek faszobrászati eszközökkel pótoltuk. A ragasztáshoz és faporos tömítéshez pálmafa faragasztót használtunk.
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Visszaépítés
Szent Család Oltár felállítása, az eredeti szerkezeti tagolást megtartva, az eredeti oldható csapolással együtt.
Szent Család Oltár architektúrájának, díszítő elemek, szobrok, tabernákulum festett felületek tömítése,
előkészítése a retushoz.
Tömítés, retusálás
A felületi hiányok tömítését enyves-krétás tömítő masszával, valamint Kittfort Fakitt-tel végeztük. A retusáláshoz kiszívatott olajfestéket lakkbenzines Paraloid B67-tel használtunk.
Az oltárszerkezeten az illesztések nyíltak szét, ezeket kellett tömíteni. A díszeknél és szobroknál a kiegészítések találkozási pontjánál hoztuk szintbe a felületeket. Sok esetben a kutatáshoz nyitott, számos kutatóablakok eltüntetése volt a feladat.
A pótlások hátoldalát pácoltuk, a szín oldalát a felületnek megfelelően lefestettük.
Szent Család Oltár architektúrájának, díszítő elemek, szobrok, tabernákulum retusálásakor, a kiegészítéseket
akvarellel festettük alá, majd Paraloid B67 lakkbenzines festékkel került teljesen retusálásra.
Záró lakkozáshoz dammár gyanta selyem fényű lakkbenzines oldatát használtunk.
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A restaurált Szent Család mellékoltár
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Bontás:
A szószék korona rátét elemei és a dombormű lett elbontva. A korona alapeleme nem lett leemelve a helyéről.
A korona eleme tele volt madárürülékkel és egy fészek is volt a tetején.
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Szerkezet:
A domborművet leszámítva jó megtartású a faanyag, a többi oltártól eltérően kevesebb benne a bogár- és
gombakár.
A dombormű kritikus állapotban volt. Szerkezeti elemei szétszáradtak, szétnyíltak az illesztéseknél. A
középső figurális dombormű bal oldalán szélesen szétnyílt hasadás volt megfigyelhető. Hátulját az előző beavatkozások alkalmával enyves vászonnal húzták be, ami tovább rontott az állapotán, mivel az enyv vonzza a
rovarokat és gombákat, a falból jövő nedvességet pedig benntartja a fában. A dombormű faanyagából közvetlenül az olajfestés mögött maradt meg néhány milliméter, kivéve a dombormű (hátulról nézve) a bal alsó
1/4e maradt épebben, ahol nem enyves vásznazták le. Tehát elmondható volt, hogy a faragott dombormű
nagy részét csupán a festése tartotta össze.

Hiányok:
Korona esetében az S alakú tám elemek közül 1 db csiga
Tűzserlegek talpából 5ből 3 -nak kitörések voltak.
A bal oldalsó felhő sarka törött le
Alsó függönydíszek közül 1 teljesen hiányzott 4-nek a bojtja
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Domborműn, a bal oldali szárny 1 rátét csiga, 1 középső csiga és levél hiányzott.
Jobb oldali szárny 1 rátét csiga, 1 középső csiga hiányzott
Középső dombormű melletti bal oldali teljes áttört ornamentális faragás és a dombormű feletti áttört ornamentális faragáson 7 levél és csigaletörés hiányzott.
Szószék testen a hátsó baloldalánál lévő 15 centis profilozott sarokelem hiányzott.
Tisztítás, konzerválás:

A tisztítást merev kialakítású kefével, porszívó alkalmazása mellett végeztük. A faanyag állaga és
szennyeződésének mértéke lehetővé tette a mechanikai tisztítást. Vizes bázisú vagy vegyszeres tisztításra nem
volt szükség.
A festett felületekről az 1961-ben használt, megsárgult szilárdító szert (MOWILIT) nehezen lehetett leoldani.
Denaturált szesszel visszaoldódott, de ragacsossá vált és a felületen szétkenődött. Szalmiákszesz és kromofág
(Polifarbe) használata bizonyult hatékonynak az alkohol mellett. Néhány helyen, ahol vastagabb volt az eltávolítandó réteg technikai ammóniát is használtunk.
A faanyag szilárdítását Paraloid B72 10%-os nitro hígítós oldatával, ecseteléssel végeztük. A natúr fának kellemesebb tartást adott, a festett felületek selyemfényűvé váltak. Sűrűbb konzerváló anyag használatára csak a
nagymértékben fertőzött részeknél volt szükség, főleg a hársfából készült díszítések szilárdításánál.
Szerkezeti megerősítések:
A szószéktestnél és a koronánál nem volt szükséges a megerősítés.
A domborműről az enyves vásznat alkoholos és szalmiákos dunsztolás után szikével és vésőkkel távolítottuk
el. Ahol rendkívül vastag volt a matéria ott a maradékot multifunkcionális rezgővágó segítségével sorvasztottuk le a felületről.
A rovar és gombakárok okozta falisztet kompresszorral fújtuk ki a domborműből, hogy a konzerválást
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megfelelően el lehessen végezni.
A középső domborművet egy
sűrűbb, paraloid B72 20%os oldattal itattuk át, a többi részt 10%os
oldattal.
A középső dombormű bal oldali
hasadását két távtartó léc felhelyezésével, alulról és felülről való
ékelésekkel sikerült szintbe hozni.
A hasadást D3as polivinil- acetát
és hársfaliszt keverékével varrtuk össze 5 centinként hársfa
léc átkötőkkel. A szerkezeti
megerősítést 2 réteg műszálas
szövet, finom hársfaliszt és D4es vízállóságú dagadó poliuretán
faragasztó keverékével végeztük.
A műszálas szövetre és a D4-es
vízállóságú ragasztóra azért volt
szükség, mivel majdnem közvetlenül az É-i fal csupasz kövezetére kell visszahelyezni.
Tömítést enyves-dolomitos
tömítőmasszával, a vékonyabb
festékhiányokat akrilos fehér fatapasszal végeztük.
Retus: szívatott olajfesték és paraloid B67 keverék

hársfával pótoltuk, retusáltuk.

A dombormű alatt lévő fa faltakaró 4 részre esett szét. Újra táblásítottuk, majd a kitört részeket
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A szószék oromzata, tisztítás és feltárás előtt

A restaurált oromzat

A restaurált hangvető

A feljárat restaurált állapota
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A restaurált Szószék
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A templom padjainak restaurálása
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A templom padtöredékei padlózat, járószint nélkül maradtak fent. Későbbi tartó gerendázat fogta össze amelyhez
hevenyészett vas lemezekkel rögzítették.

Egyes padok a többitől eltérő szélességgel bírnak. Eltérő szerkezeti kialakítás nyomait lehetett fel fedezni.
A restaurálás szempontja az volt, hogy minimális beavatkozással de biztosítsuk a biztonságos használatukat, meg
őrizve a padok történetiségét azok haszáltságának a megörzésével.
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A szerkezeti szétbontás után műhelybe szállítottuk az alkotó elemeit. Egyes darabokat felületi tisztottuk, majd
konzerváltuk. A lábazati részek rovar és gomba fertőzöttek voltak. A konzervált elemeket anyag azonosan kiegészítettük. Sérüléseket és kitöréseket faragással pótoltuk.
A stabilitás és biztonság miatt egy új dobogó kialakítását és az azzal egybe építést láttuk helyes megoldásnak. A
padok eltérő hossza miatt a belső oldalon egysorba rendeztük a padvégeket. A hosszukból következő nem jelentős
eltérések miatti egyenetlenség a fal oldalra került.
A színeltéréseket ami adódott a kiegészítések miatt is, retusálással egyenlítettük ki. A padok teljes felületét vékony
lazúrozassal láttuk el. A kopás és fényállóságot selyem fényű lakkbevonat biztosítja.
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Nagyvázsony, Szent István király R. K. Templom Szent István-főoltár, Szent Család- és
Kálvária –mellékoltárok
2019.

Előzmény
A restaurátori kutatás elkészítésére Gere Dávid Márk SMC plébános úr kért fel. A
kutatás a kutatási kérelemben leírtak alapján történt meg 2015. december 2-án és-3-án.
A templom és berendezésének történeti áttekintése
A település első román stílusú templomát 1481-ben Kinizsi Pál bővítette gótikus
stílusban.
Zichy Nepomuki János gróf (1710-1764) és felesége, Széchényi Katalin grófnő (17171764) 1738-41 pestisjárvány után újították fel a gótikus templomot, 1743-ban a veszprémi
egyházmegye szobrászművészével az elpusztult berendezések helyére újakat készíttettek.
Koppány Tibor építész, építészet történész „A Szent István templom barokk-kori
átalakításáról” című írásában az alábbiakat írja:
„A templomról az első ismert 18. századi híradás 1721-ből maradt fenn. Eszerint
anyaegyház, vagyis plébániatemplom, amely jó állapotban volt, de a településen kívül állt.
1726-ban, amikor a vár kápolnája lett az újraalapított plébánia anyatemploma, a Szent István
templomról azt írták, hogy részben romos, de használható. Kriptája használatáról 1736-ból
értesülünk már.
A barokk stílusú helyreállítás 1742-ben kezdődött. Ebben az évben az uradalom
fagerendákat és léceket vásárolt, ami az új tetőszerkezet építését jelzi. A kegyúr, Zichy János a
család másik uradalmi központjából, Várpalotáról faragott kő építészeti elemeket fuvaroztatott
szekéren a helyszínre. Emellett kőművesnek, ácsnak, asztalosoknak és napszámosoknak fizettek
munkadíjat. Szerepel az uradalom kertésze is, aki a környezetet rendezhette.
1742-43 folyamán négy részletben fizették ki Schmidt Ferenc veszprémi szobrásznak
a templom oltáraiért és szószékéért járó összeget, 400 forintot. Erre Zichy János szerződött
vele 1742. december 24-én. A tervrajzok közül a főoltáré meg is maradt. (Hátlapján olvasható
a szerződés és a nyugták szövege) Christoph asztalos a padok mestere lehetett. Az építkezés
folytatódott, a gróf 1746-ban arról tudósította Padányi Bíró Márton püspököt, hogy a folytatás
érdekében a vázsonyi uradalomhoz tartozó Somlószőlős e munkákban járatos plébánosát bízta
meg a helyreállítás szervezésével.
A püspök 1747-ben már hivatalos egyházlátogatást tett Vázsonyban. A jegyzőkönyv
szerint a templom jó és használható állapotban volt, három oltárral, szószékkel, padokkal, a
szentély mellett sekrestyével, abban új szekrénnyel. A jegyzőkönyv toronyról és harangról
nem szól (A mezőváros túlparti főterén, haranglábon függött három harang). A templom mai
tornya és bejárati homlokzatának kialakítása 1773-ban készült (az 1779-es egyházlátogatási
jegyzőkönyv szerint). Ekkor került a mai helyére az 1481-es évszámot mutató kőlap, ahogyan
az 1846-os jegyzőkönyvben olvasható.
A három oltárt a 19. század végén valószínűleg átfestették. A szószék világosabb
zöldje is újabb, a barokk idején nem használt színezésű. Az 1960-61-es restaurálásuk óta a
favédelemre –szúrágások jelentkezése miatt – és újabb helyreállításukra szükség lenne.
A nagyvázsonyi Szent István templom helyreállítása cikkben, amelyet Sedlmayer János
jegyez (Műemlékvédelem.1962. 1. sz. 1-7 old) az alábbiakat olvashatjuk a templom berendezési
tárgyainak akkori javítási munkálatairól:
„Az elmúlt néhány évben az Országos Műemléki Felügyelőség sok gondot és pénzt
fordított a nagyvázsonyi műemlékek helyreállítására……, 1961-ben pedig a Kinizsi vár
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feltárását és állagmegóvását, valamint a Szent Istvánról elnevezett középkori eredetű templom
restaurálását fejezte be.”
Sedlmayer János a fent említett cikke végén ír a templom berendezési tárgyainak
restaurálási munkáiról:
„A berendezés megmentése és állagbiztosítása már csak nagyon gondos munkával
történhetett meg. Az összes tartószerkezeteket át kellett vizsgálni és részben cserélni, az
oltárokat szétszedni és megtámadott rovarrágott farészeket tömíteni kellett –lukról-lukra
haladva. Visszaállításukkor az oltárokat az oldalfaltól 10 cm-es légréssel helyeztük el
(faszobrász Feleki Ottó, asztalosmester: Csombó József).”

A templom berendezési tárgyai.
Főoltár
A főoltár (magassága 760 cm, szélessége 615 cm) a szentély járószintjéhez képest
megemelt, két oldalán elhelyezett egy-egy faragott rátét betétekkel díszített ajtó biztosítja a
főoltár körbejárhatóságát.
Oltárasztala három épített lépcsőre emelt, az oltárasztal is épített, vakolt, fehérre meszelt,
lábazata fekete színű.
Az oltárasztalon fehérre festett tabernákulum van elhelyezve, a tabernákulumot egyegy csigavonalas elem fogja közre. A tabernákulum ajtón fehér színű felhőkön aranyozott
kehely látható az ostyával, a tabernákulum rátét díszeinek fémszínezése bronzporral készültek.
A tabernákulum felső párkányát középen két puttó díszíti, élénk színekkel vannak kifestve. A
párkány két oldalán fém karos gyertyatartó van felrögzítve. A tabernákulum tetején feszület
látható.
A retabló közepén Szent István (100 cm) és Szent Imre (95 cm) szobra van elhelyezve,
felettük Szűzanya (60 cm) a Kis Jézussal angyalok körében látható felhőkön ülve. A szobrok
festettek. A jelenet felett, a fő párkány magasságában a Zichy-házaspár címerét fehér színű
ornamentikák övezik. Két oldalt három-három oszlop tartja a fő párkányt, az oszlopfejezetek
fehér színűek, mint ahogy a fő párkányt díszítő faragott frízsor is.
Kutatási dokumentáció, helyreállítási javaslat

Nagyvázsony, Szent István király R. K. Templom Szent István-főoltár, Szent Család- és
Kálvária –mellékoltárok
2019.

Az oszlopok előtt, balra Szent Adalbertet 125 cm), jobb oldalon Szent Gellértet (125
cm) ábrázoló szobor van elhelyezve. Ezek a szobrok is festettek.
A re tablót két oldalt töredezett, hiányos áttört faragással készült szárnyornamensek
zárják.
A főpárkányra egy-egy váza van elhelyezve, a vázákban elhelyezett faragott virágokon
plasztikai hiányok vannak.
Az oromzat áttört közepén a Szentháromság ábrázolása látható (Atyaisten szobra 80
cm, Krisztus szobra 75 cm), az oromzat tetején felhőkre helyezett puttófejek vannak helyezve.
Középen nagyméretű korona látható.
Az építmény sötét tónusú, néhol barna festéssel egy-egy építészeti elem van kiemelve.

Schmidt Ferenc József veszprémi szobrász eredeti tervrajza a főoltárról.
Szilárdffy Zoltánnal 2004. április 29-én, Éri István régész, múzeumigazgató beszélgetést
folytatott a templom műtárgyairól.
A beszélgetés írásos változatában a főoltárról az alábbi olvasható:
„Kérdés: A Szent István templom barokk berendezésénél az a kérdés, hogy egy 1742 körülire
datálható tervrajz és a jelenlegi főoltár között miért van különbség? Hiszen a rajzon
ábrázolt két további szent szobor festetlenül ugyan, de előkerült Nagyvázsonyban a plébánia
padlásán. Vajon mi az oka annak, hogy ez a program nem valósult meg? Mi a mostani
programnak a mondanivalója?
Szilárdffy: Az ikonográfiai program szerint Szent István király fölajánlja nem csak a koronát, a
korona jelképezi az országot, hanem a fiát is a Boldogasszonynak. Ez a legmagyarabb
ikonográfiai típusnak – István korona felajánlásának – egy sarjadéka, amikor a korona mellett
még a fiát is odaadja. Ugyanennek a gondolatnak a továbbélése a bejárati toronykapu, ahol kőből
van ez kifaragva.
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Kérdés: A mai szakirodalom úgy tartja, hogy a tornyot magát nem Zichy Nepomuki János,
hanem a fia építtette volna az 1770-es években. A kinti szobor-együttes és a Schmidt- féle nem
lehet egyidős?
Szilárdffy: Nem, későbbi. A kapuzat szobrai akkor készültek, amikor a torony, a XVIII.
század utolsó negyedében. A higgadtsága a barokknak, az egész provinciális jellege elszakad
attól az igazán kvalitásos, ízes magyar barokktól, ami Schmidt Ferenc művészetét jellemezi, és
ami teljesen egyedivé és felismerhetővé teszi az ő munkáit. Nem csak a főoltár, hanem a két
nagy szobor is, amelyek nem kerültek végül elhelyezésre. Hogy miért nem azt csak feltételezni
lehet.
Kérdés: Kiket ábrázol a szobor?
Szilárdffy: A tervrajz és az egész ikonográfiai program szerint Szent László királyt és a másik
oldalon, vele szemben a szentként tisztelt Salamon királyt. Ő szintén magyar király volt egy
rövid ideig. Majd szembekerült a tényleges uralkodó Géza, aztán Szent László királlyal, harcolt
ellenük. A legenda szerint végül szerzetes lett. Szent Lászlóval farkasszemet nézett, mint ahogy
az itt, a két szobron is látszik ez az ellentét. De ez egy kényes kérdés volt mindig. A XVIIXVIIII. században több helyen, a történelmi Magyarországon előfordul és volt kultusza.
Hevenessy Gábornak a Régi magyar szentség című 1962-ben megjelent szentek életében és
az abban látható rézmetszeten páncélba van öltöztetve a magyar koronával, ilyen a mi szobrunk
is. A dalmát tengerparton, ahol a hagyomány szerint koldusként és kéregetőként, bűnbánó
remeteként élt, mégpedig Pula városában, ahol ma is él az ő tisztelete. Nekem is van néhány
XVII-XVIII. századi rézmetszetem, ami Szent Salamon királyt ábrázolja.
Kérdés: Mennyire gyakori nálunk Szent Salamon ábrázolása?
Szilárdffy: Garamszentbenedeken láttam Salamont ábrázoló üvegablakot, de ez már a XIX.
századi, Stornó Ferenc-féle üvegablak, de ez nem jelenti, hogy nem volt korábban ennek
kultusza. A többivel nem foglalkoztam tüzetesebben. Kerny Terézia írt erről, hamarosan meg
is fog jelenni.
Kérdés: Véleménye szerint ennek a két szobornak, amely a végleges kompozícióból
kimaradt, volna-e helye itt, mint az eredeti terv illusztrálására?
Szilárdffy: Szükséges lenne itt a két szobor elhelyezése. Még akkor is, ha nem kerültek soha
ebbe a templomba. De mivel az ikonográfiai programba be voltak tervezve, mégis itt lenne mind
kettőnek a helye, és lehetne ennek a tervrajznak a fénymásolatával arra emlékeztetni, hogy mi
volt az eredeti terv.
Ez a remek oltár architektúra teljesen a krisztocentrikus teológiának a szemléletét
tükrözi. Szűz Mária, ott van a gyermek Jézus. Alatta van védőszent Szent István, mellette áll
Adalbert, akit ő nagyon tisztelt és szeretett. Az első esztergomi székesegyházat, nem sokkal
Adalbert meggyilkolása után az ő tiszteletére szentelte. Ő részesítette a bérmálás szentségébe
Szent Istvánt. Nem keresztelte, a XIX. századi az egy tévedés volt, és a híres Benczúr-féle kép
is a keresztelést ábrázolta. A másik oldalon Szent Gellért látható, akit Szent István hívott meg
fia nevelésére. Szent Imre mellett áll, tehát jó helyen van. És fönt pedig a legfontosabb a
teocentrikusság. Az, hogy a szentháromság egyisten. Schmidt József Ferencnek rengeteg
szentháromság szobra van. Padányi Bíró Márton által csináltatott szobrok. Ez a
szoborkompozíció a szentháromságnak ez a sugárzó fényköre olyan ragyogófényű, hogy
érdemes lenne kibontani azt a körablakot, ami mögötte van, hogy besüssön a keleti nap. A
dekoráció rácsos díszítése most ugyan hiányzik a két oldalról, ahogy ez a korábbi fényképekről
megállapítható, de a legjobb régence stílusú, tehát még az 1700-as éveknek az első negyedére
utal. Ez rekonstruálható lenne…”
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Az oltárról 1935-ben készültfénykép
fénymásolata.

1959-es felvétel fénymásolata.

A retabló rácsos oldaldíszeinek egyes elemei az oltáron még láthatóak, azok a darabok,
amelyek időközben letöredeztek, az oltár mögött összegyűjtve megtalálhatóak.
A beszélgetésben említett Szent László és Szent Salamon szobrokról készült fényképeket
sikerült megkapni a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumtól, a műemléki adattárában 7991 és
7992. számmal szerepelnek. A fotók hátoldalán a Bakony Múzeum Műemléki Adattára ltsz:
7991 illetve 7992 Veszprém pecsét olvasható.
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A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumtól megkapott fényképek Szent László és Salamon király
szobrokról.

2016. január 8-án engedélyt kaptunk Udvardi Erzsébet igazgató asszonytól, hogy a
múzeumban őrzött szobrokat megtekintsük és fényképeket készítsünk azokról. A szobrok
175-175 cm magasak.
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Részletfelvételek a szobrokról.
A főoltár tervén, az ajtók felett egy-egy lovas szobor látható, a szobrok Szent Györgyöt
és Szent Mártont ábrázolják. A két szent ábrázolása a főoltáron nem valósult meg, de a
Kálvária-mellékoltáron megjelennek.
Szent Család hazatérése Egyiptomból és Kálvária-mellékoltár
Műleírás
Szilárdffy Zoltán a már fent említett beszélgetésben a két oltár tematikáját így foglalja
össze: „A templom mindkét mellékoltára a keresztény eszmeiségnek a két alapvető pilléréről,
a karácsony és a húsvét misztériumáról szól.”
A két oltár felépítésében és színezésében azonos, a diadalív bal oldalán a Szent Család
hazatérése mellékoltár, jobb oldalon a Kálvária oltár áll. Mindkét oltár 470 cm magas,
szélességük 205 cm.
Épített oltárasztalokra helyezett fa oltárok alján fülkébe helyezve ravatalszobrokat
helyeztek. A bal oldali oltár fülkéjében Xavéri Szent Ferenc szobra (78 cm), míg a jobb oldali
oltár fülkéjében Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobor (75 cm) van elhelyezve.
(Mária alakja 102 cm, József szobra 102 cm, a gyermek Jézus alakja 62 cm), míg a jobb oldali
oltáréban a Kálvária jelenete, a megfeszített Krisztust (80 cm), a kereszt tövében Bűnbánó
Magdolna (65 cm) térdepel. A retabló két oldalát további szobrok díszítik. A bal oldali oltáron
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Szent Borbála és Alexandriai Szent Katalin (110-110 cm) a jobb oldali oltáron Szent
György és Szent Márton szobrai állnak (a szobrok 110 cm magasak). A retablót még fehér
színű ornamentikák, kartus és puttófejek díszítik.
A fő párkányokon két oldalt angyalok ülnek (40-40 cm), középen álló angyal (60-60
cm) van elhelyezve mindkét oltáron.
Az oromzaton felhők láthatóak puttófejekkel, az oromzat mindkét oltár esetében kör
alakú, felhőkkel övezett, nagyméretű feliratos táblával záródik. A bal oldalin a felirat IMI
(Jézus, Mária, József), még a bal oldalin INRI. A körív tetején sugárkoszorú és kereszt van
elhelyezve.

1959-ben készült felvétel fénymásolata a Szent Család hazatérése Egyiptomból
mellékoltárról.

Szószék
Szilárdffy Zoltán a szószékről többek között ezt mondta: „A templom művészi
berendezéséhez szervesen hozzátartozik a szószék. A tridenti zsinat rendelkezése szerint igen
reprezentáns darab kellett, hogy legyen, ahol az isteni igazságot hirdetik.”
A szószék építménye egységesen fehérrel tört zöld színű (ahogy a köznyelv nevezi ezt
a színt: kredenczöld).
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A feljárata a Szent család hazatérése oltártól indul, mellvédjének betétjeiben
gazdagornamentikákkal készült faragások láthatóak, színezésük megegyezik a szószéképítmény
színével. A kosáron a négy evangélista domborműve látható. Fehérre festettek, de a testszínek
testszínre vannak festve.
A szószék hátlapján a 12 éves Jézust a jeruzsálemi templom tudósai körében jelenet
domborműve van elhelyezve, festése megegyezik a kosáron levő domborművekével.
A hangvető alját a fehérre festett Szentlélekgalamb a sugárkoszorúval övezve díszíti.
Lambrequin sor indítja a gazdag profilozású és faragású hangvetőt. Tetején
csigavonalas elemek tartják Jézus alakját, akinek vállán a bárány látható, lábánál
felhők és puttófejek vannak elhelyezve. A csigavonalas elemek között lángnyelves
vázák díszítik a koronát.
Szilárdffy Zoltánnal való beszélgetésben elhangzott, hogy „A kosár alatt gránátalmafaragványt látunk, amely az isteni kegyelemnek a megsokszorozódását jelenti a
lelkekben.”
A főoltár és a mellékoltárok kutatásának eredménye
Az oltárok kutatási eredményét egységesen lehet értékelni, mivel az oltárok története,
esztétikai megjelenése egységes képet mutatott.
A roncsolásos kutatás a legjellemzőbb felületeken történt meg. A dokumentációban
jelzett egyes szám a feltárható első réteget jelenti (a legkorábbi). A kutatás során az oltárokról
csak az anyagvizsgálathoz szükséges egy két elem lett leemelve.
Az építmények, ornamentikák faanyaga, szerkezete: Az oltár restaurálási
szakaszában véleményem szerint az oltárok teljes elbontása szükségessé fog válni. Nem csak
a meglazult illesztések és a tervezett szerkezeti megerősítések miatt, hanem a nagymértékű
rovarkárosodás elhárításának leghatékonyabb elvégzése érdekében.
A beállványozott oltárokat megtekintve, mindhárom oltárt nagyfokú rovarfertőzés
jellemzi, tartozékaik felületein sűrű kirepülő nyílások sora látható. Sok furatliszt tapasztalható a
felületeken. Szerkezetileg az építmények több ponton meggyengültek, a csapolások
meglazultak, szétnyílások láthatóak. A faanyag nagy felületeken morzsalékos, egyes elemek
már korábban leemelésre kerültek, mivel a faanyag annyira meggyengült, hogy lepotyogtak,
visszahelyezésüket nem lehetett megoldani a gyenge faanyag szerkezete miatt. Ezek nagy
része a főoltár mögött papírdobozokban vannak raktározva. A főoltár háta mögött utólagos
megtámasztásokat és alátámasztásokat építettek be, hogy a szerkezetében meggyengült főoltár
összedőlését megakadályozzák.
A korábbi felújításkor a főoltár lábazati részét kicserélték, az oltárasztal előtti lépcsőket
is újra készítettek. A mellékoltárokat 1961-ben a faltól előrébb építették újra, az oltár
és a fal közötti rést deszkával fedték le, amelyeket a szellőzés biztosításához egyenlő távolságra
fúrt lyukakkal láttak el. A mellékoltárok párkányzatain látható, hogy az összetartozó szerkezeti
elemeket felülről farost lemezekkel erősítették össze.
Az 1961-es felújításkor már az erős rovarfertőzésről ír Sedlmayer, szerkezeti
megerősítéseket is végeztek. A faanyag fertőtlenítéséről nem ír, csak annyit ír, hogy „a rágott
fa részeket tömíteni kellett- lukról-lukra”.
Szobrok faanyaga: A kutatás során szobrok leemelésére nem került sor. Az oltárokat
díszítő minden szobor faanyaga erősen rovarfertőzött. Plasztikai hiányok láthatóak sok szobron,
a hiányok sok esetben a morzsalékos faanyag következtében keletkeztek. Egy-egy szobor
keze, attribútuma a főoltár mögött megtalálható.
Festékréteg az építményeken és szobrokon: Az építmények elérhető, jellemzőbb
tagozatain készítettünk kutatóablakokat. Az oltárépítményeken az 1935-ben és 1959-ben készült
felvételekhez képest (bár a felvételek fekete- fehér minőségűek), úgy tűnik nem történt
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jelentősebb esztétikai változtatás. Az első helyszíni szemle alkalmával is lehetett látni, hogy a
berendezési tárgyak jelenlegi festése nem egyezik meg az szószék –és oltár építményeinek,
szobrainak, egyéb plasztikáinak történeti korával.
A jelenlegi festések alatt sehol sem tárható fel alapozás. Minden festés közvetlenül a
fára került. A berendezéseken, a szobrokon nagyrészt jellemző az első rétegként a kék szín,
amit tovább modelláltak, vagy nem. A főoltár esetében a szobrok testszínei erre a kék rétegre
kerültek. A feltárt kék szín egyes plasztikákon szürkéskék (pl: felhők), más felületeken, mint
például az oszloptesteken sötétebb tónusú. A főoltár építményének fél oszlopain, a fehérre
festett ornamentikák nagy részén a kék szín nem található. A főoltár oromzatán két oldalt van
elhelyezve egy-egy alapozott és valódi laparanyozással ellátott elem, amely vélhetően egykor
a hordozható Mária házhoz tartozhatott. A főoltáron csak a tabernákulum egyes díszítő elemein
található olcsó megoldással készült arany hatású fémszínezés, a mellékoltárokra fémszínezés
nem készült. A két mellékoltár és a főoltár építményeire felhordott sellak réteg nagyon
besötétedett, sötétbarna hatású. A szobrokon és díszítő elemeken az elöregedett lakkozás sárga
színű lett, ami módosítja a jelenlegi színeket. Az oltárokon és díszítő elemein a jelenleg látható
festék réteg található, de hogy ez mikor készült, erre pontos választ nem tudunk adni jelen
pillanatban. A főoltárról a veszprémi Gizella gyűjteményben elhelyezett király szobrok
festetlenek, plasztikai hiányok láthatóak a szobrokon. Stabilitásuk érdekében külön-külön
fémszerkezethez vannak erősítve.

A szószék kutatási eredményei
A roncsolásos kutatás a szószék teljes felületén, a legjellemzőbb felületeken történt
meg.
Az építmény, ornamentikák faanyaga, szerkezete: A szószéket a restaurálási
szakaszában részben vagy teljes egészében szükséges lesz elbontani, hasonló indokok miatt,
mint az oltárok esetében.
A szószéket is nagyfokú rovarfertőzés jellemzi, tartozékaik felületein sűrű kirepülő
nyílások sora láthatóak. Szerkezetileg az építmény több ponton meggyengültek, a csapolások
meglazultak, szétnyílások láthatóak. A faanyag nagy felületeken morzsalékos.
A korábbi felújításkor a szószék egyes elemeit cserélték, illetve újra készítettek, de
például a hangvető tetejét díszítő vázák plasztikai hiányát nem pótolták. Egyes vázák faanyagán
a plasztikai hiányokat nem pótolták, amikor a jelenlegi zöldes színt felhordták az egész felületre.
A zöld festés a letört felületekre is fel van festve.
A faanyag jelenlegi állapotát vizsgálva az 1961-es felújításkor feltételezhetően a
faanyag fertőtlenítése és konzerválása itt sem történt meg, illetve nem tudjuk pontosan milyen
anyagokat használtak a felújítás során.
Szobor és a domborművek faanyaga: A szószéken egy szobor található, leemelésére
nem került sor. A szószék minden rátét díszítése, és a domborművek is erősen rovarfertőzöttek.
A szószék hátlapjába épített dombormű széthasadt. Plasztikai hiányok láthatóak a
domborműveken, a hiányok sok esetben a morzsalékos faanyag következtében keletkeztek.
Festékréteg az építményen és szobrain: Az egész szószéket a jelenlegi festés fedi,
alatta alapozás nem található, közvetlenül a fára került a jelenlegi festés. Kék szín a szobor
drapériáján és a kutatott felhőn található. A jelenlegi festést egyes felületeken az elsárgult
lakkozás módosítja.
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A templom főoltárán, mellékoltárain és a szószékén látható festékrétegek analitikai
vizsgálatait Lovas Franciska festőrestaurátor végezte a doktori kutatásainak keretein belül. A
vizsgálatok eredményének összegzése:
Nagyvázsony, Szent István református templom oltárainak és szobrainak analitikai
vizsgálata
Bevezetés
A szobrok, oltárrészek festett rétegeiből összesen hat minta vizsgálatára került sor, mely
eredmények hasznos információkat adnak a tárgyak festéstechnikájáról.
A laborvizsgálatok rövid ismertetése:
A festések meghatározásához rétegcsiszolatok, keresztmetszet-csiszolatok mikroszkópos
vizsgálatára került sor, melyet kiegészítettek a szemcsepreparátumok1 és mikrokémiai tesztek.
A mintákból a rétegvizsgálathoz Araldit kétkomponensű epoxi-műgyantába ágyazott
keresztmetszet-csiszolatok készültek. A mikroszkópos vizsgálatok ráeső fényben és polarizált
megvilágításban Olympus SZX2-TR30 binokuláris mikroszkóppal és NIKON ECLIPSE LV
100 POL polarizációs mikroszkóppal, 100-400x-os nagyítással történtek, a hozzátartozó
szoftver segítségével.
Mintavételihelyek:
minta: kék színből
minta: zöld színből
minta: barna átitatásból
minta: angyal arc, testszín
minta: dicsfény (barna, zöld)
minta: angyal fehér szárnyából

1

A szemcsepreparátumok beágyazó anyaga Kanadabalzsam volt (n=1,54)
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1. minta: kék színből

A minta felülete és hátoldala
(sztereomikroszkóp, 2,5 x
obj.)
A mintavétel helye

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj.

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj., BV, UV gerjesztés

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj., normál, felső megvilágítás, UV gerjesztés

Kaparékminta
(sztereomikroszkóp, 2 x obj.)

A kaparékminta 10 %-os NaOH-val
megcseppentve elbarnult
(sztereomikroszkóp, 1,6 x obj.)

Elbarnult kék szemcsék
(sztereomikroszkóp, 1,6 x obj.)
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Szemcsepreparátum, PLM 10 x obj.

Szemcsepreparátum, PLM 20 x obj.

A RÉTEGEK FELÉPÍTÉSE A POLARIZÁCIÓS ÉS LUMINESZCENS MIKROSZKÓPOS FELVÉTELEK
ALAPJÁN

RÉTEG

1.

világoskék
festékréteg

RÉTEGFELÉPÍTÉS,
SZEMCSÉZETTSÉG

A világos rétegben változó
méretű kék szemcsék
láthatók.

GERJESZTÉS

UV

LUMINESZCENCIA

MEGJEGYZÉS

A kék szemcsék sötéten
jelennek meg mindkét
gerjesztésben.

A festékréteg
alatt nem látható
alapozás, rögtön
a fa alapra
készült a festés.

BV

Megjegyzés:
Finomszemcsés, aggregátumokat képző, átmenő fényben szinte opak, izotróp, színezékszerű
kék szemcsék láthatók a preparátumban. 10 %-os NaOH-val megcseppentve a kék szemcsék
elbarnultak.
A kék pigment a mikroszkópos tulajdonságok, valamint a mikrokémiai tesztek eredményeinek
alapján valószínűleg vas-hexacianoferrát (porosz/párizsi kék).
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2. minta: zöld színből

A minta felülete és hátoldala
(sztereomikroszkóp, 5 x obj.)
A mintavétel helye

A minta kalium-ferrocianid-dal és HCl-el
megcseppentve nem barnult el. A rézteszt
eredménye negatív lett.(sztereom. 1,25 x obj.)
Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj.

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj., BV, UV gerjesztés
A kaparékmintában lévő kék
szemcsék 10 %-os NaOH-val
megcseppentve elbarnultak
(sztereomikroszkóp, 3,2 x obj.)

PLM, 20 x obj.

PLM, 20 x obj.

PLM, 20 x obj. (kék és zöld
szemcsék)
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A RÉTEGEK FELÉPÍTÉSE A POLARIZÁCIÓS ÉS LUMINESZCENS MIKROSZKÓPOS FELVÉTELEK
ALAPJÁN

RÉTEG

1.

2.

világoszöld
festékréteg

világoszöld
festékréteg

RÉTEGFELÉPÍTÉS,
SZEMCSÉZETTSÉG

GERJESZTÉS

A rétegben változó méretű
zöld, kék és vörös
szemcsék figyelhetők
meg.

UV

A rétegben változó méretű
zöld, kék és vörös
szemcsék figyelhetők
meg.

LUMINESZCENCIA

MEGJEGYZÉS

A zöld és kék szemcsék
sötéten jelennek meg
mindkét gerjesztésben.

BV
UV
BV

A zöld és kék szemcsék
sötéten jelennek meg
mindkét gerjesztésben.

Megjegyzés:
A zöld festékréteg vizsgálata során, a rétegből készített preparátumban színezékszerű, izotróp,
kék (feltehetően vas-hexacianoferrát), színezékszerű, szubsztrátumra csapatott vörös, és nagyon
apró méretű, aggregátumokká összeállt, mikroszkóppal nehezen azonosítható zöld szemcsék
láthatók. A réteg kevert, heterogén összetételű. A zöld pigment esetében a rézteszt negatív
eredményt adott, tehát valószínűleg nem réztartalmú zöld. Pontosabb meghatározásához
nagyműszeres vizsgálatok lennének szükségesek (elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX)
és/vagy röntgendiffrakció (XRD)).

A szemcsepreparátumban lévő vörös pigmentszemcsék
(PLM 10 x obj.)
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3. minta: barna átitatásból

A minta felülete és hátoldala
(sztereomikroszkóp, 4 x obj.)

A mintavétel helye

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 20 x obj.

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 20 x obj., BV gerjesztés

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj., UV gerjesztés

A felső, barna rétegből készült szemcsepreparátum,
PLM 20 x obj.

A felső, barna rétegből készült szemcsepreparátum,
PLM 10 x obj.
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A RÉTEGEK FELÉPÍTÉSE A POLARIZÁCIÓS ÉS LUMINESZCENS MIKROSZKÓPOS FELVÉTELEK
ALAPJÁN

RÉTEG

1.

zöldes-kék
festékréteg

RÉTEGFELÉPÍTÉS,
SZEMCSÉZETTSÉG

A fehér színű rétegben
változó méretű kék és
fekete szemcsék láthatók.

GERJESZTÉS

UV

BV

2.

néhol barna
transzparens
réteg

Kissé áttetsző, lakkszerű
transzparens réteg,
melyben szemcsék nem
láthatók.

UV
BV

LUMINESZCENCIA

MEGJEGYZÉS

A kék és fekete
szemcsék sötéten
jelennek meg mindkét
gerjesztésben, a
szemcsék körvonala
jobban kivehetővé vált.

A réteg világosan jelenik
meg mindkét
gerjesztésben.

Megjegyzés:
A zöldes-kék réteg preparátumában változó méretű kék, aggregátumokban összeállt, izotróp
szemcsék vannak. Megjelenésében, összetételében hasonló az 1-es minta felső rétegéhez. A
kék pigment a mikroszkópos tulajdonságok, valamint a mikrokémiai tesztek eredményei alapján
valószínűleg vas-hexacianoferrát (porosz/párizsi kék).
A barna transzparens rétegből készült preparátumban üvegszerű, szilánkos sárgás-barna
szemcsék láthatók, melyek 98%-os alkoholban feloldódtak. Feltehetően sellak lehet. A réteg
pontosabb

meghatározásához

kötőanyag-vizsgálatok,

illetve

nagyműszeres-vizsgálatok

lennének szükségesek (pl. gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometria (GC-MS)).
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4. minta: angyal arc, testszín

A minta felülete és hátoldala
(sztereomikroszkóp, 4; 5,6 x obj.)
A mintavétel helye

4.
3.
2.
1.

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 20 x obj. felső megvilágítás

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 20 x obj. BV-UV gerjesztés
Ólom tartalom vizsgálata:

Kén-hidrogén fejlesztéses ólomteszt, sztereomikroszkópos
felvétel, 5,6 x obj.
A gőz hatására a festett rétegek elbarnultak, kénre érzékeny
összetevőket tartalmaznak.

A fehér pigment kaparékmintájában híg
salétromsavas kezelés után kialakultak
az ólom-nitrát kristályok (PLM, 10x
obj.)
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Szemcsepreparátum, PLM 20 x obj. színezékszerű vörös szemcsék
Szemcsepreparátum (kék, 1. rétegből),
PLM 20 x obj.

Szemcsepreparátum, PLM 20 x obj. vörös szemcsék
A vörös szemcséket 32%-os HCl-lel megcseppentve,
majd a savval megegyező mennyiségű káliumferrocianid oldatot hozzáadva a teszt eredménye
pozitív lett. A kialakult kékes csapadék, a vas III.
iont mutatta ki a mintában.
(sztereomikroszkópos felvétel, 0,8 x obj.)

Kaparékminta
(sztereomikroszkóp, 5,6 x obj.)

A sárgás áttetsző szemcsék 98%-os alkohol hatására fokozatosan
feloldódtak. (sztereomikroszkóp, 4 x obj.)
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A RÉTEGEK FELÉPÍTÉSE A POLARIZÁCIÓS ÉS LUMINESZCENS MIKROSZKÓPOS FELVÉTELEK
ALAPJÁN

RÉTEG

1.

kékes-zöld
festékréteg

RÉTEGFELÉPÍTÉS,
SZEMCSÉZETTSÉG

A rétegben változó méretű
kék szemcsék vannak.

GERJESZTÉS

LUMINESZCENCIA

UV

A kék szemcsék sötéten
jelennek meg mindkét
gerjesztésben. A
szemcsék körvonala
jobban kivehetővé vált.

BV

UV
2.

fehér réteg

Homogén réteg.
BV
UV

3.

rózsaszín
festékréteg

A rétegben változó méretű
vörös szemcsék vannak.
BV

4.

barna
transzparens
réteg

UV
Barna, kissé áttetsző
réteg.

BV

MEGJEGYZÉS

A réteg egyenletes
világosan jelenik meg
mindkét gerjesztésben.

A vörös szemcsék
sötétek mindkét
gerjesztésben.
A réteg világosan jelenik
meg mindkét
gerjesztésben.

A réteg csak
néhol,
töredékesen
látszik a
csiszolaton.

Megjegyzés:
Az angyal arcának legfelső rózsaszín festékrétegében változó méretű vörös szemcsék vannak,
melyet fehérrel kevertek a megfelelő árnyalat kialakításáért. A fehér szemcsék gyorsan
oldódtak 3 mólos salétromsavban, mely a karbonát jelenlétére utalhat. A fehér pigment
kaparékmintájában híg salétromsavas kezelés, majd beszárítás (gyors párologtatás) után az
ólom-nitrátra jellemző oktaéderes, majd ágrajzolatú kristályformák alakultak ki. Kén- hidrogén
gőz hatására a fehér festékréteg elfeketedett, kénre érzékeny összetevőket tartalmaz. A
mikroszkópos tulajdonságok és mikrokémiai tesztek alapján a pigment feltehetően ólomfehér
(2PbCO3. Pb (OH)2). A preparátumban ezen kívül még vörös színű, szubsztrátumra kicsapatott
színezékszerű, feltehetően szerves pigment-szemcsék láthatók, illetve nagyon apró,
aggregátumokká összeállt, a vasteszt pozitív eredménye alapján feltételezhetően vas- oxid
vörös. Az alsó rétegben színezékszerű, izotróp kék szemcsék találhatók (valószínűleg vashexacianoferrát, hasonlóan a többi minta kék rétegeihez).
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5. minta: dicsfény (barna, zöld)

A minta felülete és hátoldala
(sztereomikroszkóp, 2 x obj.)
A mintavétel helye

2.
1.

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj.

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 20 x obj., BV, UV gerjesztés

Szemcsepreparátum PLM 20 x obj., alsó megvilágítás

Szemcsepreparátum PLM 20 x obj., alsó megvilágítás
(üvegszerű, szilánkos sárgás-barna szemcse)
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A RÉTEGEK FELÉPÍTÉSE A POLARIZÁCIÓS ÉS LUMINESZCENS MIKROSZKÓPOS FELVÉTELEK
ALAPJÁN

RÉTEG

1.

zöldes-barna
réteg

RÉTEGFELÉPÍTÉS,
SZEMCSÉZETTSÉG

GERJESZTÉS

LUMINESZCENCIA

UV

A réteg világosan jelenik
meg mindkét
gerjesztésben, a zöld
szemcsék sötétek.

A rétegben néhány zöld
szemcse is látható.
BV

2.

barna
transzparens
réteg

Barna, lakkszerű,
transzparens réteg.

UV
BV

MEGJEGYZÉS

A réteg egyenletes
világosan jelenik meg
mindkét gerjesztésben.

Megjegyzés:
A barna transzparens rétegből készült preparátumban üvegszerű, szilánkos sárgás-barna
szemcsék láthatók, melyek 98%-os alkoholban feloldódtak. Feltehetően sellak lehet. A réteg
pontosabb

meghatározásához

kötőanyag-vizsgálatok,

illetve

nagyműszeres-vizsgálatok

lennének szükségesek (pl. gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometria (GC-MS)).
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6. minta: angyal fehér szárnyából

A minta felülete és hátoldala
(sztereomikroszkóp, 4 x obj.)

A mintavétel helye

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj.

Kén-hidrogén fejlesztéses ólomteszt
(sztereomikroszkóp 5,6 x obj.)

Keresztmetszet-csiszolat, PLM 10 x obj., BV, UV gerjesztés

A fehér pigment kaparékmintájában híg salétromsavas kezelés után kialakultak az ólom-nitrát kristályok
(PLM, 10x obj.)
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A RÉTEGEK FELÉPÍTÉSE A POLARIZÁCIÓS ÉS LUMINESZCENS MIKROSZKÓPOS FELVÉTELEK
ALAPJÁN

RÉTEG

RÉTEGFELÉPÍTÉS,
SZEMCSÉZETTSÉG

GERJESZTÉS

UV
1.

fehér alapozás

Homogén fehér réteg.
BV
UV

2.

fehér
festékréteg

Homogén fehér réteg.
BV

LUMINESZCENCIA

MEGJEGYZÉS

A réteg világosan jelenik
meg mindkét
gerjesztésben, a
szemcsék körvonala
jobban kivehetővé vált.

A réteg egyenletes
világosan jelenik meg
mindkét gerjesztésben.

Megjegyzés:
A fehér festékrétegből vett minta gyorsan oldódott 3 mólos salétromsavban, mely a karbonát
jelenlétére utalhat. A fehér pigment kaparékmintájában híg salétromsavas kezelés, majd
beszárítás (gyors párologtatás) után az ólom-nitrátra jellemző oktaéderes, majd ágrajzolatú
kristályformák alakultak ki. Kén-hidrogén gőz hatására a fehér festékréteg elfeketedett, kénre
érzékeny összetevőket tartalmaz. A mikroszkópos tulajdonságok és mikrokémiai tesztek
alapján a pigment feltehetően ólomfehér (2PbCO3. Pb(OH)2).
Öss zef oglal
ás:
A vizsgálatok eredményeinek alapján a legtöbb minta felépítése hasonlóan alakul. A fa alapon
három mintán (1., 3., 4.) első rétegként egy kék festékréteg figyelhető meg. A kék pigment a
mikroszkópos tulajdonságok, valamint a mikrokémiai tesztek eredményeinek alapján
valószínűleg vas-hexacianoferrát (porosz/párizsi kék). A festőanyagot 1704-ben fedezik fel és
körülbelül 1720-tól terjed el használata. Ezen vagy újabb festékrétegek vagy egy sárgásbarna, transzparens, lakkszerű réteg található. Ez utóbbi valószínűleg valamilyen kezelés
során felvitt anyag. A vörös pigment a mikrokémiai tesztek alapján feltehetően vas-oxid
vörös. A fehér pigment ólomfehér (4., 6. minta).
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A faberendezési tárgyainak helyreállítási javaslata
A berendezési tárgyak állapotáról a kutatása alatt sok információt kaptam. Ezek
ismeretében készítettem el a helyreállítási javaslatot. A restaurálás során a templomban
elhelyezett oltárok, szószék egységes, művészettörténetileg hiteles rétegeinek egységes
esztétikai helyreállítása és bemutatása lenne a cél.
A templom berendezéseit ismert barokk kori mester készítette, de jelenlegi festését
sokkal később, más korban, más szemlélettel alkották meg. A jelenlegi festés alatt nincs mit
feltárni, nincs más réteg, amit be lehetne bemutatni a restaurálás eredménye képen. Az oltárok
jelenlegi állapota, valamint a kutató felületek minősége és azok feltárhatósága alapján is
indokolt, hogy a főoltár, a mellékoltárok, a szószék esetében a jelenlegi festés legyen megtartva
és a restaurátori kezelések után bemutatva. Vélhetően a berendezési tárgyakat hosszú ideig
festetlenül használták, elkészülésükkor semmilyen felületkezelést és polikrómiát nem kaptak.
Ennek oka ismeretlen. A veszprémi múzeumba elszállított két király szobor megjelenése is arra
mutat, hogy a jelenlegi festés a berendezésekre sokkal később kerültek. Ez a festett réteg, amely
naivságával egységes képet alkot, már történeti rétegnek számít, még akkor is, ha mások
szavával élve, mázolásnak minősül. A templom történetéhez hozzátartozik, az itt élő emberek
így szokták meg, szeretik templomukat. A restaurálási munkákat a Veszprémi Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával egyeztetve szükséges
végezni??
A teljes berendezés faanyaga erősen rovarfertőzött, helyenként kritikusnak
mondaható. A berendezési tárgyak fertőtlenítése és konzerválása sürgős feladat! A
kopogóbogár, a fésűscsápú és a nagy kopogóbogár károsította a faanyagot. Az építményeken
szerkezeti elmozdulások, szétnyílások, sok apró plasztikai hiány, a szerkezethez tartozó
profilok hiányoznak. Statikusan meggyengültek több ponton, könnyen törnek a felületek. A
faanyag fertőtlenítését, konzerválását a teljes lakk eltávolítás előtt szükséges elvégezni. Ehhez
szükséges lesz a berendezések részbeni vagy teljes elbontása. A fertőtlenítés megszüntetésére
a gázkezelés látszik a legalkalmasabbnak. A gázosítást egy időben el lehet végezni a
berendezési tárgyakon, illetve a padokon és az öltöztethető Mária-szobron. A gázosításra az
engedéllyel erre rendelkező céget kell felkérni és vele elvégeztetni. Restaurálás során a
tárgyaknak a festetlen felületeit rovarölő szerrel kell majd kezelni, a visszafertőzés ellen, a
teljes bontás minden egyes berendezési tárgyon szükségessé válik, nem csak a rovarölő szer
minél nagyobb felületen való felhordására, hanem a faanyag konzerválásához is
elengedhetetlen. A faanyag konzerválásához a Paraloid B72 nitrós oldatát tervezem
alkalmazni. A konzerválás a faanyag élettartamát növeli meg. A berendezési tárgyak
faanyagának fertőtlenítését, visszafertőzés elleni kezeléseket ütemezetten, lehetőleg a
legrövidebb idő alatt szükséges elvégezni. A helyszíni fertőtlenítéshez és konzerváláshoz
megfelelő belső hőmérséklet szükséges. A gázosítási munkák során a templomot
áramtalanítani kell, a templomba belépni az életveszély miatt tilos lesz.
A fertőtlenítés és konzerválás után a jelenlegi festett felületekről az elöregedett lakkot,
sellakot szükséges eltávolítani szerves oldószerrel. A berendezéseken a rétegek a hordozón jó
állapotúak, helyenkénti kopottságuk ellenére esztétikailag helyreállíthatóak. A kutatás során
szuper kromofágot, dimetil formamidot és acetont alkalmaztam a lakk eltávolításhoz,
lakkbenzines közömbösítést alkalmazva.
A konzerválás és réteg tisztítás után következik a plasztikai hiányok pótlása (fenyő és
hársfa), valamint a szükséges szerkezeti megerősítések, új csapolások kialakítása, összeépítések
elvégzése. Pótolni kell azokat az elemeket, melyeket a különböző átalakítások idején
javításként, pótlásként nem az eredeti szerkezetnek megfelelően készítettek el, vagy
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javítások utáni időszakban keletkeztek az eredeti felületeken. A plasztikákon történő hiányok
kiegészítésével a berendezési tárgyak eredeti formavilágáról valós képet kapunk.
A közbenső lakkozás után a hiányzó festékrétegek tónusainak az eredeti környezetbe
való beilleszkedő retusálása következik, a jelenlegi állapotát megőrizve és tiszteletben tartva.
A végső lakkozáshoz a dammár lakkot tervezem alkalmazni.
Mivel az eredeti polikrómia nem valósult meg, nem tudhatjuk milyennek tervezték
esztétikai megjelenésüket. A jelenlegi festéssel szerették volna befejezni azt, amit
befejezetlennek láttak. Vélhetően szerették volna, ha templomukban színek jelennek meg,
mint más templomokban. Ikonográfiának való megfelelést sem követnek a tónusok. Mindezek
ellenére a szakszerű restaurátori beavatkozások elvégzése mindenképpen indokolt.
A restaurálással lehetőség nyílik arra, hogy a berendezési tárgyak rovarfertőzöttsége
minél hamarabb meg legyen szüntetve a fertőtlenítés és konzerválás során. A restaurálás
folyamán cél a készítésüknek kora, formavilága szerinti látványvilág bemutatása, egy vélhetően
egyszerű mesterember ecsetvonásaival befejezett berendezések restaurálás utáni bemutatása. A
helyreállítási javaslat módosulhat, ha a restaurálás során olyan információk tárulnak fel,
amelyek a kutatás során ismeretlenek voltak és az indokolttá teszi a helyreállítási javaslattól
való eltérést.

Öltöztethető Mária szobor.
A szobor a templomtérben a falra szerelt posztamensen van elhelyezve. Jelenleg is fel
van öltöztetve, fején házilagosan készített koronával. Szilárdffy Zoltán a szobor készítését 18.
századinak tartja, tehát egyidős lehet a barokk berendezési tárgyakkal.
A templom berendezési tárgyainak kutatása során a szobor textil öltözetét levettük, hogy
a szobor állapotáról valós képet kaphassunk.
A szobornak faragott a ruházata, a faanyaga rovarfertőzött, karjai hiányoznak. A
posztamense is erősen hiányos a lábfejek is letörtek.
Festése teljes egészében hiányzik, míg eredeti alapozásából kis szigetekben vannak
nyomok.
A szobor szakszerű restaurálása indokolt. A restaurálás során a faanyag fertőtlenítését
(gázosítás és permex „v” rovarölőszer) és konzerválását (paraloid B72 nitrós oldata) feltétlenül
el kell végezni. El kell távolítani a rárakódott fizikai szennyeződéseket, a plasztikai hiányok
pótlását nem tartom szükségesnek kiegészíteni.
Padok
A templomban található egy előlapból és 6 sorból álló padok készítőjét ismerjük,
feltehetően Christoph asztalos lehetett és az oltárokkal egy időben készültek tölgyfából.
Faanyaguk rovarfertőzött, fenyőfa gerendák fogják össze a sorokat. A gerendák faanyaga
morzsalékos, a belépő részeknél fele méretre kopott a faanyag. A padvégek jelenleg nem
csapolással kapcsolódnak a gerendákhoz, hanem vaspántokkal vannak rögzítve. A gerendázat
csapolásai is szétestek. Az ülőlapok középső alátámasztásai hiányoznak, a csapolás fészkei
láthatóak az ülőlapokon. A padvégeken és a padot alkotó deszkákon letörések, plasztikai
hiányok láthatóak.
Mivel a padok is egy idősek a templom barokk berendezésével, restaurálásuk szintén
indokolt. A padsorok faanyagának fertőtlenítését egy időben lehetne végezni a berendezési
tárgyakéval és a Mária szoborral. A konzerválásra ez után kerülhet sor.
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Nagyvázsony, Szent István király R. K. Templom Szent István-főoltár, Szent Család- és
Kálvária –mellékoltárok
2015.
A fa felületére rakódott fizikai szennyeződéseket le kell tisztítani.
A sorok elbontása után lehet megállapítani az eredeti rögzítésük módját, feltehetően a
padvégek csapjait korábban lefűrészelték.
A restaurálás során az új tölgyfagerendázatba a padvégek csapjainak pótlása után, be
lehet rögzíteni a padvégeket. Pótolni kell az ülőlapok közepét alátámasztó lábakat és a plasztikai
kiegészítéseket is el kell végezni a padokon.
Az újonnan beépített faanyag színét az eredeti faanyag színéhez kell beilleszteni. A
felületkezelésre a restaurálás során lehet majd javaslatot tenni.
A teljes restaurálás célja, hogy a helyreállítás eredménye megőrizze a berendezési
tárgyak történetiségét, tükrözze a neves mester barokk látvány és formavilágát.
A berendezési tárgyak a restaurálással, egy jelentős művészeti periódus múltját
megtartó, a vallási életre gyakorolt hatását bemutató darabjai maradhatnak a templomnak.
A kutatást nagymértékben segítette az egyházközség részéről Schall Nándor és Szegedi
László. Köszönjük támogatásukat.
Szilárdffy Zoltán gondolataival zárva: „Kár, hogy nem csak a három oltár, a szószék
is durván át van mázolva. Ezek olyan kitűnő emlékei a XVIII. századi magyarországi barokk
művészetnek a Dunántúlon, meg is tudjuk nevezni, hogy ki volt az a szobrászművész, aki
faragta őket. Ezt az értékes berendezést feltétlenül, a legmagasabb színvonalon restaurálni kell.”
Budapest, 2019. április 16.
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