
1

XIX. ERDÉLYI MAGYAR RESTAURÁTOR TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA

XIX. ERDÉLYI MAGYAR RESTAURÁTOR 
TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA

2018. szeptember 30. – október 5.

Székelyudvarhely, 2018



2

SZÉKELYUDVARHELY – HAÁZ REZSŐ MÚZEUM

Szervezők:

Támogatók:



3

XIX. ERDÉLYI MAGYAR RESTAURÁTOR TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA

PROGRAM

Szeptember 30. – október 1.
REGISZTRÁCIÓ a Haáz Rezső Múzeumban

( Bethlenfalvi út 2-6.)
A szállások 
elfoglalása

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium 
(Márton Áron tér 2/a)
Tamási Áron Gimnázium ( Márton Áron tér 4.) 
Spanyár-ház (Benkő József utca 21.)
Palló Imre Művészeti Szakközépiskola 
(Kossuth Lajos utca 41.) 

Október 1. (hétfő)
09:30 Indulás a Patkóból (Márton Áron tér). Székelyudvarhely 

nevezetességei. Városnézés Szász Hunor muzeológus veze-
tésével.

Plecarea de la Patkó (P-ţa Márton Áron). Monumentele 
din Odorheiu Secuiesc. Vizitarea oraşului cu ghidarea muze-
ografului Szász Hunor.

12:00 Megnyitó a Városháza dísztermében
Dr. Miklós Zoltán múzeumigazgató

A résztvevőket köszönti
Gálfi Árpád Székelyudvarhely polgármestere
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ELŐADÁSOK – PRELEGERI
Moderátor: Siklódi Róbert
12:15 Dr. Morgós András – Dr. Sajó István – Dr. Minami Takeshi: 

Segesvár és Kőhalom környéki, 17-19. századi festett búto-
rok pigmentjeinek vizsgálata hordozható Röntgen fluoresz-
cens (XRF) elemanalizátorral

Cercetarea cu analizator mobil Röntgen-fluorescent (XRF) 
a pigmenţilor mobilierului pictat din sec. 17-19 din zona 
Sighişoara şi Rupea

12:40 Puskás Éva – Sulyok László: A szatmárnémeti Urunk 
Mennybemenetele Székesegyház átalakulásainak története 
napjainkig. 

Istoria transformării Catedralei „Înălţarea Domnului nostru” 
până-n zilele noastre

13:05 Pápay Kornélia – Perger Andrea: Beszámoló egy bukovi-
nai székely bunda restaurálása során végzett, a szőrpótlások 
problémáját érintő modellkísérlet eredményeiről

Restaurarea unui cojoc secuiesc din Bucovina, rezultatele 
unor teste de modelare pentru completările de blană 

13:30 Németh György: Homoródszentmártoni Bíró Sámuel és 
Vargyasi Daniel Klára levelesládái. Két rendhagyó szerke-
zetű kabinetszekrény a 18. század első évtizedéből

Cutia de corespondenţă a lui Bíró Sámuel şi Vargyasi Daniel 
din Mărtiniş. Două cabinet-secretaire cu o structură aparte, 
din primul deceniu al secolului al 18-lea.

13:55 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán

14:10 Ebéd és kávészünet
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ELŐADÁSOK – PRELEGERI
Moderátor: Kovács Petronella DLA
16:00 Dr. Bogdan Ungurean: A jelentősen károsodó ikonok fa 

hordozójának és festékrétegének különleges restaurálási 
eljárásai

Intervenţii specifice de restaurare la suportul şi stratul 
pictural al unor icoane în stare avansată de degradare

16:25 Dr. Cornelia Bordaşiu: Különleges szempontok formai 
díszítmények helyreállítása kapcsán – ikonosztáz frízek

Aspecte particulare privind refacerea formei decorative – 
frize de iconostas

16:50 Orosz Katalin DLA – Várhegyi Zsuzsanna: A hidrogélek 
alkalmazásáról papír, bőr és pergamen tárgyakon

Utilizarea hidrogelurilor pe obiecte de patrimoniu pe suport 
de hârtie, piele şi pergament

17:15 Nagy Rebeka – Perger Andrea:  „Láb-jegyzet” – lábbe-
lik csomagolási, preventív konzerválási lehetőségei az 
Iparművészeti Múzeum költözésének előkészítése kapcsán

„Notă de subsol” – posibilităţi de ambalare şi conservare 
preventivă a unor piese de încălţăminte aparţinând Muzeului 
de Artă Aplicată din Budapesta, cu ocazia pregătirii acestora 
pentru mutare

17:40 Moór Anikó: Két pár barokk női cipő restaurálása

Restaurarea a două perechi de încălţăminte pentru femei din 
perioada barocă 

18:05 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán
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Október 2. (kedd)
ELŐADÁSOK – PRELEGERI
Moderátor: Szappanyos Tünde

09:30 Dr. Mester Éva: Az ólmozott üvegablakok és 
üvegfestmények rekonstrukciójának kockázatai

Riscurile reconstrucţiei unor vitralii şi picturi pe sticlă 
pentru ferestre 

09:55 Várfalvi Andrea – Szabó Csabáné – Sikéné Kovács Melinda: 
A visontai Szent Kereszt Felmagasztalása templomban 
feltárt 18. századi férfi öltözet restaurálása és előkészítése 
kiállításra

Restaurarea şi expunerea unor veşminte bărbăteşti datând 
din secolul 18, descoperite la biserica Înălţarea Sfintei Cruci 
din Visonta

10:20 Lengyel Boglárka: Fémfonalas régészeti leletek restau-
rálásáról, újrarestaurálásáról 

Despre (re-)restaurarea obiectelor arheologice cu fire meta-
lice

10:45 Ferencz Eszter: Poszthabán bokályok újrarestaurálása, 
nyakrekonstrukciók készítése 

Re-restaurarea unor ulcioare post-habane, reconstrucţia zo-
nei gâtului

11:10 Kávészünet

11:35 Nemes L. Ágnes: Égett iratok restaurálása régen és most 

Restaurarea de odinioară şi de acum a unor documente par-
ţial arse

12:00 Vilcsek Andrea: A corvinák kötésének díszítése

Decoraţiile legăturilor de carte a „Corvinelor”.
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12:25 Tóth Zsuzsanna: A corvinák kötésének készítéstechnikája

Tehnica de realizare a legăturilor de carte a „Corvinelor”.
12:50 Ferencz Eszter: Régi restaurálások újragondolása régészeti 

kerámia tárgyakon

Reconsiderarea unor restaurări anterioare pe obiecte 
arheologice din ceramică

13:15 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán

 13:30 Ebédszünet

ELŐADÁSOK – PRELEGERI
Moderátor: Puskás Éva

15:30 Barta Balázs: A Magyar Királyi Darabont Testőrség tiszti 
sisakjának restaurálása

Restaurarea unui chipiu de ofiţer din Garda Pedestră Regală 
Maghiară

15:55 Dr. Nemes Erika – Drd. Dumitrescu Raluca: A Meburger 
család hozományos ládája

O ladă de zestre a familiei Meburger

16:20 Kürtösi Brigitta Mária DLA: Elpusztult képzőművészeti 
alkotások mozaik technikájú rekonstrukciói

Reconstituirea prin tehnica mozaicului a unor lucrări de artă 
plastică distruse

16:45 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán



8

SZÉKELYUDVARHELY – HAÁZ REZSŐ MÚZEUM

18:00 Kiállítások:
Katolikus papírkincseink. Irattípusok a Székelyudvarhe-
lyi Gyűjtőlevéltárban 
A kiállítást bemutatja Dr. Bernád Rita főlevéltáros 

Megmentett műkincsek – poszter kiállítás 
A kiállítást bemutatja Orosz Katalin DLA

Expoziţii: 
Comorile noastre catolice din hârtie. Tipuri de 
documente în Arhiva de Colecţie din Odorheiu Secuiesc
Tezaure salvate – postere

Október 3. (szerda)
ELŐADÁSOK – PRELEGERI
Moderátor: Róth András Lajos

                 
09:30

Lángi József: Tapasztalatok a mezőtelegdi református és 
a csempeszkopácsi római katolikus templom középkori 
falképeinek újrarestaurálása során

Experienţe dobândite cu ocazia re-restaurării picturilor 
murale medievale din biserica reformată Tileagd şi biserica 
catolică Csempeszkopács (HU)

                 
09:55

Czifrák László: Az Iparművészeti Múzeum előcsarnokának 
restaurálási érdekességei az évtizedek tükrében

Curiozităţile restaurării holului Muzeului de Artă Aplicată 
din Budapesta, retrospectiva ultimelor decenii

10:20 Pap Zoltán: A gyergyószentmiklósi római katolikus tem-
plom orgonájának újrarestaurálása

Re-restaurarea orgii bisericii romano-catolice din Gheor-
gheni

10:45 Kávészünet
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11:10 Danielisz Dóra: „Fából csinált és zsendellyel fedett…” – 
Faszerkezetek egykor és most Háromszék református tem-
plomépítészetében

Din lemn şi acoperit cu şindrilă – Structuri de lemn de 
altădată şi de acum în arhitectura bisericilor reformate din 
regiunea Trei Scaune

11:35 Mátyás Viktória: A kortárs festmények esztétikai 
kiegészítése

Completarea esteticii unor picturi contemporane
12:00 Tóth Eszter: Esztétika és/vagy információ

Estetică şi/sau informaţie.
12:25 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán. 

12:40 Ebédszünet

ELŐADÁSOK – PRELEGERI
Moderátor: Domokos Levente

15:00 Bóna István, habil DLA: Barokk oltárok és berendezések 
szokatlan szemléletű újrarestaurálása

Re-restaurarea unor altare şi piese de mobilier în stil baroc, 
dintr-o perspectivă atipică

15:30 Mihály Ferenc: Az újrarestaurálás kérdése erdélyi oltárok 
kapcsán

Problema re-restaurării ale unor altare transilvănene

16:00 Baróti Hunor: A székelyudvarhelyi Krisztus szobor újra-
restaurálása

Re-restaurarea statuii lui Hristos din Odorheiu Secuiesc

16:25 Kérdések és válaszok az elhangzott előadások kapcsán.
A konferencia zárása.
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Október 4. (csütörtök)

TANULMÁNYÚT

07:30 Indulás Szászrégen felé a Képtár elől:
Görgényszentimre Rákóczi-Bornemissza kastély és arbo-
rétum – Marosfelfalu romtemplom – Disznajó református 
templom – Nagyercse református templom – Unoka refor-
mátus templom – Erdőcsinád református templom 

Gurghiu castel şi parcul dendrologic – Suseni ruinele bise-
ricii – Vălenii de Mureş biserica reformată – Ercea biserica 
reformată – Onuca biserica reformată – Pădureni biserica 
reformată

Október 5. (péntek)

07:30 Indulás Segesvár felé a Képtár elől:
Szentdemeter római katolikus templom – Fületelke 
evangélikus templom – Gógánváralja református temp-
lom – Marosszentgyörgy római katolikus templom – 
Marosszentanna református templom – Mezőcsávás refor-
mátus templom 

Dumitreni biserica romano-catolice – Filitelnic biserica 
evanghelică – Gogan Varolea biserica reformată – 
Sângeorgiu de Mureş biserica romano-catolice –  Sântana 
de Mureş biserica reformată – Ceuaşu de Câmpie biserica 
reformată şi clopotniţa

Minden kedves vendégünknek hasznos tanácskozást és 
kellemes időtöltést kívánunk.

Dorim tuturor oaspeţilor noştrii conferinţă utilă şi 
şedere plăcută.
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Előadások tartalmi kivonatai

Dr. Morgós András – Dr. Sajó István – Dr. Minami Takeshi

SEGESVÁR ÉS KŐHALOM KÖRNYÉKI, 17-19. SZÁZADI FESTETT 
BÚTOROK PIGMENTJEINEK VIZSGÁLATA HORDOZHATÓ RÖNTGEN 
FLUORESZCENS (XRF) ELEMANALIZÁTORRAL
 
A nem egyházi célra készült erdélyi festett asztalos bútorok legszebb és 
legmívesebb darabjai Segesvár-Kőhalom környékén készültek és e vidéken 
maradtak fenn. Az előadásunkban innen  származó, kiemelkedő és ritka öt 
festett asztalosmunka színeihez használt pigmenteket vizsgáltuk hordozható 
Röntgen fluoreszcens elemanalizátor segítségével.  A bútorok készítése 
a 17. sz. vége és a 19. sz. eleje közötti időszakot ölelte fel. Ez a mintegy 
150 éves időszak a környék bútorfestésének az „aranykora”. Az öt tárgyból 
négyen egy különleges, erre a környékre jellemző vár/templom ábrázolás 
látható.  Ez a motívum több Segesvár és Kőhalom környéki templom festett 
asztalosmunkáin is megtalálható.
A vizsgált asztalosmunkák a következő tárgytípusokhoz tartoztak: egy 
ládaelőlap nagyvirágos festéssel (kb. 1680-1720) és négy bútor vár/templom 
motívummal: laptéka (1769), laptéka (180(3?)), padláda (kb. 1800-1830) és 
fogas 1820-as évek).
 
A hordozható röntgen fluoreszcens  elemanalízis eredményei alapján 
megállapítható, hogy Segesvár-Kőhalom környékén az 1680-1830 közötti 
időszakban a nem szakrális célra készült festett asztalos bútorok színeihez a 
következő pigmenteket használták:

Vörös szín: vörös okker (vasoxid vörös) vagy mínium és ezek 
keveréke auripigmenttel. Előszeretettel használták még a cinóbert 
önmagában vagy míniummal ill. auripigmenttel keverve. 
A hússzín: cinóber + mínium pigmenteket tartalmazott.
Vörösesbarna szín: vörös okker (vasoxid vörös) benne auripigment 
vagy alatta a réteg auripigment.
Sötétbarna szín: (égetett?) okker (vasoxid vörös).
Sárga szín: vagy tiszta auripigment vagy auripigment okkerrel vagy 
kréta/gipsz-el keverve.
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Zöld szín: auripigment és kék keveréke. Az auripigment mellett 
szervetlen kék pigmentet nem mutattunk ki, ezért feltehetőleg 
szerves kékkel pl. indigóval keverhették. Egy esetben berlini kéket 
mutattunk ki.
Fekete szín: szénfekete (venyige fekete) 
Fehér szín: kréta/mész (CaCO3) vagy gipsz (CaSO4). 
Pár esetben titánfehéret (TiO2) is találtunk, ami feltehetőleg 
természetes rutil (TiO2 ásvány) lehet, tekintettel arra, hogy a 
szintetikus titánfehéret csak a 20. század eleje óta állítják elő.  
Azt a kérdést eldönteni, hogy természetes vagy szintetikus-e 
röntgen fluoreszcens (XRF) elemzéssel nem lehet. A kérdés 
megválaszolásához röntgen diffrakciós (XRD) vizsgálat szükséges.

Puskás Éva – Sulyok László

A SZATMÁRNÉMETI „URUNK MENNYBEMENETELE” 
SZÉKESEGYHÁZ  ÁTALAKULÁSAINAK TÖRTÉNETE NAPJAINKIG

Mai alakját a 19.század harmicas éveiben, többszöri átalakítás következtében 
nyerte el. Alapja az egytornyú kicsi 1786-1798 között épült plébániatemplom, 
melynek a felépítése a romba dőlt várbeli Nagyboldogasszony templom 
romossá válásakor lett aktuális.
Az  átalakítási munkálatok három szakaszban történtek (a szentély 
megnagyobbítása) báró Fischer István (1804-1807) püspöksége idején 
kezdődtek, amelyet Klobusitzki Péter püspök folytat (1808-1821) és Hám 
János püspök fejez be 1830-1837-es időszakban.  A templom kupolája, 
mellékhajók, portálé és a két torony Hám János püspök idejében készültek 
el, feltehetően Hild József budapesti építész tervei alapján.
A székesegyház főbejáratát a hat korinthosi díszítésű oszlop teszi 
monumentálissá, fölöttük pedig a Megváltó, Szent Péter és Szent Pál szobrai 
őrködnek a város nyugalma fölött. A templom talapzati részein, beépített 
fülkékben Szent István és Szent László királyok szobrai láthatók.
A belső tér kialakítása is állandó jelleggel változott az elmúlt századok 
során. A kor igényeihez alakulva a templom berendezése bővült, szépült, 
néha megújult, néha lecserélődött.  A jelen előadásunk a Szatmárnémeti 
Székesegyház történetét, berendezési tárgyait, a benne található 
egyházművészeti értékeket és ezek restaurálását mutatja be.
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Pápay Kornélia – Perger Andrea

BESZÁMOLÓ EGY BUKOVINAI SZÉKELY BUNDA RESTAURÁLÁSA 
SORÁN VÉGZETT, A SZŐRPÓTLÁSOK PROBLÉMÁJÁT ÉRINTŐ 
MODELLKÍSÉRLET EREDMÉNYEIRŐL

A restaurálási feladatként kapott, viszontagságos utat bejárt bunda egy dél-
dunántúli magángyűjtemény anyagából érkezett. Tulajdonosa elmondása 
szerint a Dráva-mentéről származó ködmön, később bukovinai-székely ún. 
mintyán bundaként azonosítottuk.
A viseleti darab állapotát a használatból eredő károsodások mellett, 
rongálások nyoma is rontotta, s bár elsősorban az állagmegóvás volt a cél, 
a munkafolyamatok során felmerült a hiányzó szőrök pótlásának igénye is. 
Mivel a bundát eredetileg többféle irha díszítette, ezért a tárgy megjelenéséhez 
azok képe is szervesen hozzátartozott.
A szakirodalomban talált leírások is megerősítették, hogy mind etikai, mind 
esztétikai, valamint az anyagfelhasználás szempontjából is ingoványos 
területre tévedtünk.
A szőrös bőrökből készült tárgyalkotók kiegészítése kapcsán felmerült 
problémák egy modellkísérlet-sorozat elkészítésére sarkalltak bennünket, 
aminek során többféle technikával, különböző hordozók és anyagok 
felhasználásával tettünk kísérletet a szőrhiányok etikus és esztétikai 
szempontból is elfogadható pótlásra. Ezek összefoglalását, további kísérleti 
lehetőségeit tartalmazza a beszámoló.

Németh György

HOMORÓDSZENTMÁRTONI BÍRÓ SÁMUEL ÉS 
VARGYASI DANIEL KLÁRA LEVELESLÁDÁI.
KÉT RENDHAGYÓ SZERKEZETŰ KABINETSZEKRÉNY A 18. SZÁZAD 
ELSŐ ÉVTIZEDÉBŐL

Székelyudvarhelyen 2018. októberében megrendezésre kerülő XIX. 
Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencián előadásomban egy 
különleges, a magyar és eddigi ismereteink szerint az európai bútortörténetben 
is ismeretlen bútortípus bemutatását tervezem.  A restaurátor munkaköri 
feladatait tekintve szokatlannak tűnhet az az európai bútortörténetnek egy 
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speciális területét, a többfunkciós (átalakítható) bútoroknak a kialakulását is 
érintő kutatás, melynek eredményeit az Iparművészeti Múzeum évkönyvében 
ez év szeptemberében német nyelven megjelenő tanulmányomban (György 
Németh: Die Briefladen von Sámuel Bíró von Homoródszentmárton 
und Klára Daniel von Vargyas – Zwei Kabinettschränke mit besonderem 
Aufbau aus dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, Ars Decorativa 
32, Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2018.) összegezek és amelynek 
eredményeit a konferencia résztvevőivel is szeretném megismertetni.
A kutatómunka több mint 20 éve, egy az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében 
őrzött különös műtárgy vizsgálataival kezdődött, melynek restaurálását a Magyar 
Nemzeti Múzeum felsőfokú fa szakrestaurátor tanfolyamán szakdolgozati 
témaként végeztem el (Németh György: Írókabinet-szekrény restaurálása., 
Magyar Nemzeti Múzeum Felsőfokú Fa Szakrestaurátor Tanfolyam, 1995.). 
Erdélyben egy családi nyaralás alkalmával, 2015-ben váratlan fordulat történt. 
Kiderült, hogy a szokatlan kialakítású bútor párdarabját a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében őrizték. A beérkezési naplóba 1879-
ben bejegyzett műtárgy a „Daniel család dísz szekrényeként” szerepel, azonban 
a bútor a múzeum anyagának hosszadalmas és viszontagságos körülmények 
között zajló, azonban szerencsétlen véget ért menekítése során, 1945. március 
29-én Zalaegerszegen egy bombatámadásban a székely nemzeti kincs jelentős 
részével együtt megsemmisült. A múzeum foto tékájában azonban három archív 
felvétel őrződött meg a gyűjtemény egyik legjelentősebb bútoremlékéről. 
Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében őrzött rendhagyó szerkezetű 
kabinetszekrény első ismertetését követően, – ezzel kapcsolatos publikációm 
a Magyar Iparművészet folyóiratban Egy talányos bútor 1703-ból címmel 
1994-ben jelent meg (Magyar Iparművészet, 1994/2., pp. 13-14.) –, 2015-ben 
a kabinetszekrény elpusztult párdarabjáról készített felvételeken találkoztam 
először egy minden tekintetben megfelelő analógiával. Az eddig számunkra 
ismeretlen bútortípusnak, – melynek nemzetközi ismertetésére megjelenő 
tanulmányom fog szolgálni –, a hitelessége így  megkérdőjelezhetetlenné vált 
és az ezzel kapcsolatos vizsgálódásokat lezártnak tekinthetjük.       
A felfedezést követően Homoródszentmártoni Bíró Sámuel és vargyasi 
Daniel Klára „levelesládáival” (a menekített tárgyakról készült jegyzékekben 
így nevezi Herepei János, a Székely Nemzeti Múzeum egykori igazgatója 
a későbbiekben megsemmisült műtárgyat) kapcsolatosan új kutatási 
lehetőségek széles spektruma nyílt meg számunkra. A további kutatásokat 
magyar és külföldi szakemberek segítségével szeretnénk folytatni, ennek 
érdekében Semsey Balázs főmuzeológus kollégámmal kutatási projekt 
elindítását tervezzük.
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Dr. Bogdan Ungurean 

A JELENTŐSEN KÁROSODÓ IKONOK FA HORDOZÓJÁNAK ÉS 
FESTÉKRÉTEGÉNEK KÜLÖNLEGES RESTAURÁLÁSI ELJÁRÁSAI

Az előadás a jászvásári „Keresztelő Szent János lefejezése” című ikonosztáz-
együttes két ikonján elvégzett restaurálási eljárásokat – mélyen beágyazódott 
lerakódás, a festékréteg korábbi lakkozásának eltávolítása, tisztítása, 
megkötése – ismerteti. A súlyosan károsodott ikonok fa hordozóinak 
megerősítése és kiegészítése egyedi beavatkozást igényelt, akárcsak a 
festékrétegek megkötése 

Dr. Cornelia Bordaşiu 

KÜLÖNLEGES SZEMPONTOK FORMAI DÍSZÍTMÉNYEK 
HELYREÁLLÍTÁSA KAPCSÁN – IKONOSZTÁZ FRÍZEK

Az előadás a jászvásári „Keresztelő Szent János lefejezése” című ikonosztáz-
együttes egyes frízein elvégzett esztétikai helyreállítás eljárásait mutatja be. 
A tárgy konzerválását egyedi beavatkozások tették szükségessé. Ezek az 
intervenciók kiterjedtek a lerakódások, a nem megfelelő újrafestések és nem 
odaillő kiegészítő anyagok eltávolítására. Indokoltá vált a faragott elemek 
egymásutáni rétegekre támaszkodó egyedi kiegészítése is.

Orosz Katalin Dla – Várhegyi Zsuzsanna

A HIDROGÉLEK ALKALMAZÁSÁRÓL PAPÍR, BŐR ÉS 
PERGAMEN TÁRGYAKON.

A környezetvédelmi szempontok is egyre hangsúlyosabbá válnak a 
restaurálási munkamódszerek meghatározásakor. Ami többek között abban  
mutatkozik meg, hogy egyre kevesebb vegyszer használatára törekszenek a 
restaurátorok.



16

SZÉKELYUDVARHELY – HAÁZ REZSŐ MÚZEUM

A műtárgyak tisztításához és a korábban alkalmazott ragasztók, bevonatok 
eltávolításához használt oldószerek mennyisége csökkenthető a hidrogélek 
alkalmazásával.
Festett fa-, kő felületeken, illetve falképek esetében számos szakirodalmi 
adat található, azonban papír, bőr, pergamen kezeléséről sokkal kevesebb 
információ áll rendelkezésre. A szerzők az utóbbi szerves, porózus műtárgyak 
kezelésével kapcsolatban végeztek kísérleteket. Az előadásban ismertetik 
a hidrogélek főbb típusait, lehetséges alkalmazási területeit, előnyeit és 
kockázatait.

Nagy Rebeka – Perger Andrea

„LÁB-JEGYZET” – LÁBBELIK CSOMAGOLÁSI, PREVENTÍV 
KONZERVÁLÁSI LEHETŐSÉGEI, AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
KÖLTÖZÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE KAPCSÁN

Az Iparművészeti Múzeum költözésének előkészítése során, a különösen 
érzékeny műtárgyak felmérésekor vált időszerűvé a lábbelik csomagolásának 
megtervezése.
Az Iparművészeti Múzeum Textil- és Viseletgyűjteményében összesen 188 
leltári számon őriz különböző lábbeliket. A heterogén gyűjtemény különböző 
típusú, formájú, anyagú és korú, továbbá állapotú és minőségű darabokat foglal 
magába. A legkorábbi darab egy pár 16. század végére datált liturgikus főpapi 
cipő. Szép számmal akadnak női cipők a 18-20. század közötti időszakból, a 
legnagyobb számban a ‘20-as évekből, de találunk jelmeznek készült lábbelit 
is.  A gyűjtemény részét képezi néhány, többnyire igen érzékeny, kortárs 
tervező által tervezett és kivitelezett  mai, magyar alkotás is.
Az Iparművészeti Múzeum vezetői az épület rekonstrukciója után a jelenlegi 
kiállítási struktúra átalakítását, a gyűjtemény nagyobb mértékű bemutatását, 
látványraktárak kialakítását tervezik. Úgy gondoltuk, célszerű volna úgy 
kialakítani a lábbelik szállítására alkalmas csomagolást, hogy az a felújítást 
követően látványraktári installációnak is alkalmas legyen. A csomagolás 
tervezése során különös gondot fordítottunk arra, hogy a felhasznált 
anyagok – jelen ismereteink szerint – hosszú élettartamúak, és károsanyag 
kibocsátás mentesek legyenek. A csomagolás-installáció készítése során 
se ragasztóanyagot, se egyéb, a műtárgyakra potenciálisan veszélyt jelentő 
eszközöket és anyagokat nem használtunk.
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Ethafoam lapba a lábbeliket a talpak alakjának megfelelően besüllyesztettük, 
a belső vágott széleket Tyvekkel lefedtük – a surlódásból adódó sérülés 
elkerülése érdekében. A műtárgyak belsejében, alátámasztásként flízzel töltött 
pamut vászonból varrt „zoknit” alkalmaztunk, majd a lábbeliket danubia 
szalagokkal lekötve rögzítettük az alaphoz, melyre a savmentes dobozba 
történő ki- és behelyezés megkönnyítéséhez füleket készítettünk.
A fent ismertetett munkamenet alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumi 
Gyűjtemény és Raktárkezelő Képzésén résztvevő 12 hallgatóval 2 hét alatt 122 
tétel csomagolása történt meg az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében.

Moór Anikó

KÉT PÁR BAROKK NŐI CIPŐ RESTAURÁLÁSA

A diplomamunkaként restaurált barokk női cipők az Iparművészeti Múzeum 
Textil- és Viseletgyűjteményének tulajdonát képezik. A két pár lábbeli ugyan 
egy időszakból való, de származási helyük különböző. Nagyon hasonló 
formát mutatnak, azonban felépítésükben sok eltérést is felfedezhetünk. 
Restaurálásuk különféle problémákat vetett fel.
A két domború talpú, magas sarkú, hegyes orrú női cipő a 18. század elején, a 
kor francia divatjának megfelelően készült. A szimmetrikus formákat fordítós 
kaptafán alakították ki, összeállításukhoz rámán varrott technikát alkalmaztak. A 
lábbelik felsőrésze selyemdamaszt borítású, puha bőr béléses, ezüst fémfonalas 
hímzéssel gazdagon díszített. A kék cipő szövetét lenvászon bélés, a rózsaszínét 
vastag keményítőréteg merevítette.  A műtárgyak sérülései valószínűleg nem 
a hordásból adódtak. Ezt támasztja alá a talpak kiváló, míg a felsőrészek igen 
rossz állapota. Utóbbiak statikailag meggyengültek, deformálódtak, felületük 
beszennyeződött, a szövetek és a hímzőfonalak elszakadoztak, a fémfonalak 
korrodálódtak. A kék cipő legnagyobb hiányait molykárosítás okozta. A 
rózsaszín cipő borítószövete kifakult, az alatta teljes felületen megtalálható 
ragasztóréteg öregedése miatt meggyengült. A lábbelik felső szélén egykor 
körbefutó szegőszalagok szinte teljes mértékben megsemmisültek. A restaurálás 
célja a további állapotromlás megakadályozása, a statikai megerősítés és az 
esztétikai megjelenés helyreállítása volt. További igényként fogalmazódott 
meg a minimális beavatkozás elvét követve a restaurálás bontás nélküli 
kivitelezése, minden eredeti készítéstechnikai elem megőrzése mellett. A 
műtárgyalkotó anyagok különböző érzékenysége miatt nedves tisztításuk nem 
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volt kivitelezhető. A teljes felületet szárazon porszívó, a bélésbőröket latex 
szivacs segítségével lehetett tisztítani. A fémfonalas hímzések etilalkohol és 
víz 1:1 arányú oldatával kerültek áttörlésre. A deformálódások megszüntetése 
párakamrában, és a bélés felől féligáteresztő membránnal végzett helyi 
párásítást követően formára igazítva történt. A textilek gyűrődéseinek kisimítása 
és a ragasztóanyag duzzasztása Hydrogél alkalmazásával valósult meg. A 
géles kezelés a műtárgyak kismértékű további tisztulását is eredményezte. A 
szakadt szövetek az eredetivel harmonizáló árnyalatúra színezett alátámasztó 
szövetekre, a lebegő fonalak az eredeti alapszövethez selyemszállal kerültek 
rögzítésre. A hiányzó fémfonalak pótlása a papír alátöltés védelmében történt, 
pamutfonal felhasználásával. A statikai megerősítést szolgálta a szegőszalagok 
hiányainak kiegészítése. A formatartás érdekében a cipők számára tárolásra és 
kiállításra is alkalmas tömőformák készültek.

Dr. Mester Éva 

AZ ÓLMOZOTT ÜVEGABLAKOK ÉS ÜVEGFESTMÉNYEK 
REKONSTRUKCIÓJÁNAK KOCKÁZATAI
 
Az európai államok átalakulásával, a közvélemény hangjának felerősödésével 
a műemlékvédelemben és a műtárgyvédelemben a rekonstrukció egyre 
nagyobb teret kap napjainkban. A rekonstrukció a már nem létező részletek, 
vagy a teljesen megsemmisült mű újbóli létrehozását jelenti, ami bonyolult, 
összetett feladat. Az egykori tárgyi emlékek elvesztését előidézhette a 
nemtörődömség, vagy  a kordivat változása. A legnagyobb veszteségeket 
a szándékos háborús pusztítások okozták, melyeknek célpontjai gyakran a 
legszebb épületek, a kulturális örökség tárgyi emlékei voltak. Ilyen traumák 
után bizonyos időnek el kell telnie, hogy a műalkotás újrateremtésének 
az igénye valósággá válhasson. Az üvegablakok esetében is elmondható 
ez. Készítésük idején az alkotók (építész és iparművész) eredeti szándéka 
szerint, közös akarattal az épületek szerves részeként tervezték meg ezeket 
a dekoratív elemeket. Fizikai elvesztésükkel az épület más jelentéstartalmat 
kap, az építészeti tér kiüresítését eredményezi, mivel az üvegfestmények 
nem csak önmagukban színesek, de transzparens jellegüknél fogva a belső 
terek atmoszféráját is megszínezik. A részleges rekonstrukciónál a műtárgy 
egy részének az újraalkotása történik meg. Itt a rekonstrukció hitelessége 
kevésbé jellemző, hiszen az anyaghasználat, színalkalmazás, az üvegek 
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felületi struktúrája, a festéstechnikák mind tetten érhetőek a megmaradt 
fragmentumokon, ami biztos támpontot ad. A teljes rekonstrukció esetében 
nagy a kockázat. Az eredeti méretarányos karton rajzok sem mindig 
adnak megfelelő támpontot. A papírra felvitt opak színek csak támpontot, 
viszonyítási alapot adnak a színes, transzparens üvegdarabok kiválasztásánál. 
Ehhez járul a festékek összetételének megváltozása, bizonyos színek teljesen 
átalakulnak, nem csak intenzitásuk csökken, de a spektrumon elfoglalt 
helyük is megváltozik, pl. zöldből fekete lesz. Ha a rekonstrukció nem veszi 
figyelembe ezeket a körülményeket, teljesen hamis, az eredeti műalkotástól 
merőben eltérő kompozíciók jöhetnek létre. Fontos megjegyezni, ezek a 
tévedések a digitalizáció előtti időkre jellemzőek.

Várfalvi Andrea – Szabó Csabáné – Sikéné Kovács Melinda 

A VISONTAI SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA TEMPLOMBAN 
FELTÁRT 18. SZÁZADI FÉRFI ÖLTÖZET RESTAURÁLÁSA ÉS 
ELŐKÉSZÍTÉSE KIÁLLÍTÁSRA

2013 nyarán a visontai Szent Kereszt felmagasztalása templom padozata 
alól a régészek feltártak egy 18. századi férfi tetemet. Az „in situ” kiemelt 
lelet restaurálására az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti 
Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központjának 
együttműködésében került sor. 
A kezelés megkezdése előtt az emberi test maradványain, az elporladt 
csontokon megőrződött, nagymértékben szennyezett, szakadt és hiányos 
nemezkalap, posztó dolmány és nadrág, valamint bőrcsizma felületét biológiai 
károsítók tetemei borították. Az anyag-, és készítéstechnikai vizsgálatokat 
követő leletmentő konzerválás célja a töredékek gombafertőzéseinek 
megszüntetése, a további károsodások kialakulásának megakadályozása, 
valamint a jó megtartású kalap és dolmány kiállíthatóvá tétele volt.
A kalap tisztítása és deformációinak megszüntetése párásítással történt, 
melyet varrókonzerválás követett. A dolmány restaurálását nehezítette a 
fémgombok viseletre cementálódott korróziója. Részleges bontás után került 
sor a vizes tisztításra és a formára szárításra. A hiányos, foltos szövetek 
kiegészítése alátámasztással és szövetbeültetéssel valósult meg, eltérő színű 
és árnyalatú posztódarabokkal. 
A restaurálást a dolmány kiállításához szükséges installáció elkészítése zárta.
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Lengyel Boglárka

FÉMFONALAS RÉGÉSZETI LELETEK RESTAURÁLÁSÁRÓL, 
ÚJRARESTAURÁLÁSÁRÓL ÉS REKONSTRUKCIÓ 
LEHETŐSÉGEIRŐL: A GÖDÖLLŐI PÁRTA 

A közel negyven éve előkerült sírból származó párta nagymértékben 
károsodott. Restaurálása a feltárás után megtörtént, de mára szükségessé 
vált az újra restaurálása. Az eredeti tárgy kiállítása problematikus, ezért 
egy pontos rekonstrukciót készítettem, ahol a felhasznált anyagok 
megegyeznek az eredeti pártán meghatározott anyagokkal. A fémfonal 
valóban fémből készült, a bélfonal alapanyaga len, a gyöngyök 
üvegből és ásványokból készültek. Az elkészült rekonstrukció abban az 
állapotában mutatja a pártát amilyen a viselés korában lehetett.

Ferencz Eszter

POSZTHABÁN BOKÁLYOK ÚJRARESTAURÁLÁSA, 
NYAKREKONSTRUKCIÓK KÉSZÍTÉSE 

A témaként választott anyag történeti jelentősége
A Savaria Múzeum néprajzi gyűjteményének egyik komoly történeti, 
művészettörténeti értékkel bíró egysége a XVIII.-XIX. századi poszthabán 
tárgy együttes, amelyek közül több darab a múzeum alapítása (1908) után 
létrejött Néprajzi Tár törzsanyagát képezi. A XVI. században hazánkba 
érkező habánok zárt közösséget alkottak. Kerámiaművességük egyedi, 
jellegzetes díszítő technikája nagy hatással volt a helyi fazekas közösségekre. 
A feloszlatásukat, beolvadásukat követő időszak emlékei a poszthabán 
kerámiák. Segítségségükkel nyomon lehet követni, hogy az egyes fazekas 
központok hogyan alakították, formálták a maguk igényei, ízlése szerint a 
habán hagyományokra épülő mintakincset.     

Restaurálás során jelentkező kihívások
A kerámiák restaurálását a korábbi megöregedett ragasztások, kitöredezett, 
meggyengült kiegészítések, és a felületi szennyeződések eltávolításával kellett 
kezdeni. Nem kevés időt vett igénybe a régi beavatkozások oldószeres gőzben 
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lebontása, és a törésfelületek alapos letisztítása. A zsírtalanított, megszáradt 
töredékek ragasztása után kezdődhetett a kiegészítés folyamata. A hiányok 
mértékét illetően három csoportba lehetett sorolni a tárgyakat. Néhány kerámia 
esetében apró kitörést, csorbulást kellett a tárgy felszínéhez igazítani. A legtöbb 
darabon perem hiányt, fület kellett pótolni. A legkomolyabb beavatkozások 
pedig a teljes nyakrekonstrukciós megoldások voltak. Ezek esetében is több 
egyedi megoldás született. A meglévő analógoknak köszönhetően, ahol a 
minta rendelkezésre állt, ott a formai kiegészítés,  és festés  retusálása egyaránt 
elkészült. Ahol a motívumok folytatódása kérdéses volt, ott a forma pótlása 
történt meg, és az alapszín felvitele után csak az ismétlődő perem díszítés lett 
visszaretusálva. Izgalmas kihívás volt az „úszó” perem darabok beépítése 
a formai kiegészítések alkalmával, hiszen itt a levett negatívon kellett úgy 
elhelyezni a megmaradt töredékeket, hogy az illeszkedjen az alapformához, és 
a minta kövesse a talphoz közeli ismétlődő sávot. A restaurálás végén a tárgyak 
felülete le lett védve, így biztosítva helyreállítás tartósságát, időtállóságát.   

Nemes L. Ágnes

ÉGETT IRATOK RESTAURÁLÁSA RÉGEN ÉS MOST

A magyar történelem viharos eseményei során többször is érte veszteség az írott 
kulturális örökségünket. A legsúlyosabb károsodás 1956-ban érte az Országos 
Levéltár raktárait. A támadások során a tűz 3 raktári szint iratanyagát pusztította 
el. 1957-ben kezdődött el a levéltár írásos állományának tudományos alapokon 
történő restaurálása, konzerválása. Az 1956-os támadások után mindenkinek 
szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy a megsemmisült dokumentumok 
pótolhatatlanok. A tűztől, víztől, törmelékektől károsodott anyag szakszerű 
kezelésével azonban volt remény a további pusztulás megállítására. Az 
új műhely felállításához mindössze egy évre volt szükség, és ez idő alatt 
teljesen új restaurálási eljárásokat dolgoztak ki az igen nagy mennyiségű 
irat megmentésére. Az eredményes munka elengedhetetlen feltétele volt 
az addigi műhely korszerűsítése, technikai fejlesztése, speciális anyagok 
beszerzése, valamint a megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkatársak 
alkalmazása. Így sikerült létrehozni Magyarországon egy nemzetközileg is 
elismert, korszerű levéltári, könyvtári állományvédelmet. A műhely technikai 
hátterének kialakítása során számos új gépet, berendezést állítottak munkába. 
A rendkívül nagy mennyiségű sérült anyag miatt 1957 elején szükségessé vált 
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a gépesített tömegmunka bevezetése is, külön figyelmet fordítva a mennyiség 
és a minőség közötti egyensúly fenntartására. 
Arra vonatkozólag nincs pontos adat, hogy az elmúlt 60 évben milyen 
mennyiségű dokumentum restaurálása történt meg. De a restaurátorok szinte 
minden évben dolgoznak olyan iratokon, melyek 1956-ban sérültek meg. A 
mentés tehát a mai napig tart, a folyamat vége nem látható előre. A restaurálási 
munka sokrétű, vannak ma is tömegmunkaként restaurálandó papíranyagok, 
de a sérült anyagban számos érdekes, készítéstechnikai, művészettörténeti 
szempontból különleges darab is található.
Az égett iratokat azért szükséges restaurálni, mert az összetapadt, töredezetté 
vált dokumentumokat így nem lehet kézbe venni, kutatni. Ezáltal minden 
mozgatással egyre több információ veszik el. A restaurálás célja az iratok további 
fizikai sérüléseinek elkerülése, a káros kémiai folyamatok megakadályozása. 
Hogy egy papíralapú dokumentumot, milyen módon mentünk meg, az attól 
is függ, mi a célja a beavatkozásnak. Egy égett iratnál, annak érdekében, 
hogy a tárgy fennmaradhasson, elengedhetetlen a szerkezet megerősítése, a 
papír károsodási folyamatainak megállítása, a szennyeződések eltávolítása,. A 
megfelelő módszer kiválasztásakor figyelembe vesszük a papír összetételét, az 
azon lévő íróanyagok, festékek összetételét, vízoldhatóságát.  A gyakorlatban 3 
nagyobb csoportara lehet osztani a módszereket, szemelőt tartva, hogy minden 
egyes dokumentum egyedi és teljesen általánosítani sohasem lehet.
Az 1. csoportba tartoznak a régebbi merített papírok, melyeket papíröntéssel 
egészítünk ki.     A 2. csoportba az újabb kori, facsiszolat tartalmú papírok 
tartoznak, melyeket papíröntéssel, akrilátfilmes fátyolpapírral vagy 
laminálással lehet megerősíteni.  A 3. csoportot azok a vízre érzékeny író- 
vagy festékanyagot hordozó iratok alkotják, melyeket nem lehet nedves 
tisztítással kezelni.
Mindhárom csoportnál a száraz tisztítás során, első lépésként eltávolítjuk a 
papír felületéről a poros, kormos, esetenként penészes szennyeződéseket. Ezzel 
egyidejűleg a teljesen elszenesedett részek eltávolítása is megtörténik, ügyelve 
arra, hogy a még információt tartalmazó részek megmaradjanak. Emiatt az 
égett széleket célszerű még a nedves tisztítást megelőzően megerősíteni. Erre 
jól használható az ecsettel felvihető Regnál 2%-os etanolos oldat. A papír 
összetétele alapján a régebbi merített papírokat hasonló vagy azonos összetételű, 
pamut és len rostokat használva, gépi vagy kézi papíröntéssel egészítünk ki. Az 
öntés során a meggyengült lapok a szívóasztalon újra enyvezhetők természetes 
eredetű búzakeményítő és metil-cellulóz keverékével. A sérült, égett rész 
méretétől függően, a meggyengült részeket fátyolpapírral kasírozzuk meg, ahol 



23

XIX. ERDÉLYI MAGYAR RESTAURÁTOR TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA

erre szükség van. Ha kisebb terület égett meg, és a papír egyébként jó megtartású, 
akkor elég csak az égett részek mentén és a kiegészített, öntött részt megkasírozni 
egy előre beszabott fátyolpapírral. Amennyiben az irat körbe égett és mindkét 
oldalon írott, mindenképpen szükséges egész felületen kasírozni. A modernebb, 
facsiszolat tartalmú papíroknál a nedves tisztítást követően a kiegészítés és az 
alátámasztás a visszaoldható akrilátfilmes fátyolpapírral végezhető, a hiányzó 
papíranyag pótlása japánpapír beszabásával oldható meg. A vízre érzékeny 
festékanyagokat hordozó dokumentumok esetében a száraz tisztítást követően 
egy felületi alkoholos áttörlést végzünk, ezt követően enyhe préselést követően 
történik a kézi bepótlás. Ennek során japánpapírral vagy előreöntött papírral 
készül el a kiegészítés. Ezáltal hosszú távra biztosíthatjuk a dokumentumok 
állapotának stabilitását.

Tóth Zsuzsanna – Vilcsek Andrea

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN ŐRZÖTT CORVINÁK 
FELMÉRÉSE

Az Országos Széchényi Könyvtár corvina-honlapjának megújítása keretében 
lehetőség nyílt a könyvtárban őrzött corvinák kötésének beható vizsgálatára 
és részletes leírására. Az egykor Mátyás könyvtárában tárolt kötetek 
kötéséről még nem készült ilyen mélységű leírás. Az előadásban bemutatjuk 
a kötésleírás módszertanát, s ismertetjük a vizsgálati szempontokat. A 
kötésleírások elkészítése során egységként kezeljük a könyvkötést, így 
leírásaink egyesítik magukban a vizsgált könyvek készítéstechnikai, valamint 
díszítéstechnikai információit. Az elkészült szövegek értelmezését számtalan 
részletfotó és rajz segíti. Emellett online formában hozzáférhetővé válnak 
az 1980-as években Kozocsa Ildikó vezetésével programszerűen restaurált 
kötetek restaurálási dokumentációi. A felmérés nyomán egyrészt sokkal 
részletesebben megismerjük az egyes corvinák kötését, másrészt árnyaltabb 
általános képet kapunk a corvina-kötéstípusról.

A corvinák kötésének díszítése (Vilcsek Andrea)
Az első előadás a kötésdíszítés szempontjából vizsgálja a corvinákat. 
Középpontba állítva az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött hét aranyozott, 
festett és bőrrátétes corvina egészbőr kötést. A felmérés során szerkezeti 
leírás, ceruzalevonat és mikroszkópos felvételek készültek valamennyi 
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kötetről. Bemutatom a Mátyás budai műhelyében készült kötetek jellegzetes 
vonásait, valamint a munkálatok összefoglalásaképpen összeállított, a 
Mátyás-kori corvinák eddigi legrészletesebb bélyegzőtáblázatát.

A corvinák kötésének készítéstechnikája (Tóth Zsuzsanna)  
A második előadás az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében 
őrzött corvinák kötéstechnikai vizsgálatának eredményeit mutatja be. A 
felmérés elsődleges célja az adatgyűjtés volt, mert ilyen szisztematikus 
és részletes kötéstechnikai felmérésre ez idáig nem került sor. A kötések 
közül legismertebbek a kötéstörténetben is egyedülálló fejezetet alkotó, dús 
aranyozással, rátétdíszekkel és vaknyomással díszített bőrkötésű corvinák, 
melyeket feltehetően itáliai vagy Itáliában tanult mesterek készítették 
Budán. A felmérés azonban nemcsak ezeket a kötéseket érintette, hanem a 
corvinák közt nyilvántartott bársony és a már nem korabeli kötésben lévő 
kódexeket, kódextöredéket és ősnyomtatványokat is. Nemcsak az eredeti 
kötésben lévő, hanem az átkötött, javított kötetek mai állapotát is rögzítettük, 
illetve a korábbi kötésre utaló nyomokat külön feltüntettük. A kötések 
összehasonlítása azt mutatja, hogy még az egységes csoportnak tűnő bőr- és 
bársonykötések között is több eltérést, variációt találunk. 

Ferencz Eszter

RÉGI RESTAURÁLÁSOK ÚJRAGONDOLÁSA RÉGÉSZETI 
KERÁMIA TÁRGYAKON –  SAVARIA MHV MÚZEUM ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGÚJULÁSA

A témaként választott anyag történeti jelentősége
2015 októberében hosszas előkészületek után sikerült megnyitni a Savaria 
MHV Múzeum új állandó kiállításának első szakaszát. Ebbe az egységbe a 
neolitikumtól a rézkort, bronzkort érintve, a vaskor végéig bezárólag kerültek 
tárgyak. A bemutatott műtárgyak Vas megye őskori régészeti emlékeinek 
legjavát képviselik. Az előző állandó kiállításhoz képest az utóbbi harminc 
év legfrissebb kutatásainak megfelelően lett az új koncepció felállítva.  A 
kiállítás egy időutazásra invitálja a látogatókat, betekintést engedve régmúlt 
korok virágzó időszakaiba.
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Restaurálás során jelentkező kihívások
Állandó kiállításról lévén szó a restaurálás, a tárgyak átvizsgálása különösen 
fontosnak bizonyult. A legnagyobb kihívást a kerámiák kiállításra 
előkészítésében a mennyiség, a rendelkezésre álló idő végessége, és némelyik 
tárgy erősen meggyengült állapota, mérete jelentette. Különösen nehéz volt 
dolgozni olyan edényeken, amelyeket közel harminc éve restauráltak. Két 
csoportba lehetett ezeket sorolni. Az elnagyolt, szinte durván kiegészített 
felületek mellett, a rendkívül igényes, de meggyengült kerámiák egyaránt 
a restaurátor műhelybe kerültek. Nem kevés munkát jelentett ezek 
megerősítése, mai minőségi elvárásoknak is megfelelő helyreállítása. A 
tárgyak szétbontása sok esetben szóba sem jöhetett, így gyakran köztes 
megoldásokat kellett alkalmazni. A kiállítás a mai kor elvárásainak 
megfelelően látványos ötletelemekkel, interaktív lehetőségekkel igyekszik 
befogadhatóvá tenni a tárlatot. A tárgyak helyreállításánál törekedni 
kellett az esztétikus megjelenésre, ami a régi restaurálásoknál, rádolgozás 
esetében nem volt egyszerű. Sokszor csak a retusfestés jelentett megoldást 
a különböző beavatkozások összehangolására. Volt olyan kerámia, ahol 
látványos eredményt hozott a restaurálás, és volt ahol az egy ponton túl nem 
lehetett tovább javítani a megjelenést. Végső soron egy igényes kiállításba, 
igényesen helyreállított tárgyak kerültek.

Barta Balázs

A MAGYAR KIRÁLYI DARABONT TESTŐRSÉG TISZTI SISAKJA

A műtárgy hiányosan és igen rossz állapotban került a restaurátorműhelybe. 
A sisaksüvegen, a forgótartón, az oldalsó sisakperemeken, a szemernyő kis 
darabján és a nyakvért kétharmadán kívül a többi elem eltűnt. Az eredeti 
felületkezelése megsemmisült. Mindezek által a sárgaréz alapú sisak elvesztette 
autentikus megjelenését és szétrepedt, hiányos állapota miatt szerkezeti 
stabilitását is.
A Zrínyi Miklós sisakja alapján tervezett, a Magyar Királyi Darabont Testőrség 
(1904-1918) számára készült és később a Magyar Királyi Testőrségnél (1920-
1944) is rendszeresített sisak – röntgen spektrométeres (XRF) vizsgálat tükrében 
– tiszti kivitelű, teljes egészében aranyozott volt. A műtárgyat korábban már 
megpróbálták helyreállítani belülre forrasztott sárgaréz lemezekkel. Viszont a 
károsodott anyagszerkezet miatt a keményforrasztást szakszerűen nem lehetett 
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végrehajtani, így a betét elemek nem forrtak a helyükre, néhol megolvadtak 
és így nem nyújtottak megfelelő szerkezeti stabilitást, továbbá esztétikailag 
is kifogásolhatóak voltak. Ezért a sisak szétszerelése után ezek a korábbi 
beavatkozások kerültek eltávolításra, melyet a sisak egyengetése követett. A 
szerkezeti stabilitás lézeres hegesztéssel és ragasztással került visszaállításra.
Hat eredeti elem restaurálására volt szükség és további huszonhat hiányzó 
elemet kellett újra elkészíteni, ezért a hiteles munkához fontos feladat volt a többi 
fennmaradt sisak felkutatása. Két közgyűjteményi- és két magánygyűjteményi 
darabot sikerült fellelni. Az oroszlánfejes rozetta, az állszíj pikkelyei és a 
szárny az analógiák alapján, galvanoplasztikai úton került rekonstruálásra. A 
sisaksüveg és a nyakvért hiányzó részei, továbbá a szemernyő, a kócsagforgó-
hüvely, a csat és a hüvely-fedőgomb pótlása sárgarézből, eredeti technológiával 
készült. Az egyes elemeken látható arabeszk mintázatot maratással alakították 
ki, melynek reprodukálásához kutatásra és mintalemezeken elvégzett tesztekre 
volt szükség. A galvanikus eljárással újraaranyozott tárgyon a mintázatok 
háttere – a korabeli megjelenést követve – fekete lakkozást kapott, amelynek 
eredeti összetétele Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) 
vizsgálat alkalmazásával derült ki. Az tárgy összeszereléséhez az eredeti 
szegecseket felhasználni már nem lehetett, ezért a későbbi kezelhetőség 
miatt, szegecseket imitáló csavarokkal történt az összeállítás. A restaurálás 
előtt romos állapotban lévő sisak a beavatkozásnak köszönhetően visszakapta 
egységes, megerősített struktúráját és korhű, hiteles, esztétikus megjelenését.

Dr. Nemes Erika – Drd. Dumitrescu Raluca 
                               
A MEBURGER CSALÁD HOZOMÁNYOS LÁDÁJA

Az előadás bemutatja a Maros Megyei Múzeum festett bútor gyűjteményéből 
származó hozományos láda restaurálásának módszertani szempontjait. A tárgy 
reneszánsz és barokk  motívumainak stílusa megegyezik a homoródbenei 
díszítő elemekkel. A láda feliratán a tulajdonosok neve és készítés dátuma 
látható „Paulus Meburger & Sara Mebur [ger] 1787”. A tárgy oly mértékben 
károsodott, hogy egyedi beavatkozásokat igényelt. Az UV lámpával végzett 
vizsgálatok kimutatták a korábbi beavatkozások és újrafestések nyomait. Az 
eredeti állapot visszanyerésének érdekében különféle eljárások alkalmazására 
volt szükség. Analógiák segítségével sikerült rekonstruálni az elkallódott 
elemeket. A roncsolódott fa szerkezetének a megerősítése is szükségszerűvé 
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vált. Mindezen munkálatok elvégzése után a tárgy esztétikai helyreállítása az 
optimális kiállítási feltételekhez járult hozzá.

Kürtösi Brigitta Mária Dla

ELPUSZTULT KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK MOZAIK 
TECHNIKÁJÚ REKONSTRUKCIÓI

Az előadás témája az újrarestauráláson túl az „újragondolás” egy speciális 
esetét járja körül. Egy-egy képzőművészeti alkotásnak már a saját korában 
lehet olyan mértékű a romlása, hogy technikai, vagy egyéb környezeti tényezők 
miatt nem tudja betölteni az eredetileg neki szánt szerepet, illetve rövid időn 
belül alkalmatlanná válik az adott körülmények közti fennmaradásra. Ezekről 
az alkotásokról elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag restaurálhatatlanná váltak 
már a saját korukban, vagy egyszerűen a még inkább időtálló megoldások 
érdekében készültek róluk mozaik technikájú másolatok. 
Az előadásban kiemelt alkotások a magyarországi milleniumi századforduló 
idejéből származnak, de korábbi  történeti példákat is  felidéznek. Az alapvetően 
építészeti léptékű, de változatos technikájú művek, – köztük homlokzati fém 
dombormű, freskó, vászon hordozójú olajfestmény –  egyaránt érintettek. Mely 
esetekben és milyen mértékben igazodik az adott mozaikok készítéstechnikája, 
rakásmódja az eredeti mű karakteréhez? 
Hogyan viszonyulhatunk ezekhez az alkotásokhoz, melyek történetének 
ismerete nélkül hamis, bár bravúros illúzió az, amit ma látunk.

Lángi József

TAPASZTALATOK A MEZŐTELEGDI REFORMÁTUS ÉS A 
CSEMPESZKOPÁCSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KÖZÉPKORI 
FALKÉPEINEK ÚJRARESTAURÁLÁSA SORÁN

Mindkét kiemelkedő jelentőségű középkori eredetű templom a restaurálás 
történte emblematikus emléke. Mezőtelegd impozáns méretű mezővárosi 
gótikus temploma több építési periódusban nyerte jelenleg tömegét, 
térstruktúráját. Építésének első fázisában keletkezett falképei a XX. század első 
éveiben kerültek felszínre egy nagyobb felújítási munka során. Ekkor Huszka 
József végezte el feltárásukat, jelentős rekonstrukcióval járó restaurálásukat. 
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E beavatkozás viszont jelentősen eltért a mai restaurátori gyakorlattól. 
Anyaghasználata, technikai megoldásai ma már idegenül hatnak, de a történeti 
Magyarország egyik első olyan beavatkozásáról van szó, ahol nem teljeségre 
törekvő átfestést alkalmaztak. Huszka műve sajnos nem bizonyult hosszú 
életűnek, mivel 1909-ben a templom villámcsapás következtében leégett, majd 
hosszú ideig fedetlenül állt. Így az intenzív hőhatás a falakon lecsorgó csapadék 
és a fagyok a freskók jelentős károsodásához vezettek. A most elvégzett 
konzerválási munkáknál szerettük volna Huszka munkáját restaurálástörténeti 
dokumentumként kezelni, de a tűzvész miatt, illetve az azóta eltelt évszázad 
során olyan károsodást szenvedett, hogy erre nem maradt lehetőségünk.
Csempeszkopács kisméretű Árpás-kori templomának több periódusú 
kifestésének felfedezése ugyancsak a templom építészeti helyreállítása 
sor történt meg. Lente István és munkatársai 1960-66 között tárták fel és 
állították helyre több periódusú festett dekorációját. A ma is példaértékűnek 
tekinthető, korszerű színvonalú munka az eltelt negyven évben jelentős 
változásokon esett át, elszennyeződött, szerkezeti mozgások és falazatának 
felázása miatt károsodott. Teljes felületre kiterjedő újrarestaurálása során 
több új megfigyelést tehettünk, illetve jelentős tapasztalatokkal gazdagodtunk 
a korábban alkalmazott megoldások, anyaghasználat tekintetében.

Czifrák László

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ELŐCSARNOKÁNAK RESTAURÁLÁSI 
ÉRDEKESSÉGEI AZ ÉVTIZEDEK TÜKRÉBEN

 Az építészeti kerámiák megjelenése a homlokzatokon a 19. század második 
felében egyre hangsúlyosabbá vált. Nagyméretű és változatos plaszticitású 
kerámia elemek gyártásának kiemelkedő előállítója volt a pécsi Zsolnay gyár. 
A kerámia alkalmazása lehetővé tette olyan építészeti elemek sorozatgyártását, 
melyek korábban jellemzően kőből, habarcsból vagy gipszből készültek. 
A sorozatgyártás lehetőségének van előnye és hátránya is. Előnye, hogy 
olcsóbb termékeket lehet előállítani, hátránya, hogy a nem megfelelő 
gondossággal kivitelezett gyártástechnológiai lépések, vagy a nem kellő 
körültekintéssel megválasztott építési segédanyagok a termék károsodását 
is okozhatják. Az előadás kitér a gyártástechnológiai eljárásban lévő 
kockázatokra, különböző példákon keresztül ismerteti a készítéstechnikából 
eredő állagromlások jelenségeit és a korábbi beavatkozások nem kellően 
átgondolt anyaghasználatából eredő károsodásait is. Ugyanakkor megismerteti 
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a hallgatóságot az Iparművészeti Múzeum kerámia díszítményeinek 
sokszínűségével és különleges típusaival, a kupola és a homlokzatok 
díszítményeivel, és a főbejárati előcsarnok oldalfalain lévő különleges 
mázazási technikával készített, úgynevezett bíbor lüszter bevonatú burkolatok 
kezelésének érdekességeivel. Az előadás ismerteti a 2009 és 2010-ben végzett 
restaurátori feladatokat és a kutatások eredményeit,  bemutatja az előcsarnok 
mennyezeti kerámia díszítményeinek kezelési sajátosságait, valamint, hogy az 
eltelt tíz év távlatában a beépített anyagok és alkalmazott restaurátori eljárások 
milyen állapotban vannak a jelenlegi felületeken. 

Pap Zoltán

GYERGYÓSZENTMIKLÓSI KATOLIKUS TEMPLOM ORGONÁJÁNAK 
HELYREÁLLÍTÁSA

Beírások a szélládába. Szélládák repedései, azok átfúvásai. Sípsorok 
visszaszerelése eredeti helyükre. Könnyebb billentyű nyomás érdekében 
a hangmechanika javítása. Regiszter mechanika javítása. Játszóasztal, 
billentyűzetek, kopulák. Fa és fémsípok javítása, helyreállítása. Intonálás, 
hangolás. A fent ismertetett munkafolyamat alapján sikerült az orgona 
helyreállítása.

Danielisz Dóra

 „FÁBÓL CSINÁLT ÉS ZSENDELLYEL FEDETT...” – FASZERKEZETEK 
EGYKOR ÉS MOST, HÁROMSZÉK REFORMÁTUS 
TEMPLOMÉPÍTÉSZETÉBEN

 „Fából csinált és zsendellyel fedett…”, olvashatta Herepei János és 
Szabó T. Attila a kálnoki református haranglábról szóló 1797-es vizitációs 
bejegyzésben. (HEREPEI János – SZABÓ T. Attila: Levéltári adatok 
faépítészetünk történetéhez II. – Fatemplomok és haranglábak. In: Erdélyi 
Tudományos Füzetek 107. sz., Grafica Könyvnyomda, Kolozsvár, 1939)
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Számukra is – akárcsak az erdélyi építészet mindenkori kutatóinak számára – 
szinte magától értetődő és közismert volt, hogy a 20. századot megelőzően a 
templomépítészetben – és a világi építészetben is – milyen jelentős számban 
voltak jelen a fából készített asztalos és ácsmunkák Erdélyben és a történeti 
Magyarországon. A fa használata mind a belső tér megfogalmazásában, mind 
magukat az épületszerkezeteket tekintve gyakori volt, de mai ismereteink 
ennek ellenére is szegényesek, az anyag sebezhetősége, illetve a feltáratlan 
és fokozatosan pusztuló tárgyi és írott források miatt. A háromszéki régiót 
és annak református templomépítészetét, most esettanulmányként tekintve, 
számba vesszük a helyi faépítészet jellegzetes emlékeit a helyszíni kutatásokat, 
valamint a vonatkozó levéltári anyagokat és szakirodalmat felhasználva. 
A templomi faépítészet emlékeit az alábbi csoportosításban vizsgáljuk: 1. 
Templomi berendezések és karzatok, 2. Kazettás mennyezetek és faboltozatok, 
3. Tetőszerkezetek, 4. Haranglábak és fatemplomok.
A vizsgálódás középpontjába leginkább azok az emlékek és témakörök 
kerülnek, melyek nem, vagy csak kevésbé kutatottak. Ezek közé tartoznak 
egyrészt a máig feltáratlan vagy elveszett festett motívumok, melyeket a 
szerző gyűjtő útjai alkalmával örökített meg. Másrészt hangsúlyosabban esik 
szó a karzatok, mennyezetek és tetők szerkezeti vonatkozásairól, melyekről 
való ismereteink nem csak e területen, de Erdély szerte nagy hiányosságokat 
mutatnak. Végül egy nem rég megkezdett kutatás első eredményeiről is 
számot adunk, mely a vármegye elpusztult haranglábainak és fatemplomainak 
feltérképezésén dolgozik. 
Előbbi két témakör részben a restaurálás témakörével rokonítható, az építészi 
nézőpontot szem előtt tartva azonban leginkább a jövőben esedékes műemléki 
beavatkozások támaszaként szolgálhat. A záró gondolatok – az egykori 
emlékek elméleti rekonstrukcióján keresztül – pedig a gyakorlati szempontok 
mellett a 17-19. századi templomépítészet letűnt emlékeit idézik meg.

Mátyás Viktória
 
KORTÁRS FESTMÉNYEK ESZTÉTIKAI KIEGÉSZÍTÉSE

Kortárs művek esetében sokszor a felhasznált anyagok minősége, a technikai 
tudás hiánya már idő előtt elindít károsodásokat a festményen, ami miatt 
a restaurátor kénytelen beavatkozni. A művész ezekben az esetekben 
nagyon fontos résztvevője a restaurálásnak, hiszen így első kézből adhat 
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információkat a felhasznált anyagokról, módszerekről. A művészek néha a 
festékek degradációs folyamatait kihasználva alkotnak, ezeket hiba volna 
kijavítani. Más esetekben a károsodás nem szándékos, de a művész szerint 
mégis hozzáad az alkotáshoz: például Szűcs Attila Játszótér éjjel című képén 
a művész szerint a korai hasadások kiemelik a kép fókuszpontját. A művésszel 
való konzultáció a technika és a felhasznált anyagok miatt is fontos. Bak 
Imre Tao című képének retusálásához a művész által elmondott technikával 
készült próbavászon segítségével sikerült kiválasztani a képhez a megfelelő 
retus anyagot. A diplomamunkám, Kemény György falképének restaurálása 
során, melyet Farkas Biankával, Hallai Laurával és Pintea Alízzal együtt 
végeztünk, szintén lehetőség adódott konzultálni a művésszel, ami nagyban 
befolyásolta az esztétikai kiegészítés mértékét.
Az előadásban példákon keresztül a téma elméleti és gyakorlati oldala kerül 
bemutatásra:  főleg modern festményeknél előforduló károsodási formák, a 
művészi szándék kiemelt jelentősége, a művész részvétele a restaurálásban, 
valamint a matt akril festményekhez használható vízoldható retus anyagokkal 
végzett próbák eredménye.
Az előadás anyagául szolgáló kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával 
készült.

Tóth Eszter

ESZTÉTIKA ÉS/VAGY INFORMÁCIÓ

Az előadó saját munkái kapcsán járja körül a régészeti fémtárgyak 
restaurálásának céljait. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy az esztétikai 
értéknövelés nem minden esetben jár(hat) együtt a műtárgyakról alkotott 
ismeretek további bővítésével. Ennek oka lehet egyrészt maga az adott 
műtárgy, annak funkciója, későbbi korróziója, másrészt a restaurátor. A 
kérdéskörrel való bővebb foglalkozás kényes, bár a szerzőnek nem célja a 
korábbi beavatkozások háttér információ nélkül való megítélése, sem saját 
munkáinak fényezése, az előadás célja a minden muzeális közintézményben 
fennálló, sőt, a műtárgy alapanyagától független jelenség bemutatása.
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Bóna István habil, Dla

BAROKK OLTÁROK ÉS BERENDEZÉSEK SZOKATLAN SZEMLÉLETŰ 
ÚJRARESTAURÁLÁSA

Bodajk, Segítő Szűz Mária római katolikus templom, a főoltár, két 
mellékoltár, a szószék és a karzat-korlát festő-restaurátori helyreállítása.
A restaurálás megtervezését alapos kutatás előzte meg 2017-ben. A kutatást 
fototechnikai vizsgálatokkal kezdtük, majd kutató ablakokat nyitottunk és 
mintákat vettünk a mikroszkópos vizsgálatokhoz. A nedvesség-mérések 
szerint az oltárok faanyaga mindenütt száraz volt, ahol nem érintkeztek a 
talajjal, vagy a fal alsó nyolcvan centiméterével.
A főoltár 1742-1745 között készült. Az évszámhoz köthető későbbi festési 
periódusok: 1785, 1863 (a kutatáskor látható felület). A kutatás során az 
összes kifestést megtaláltuk.
Az 1745-ben elkészült mellékoltárokat már 1757-ben javították. A levéltári 
kutatások szerint három nagy átalakításon estek át: 1785-ben, 1863-ban 
és 1992-ben. A helyszíni kutatás során megtaláltuk az összes, az előzetes 
levéltári kutatások nyomán megismert festékréteget. A korábbi átalakítások 
során úgy színezték át az oltárokat, hogy a meglévő rétegeket békén hagyták. 
A restaurálás a főoltár esetében azért volt sürgető, mert a meggyengült 
szerkezet összeomlással fenyegetett. Korábban már két szobor lezuhant 
róla. Hátul egy megerősítő vázszerkezet volt, ami valamennyi biztonságot 
nyújtott, de végleges megoldást nem jelentett.
Az igazi súlyos kérdés a színezés restaurálásának módja volt. A 19. századi 
festés, bár nagyon eltért az eredeti színezéstől, jó állapotú, és esztétikailag 
is elfogadható volt. Ez alatt két barokk réteg volt, melyek nagyon eltérőek 
voltak, de mindkettő gyakorlatilag teljesen feltárható lett volna. A probléma 
megoldására három javaslatot tettünk a főoltár és a karzatrács esetében: 

1. Az utolsó, 19. századi festés helyreállítása.

2. A legalsó, legkorábbi festésből akkora felületek feltárása és 
restaurálása, amekkora alapján a 19. századi festésre felfesthetjük a 
legkorábbi színezést rekonstrukcióban.

3. A legalsó réteg feltárása és restaurálása.

4. A sorrend egyben a mi preferenciákat is jelentette. A megrendelő 
és a szakértők a második megoldást fogadták el, a munka ennek a 
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szellemében folyamatban van. A főoltár lényegesen „szebb” lesz, de 
a 19. századi festés eltűntetése így is felvethet etikai kérdéseket.

A mellékoltároknál az a döntés született, hogy az egyiket feltárjuk és 
restauráljuk, a másikra pedig átmásoljuk a helyreállítás során létrejött 
polikrómiát. Így az utóbbin megőrizhetjük az összes történeti réteget. Itt 
az északi mellékoltáron a feltárás és restaurálás megtörtént. A másik oltár 
kifestése majd akkor kezdődhet, ha a templom belső helyreállítási munkái 
befejeződtek. Ez 2019 áprilisára várható.

 Mihály Ferenc

AZ ÚJRARESTAURÁLÁS KÉRDÉSE ERDÉLYI OLTÁROK KAPCSÁN
 
Az erdélyi oltárállomány jelentős részét képezik a reformáció előtt készült 
oltárok, szárnyas oltárok. Ezek művészettörténeti, stíluskritikai és ikonográfiai 
elemzésével, előképeik felfedésével, származásukkal, megrendelőik kilétével 
az utóbbi évek szakirodalma egyre mélyrehatóbban foglalkozik. Az írott 
források tanulmányozását nélkülözve azonban, egy idő után zátonyra fut, 
és találgatásokba bocsátkozik a kutatás. Mindaddig, míg az írott források 
feltárásra és értelmezésre kerülnek, előrelépést a tárgyak alapos és részletekre 
kiterjedő szemügyre vétele eredményezhet. 
A szárnyas oltárok több jelentős átalakításon valamint újabb kori restauráláson 
estek át az elmúlt félezer év alatt, melyek korszakonként csoportosíthatók. 
Az előadás megkíséreli ezek vázlatos bemutatását, és kitér egy esetleges 
újrarestaurálás kapcsán felvetődő, a mai igények, elvárások valamint 
restaurátori irányelvek szerint történő helyreállítás kérdéseire / buktatóira.

Baróti Hunor

A SZÉKELYUDVARHELYI KRISZTUS SZOBOR ÚJRARESTAURÁLÁSA

A város egyik legrégibb köztéri alkotása a Szent Miklós-hegyi plébániához 
vezető lépcsősor mellett álló Jézus-szobor. „A homoródalmási mészkőből 
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készült alkotás 116 éve, a kereszténység fennállásának 1900. évfordulójára, 
Majláth Gusztáv Károly erdélyi római katolikus püspök felhívására, az 
egyháztanács megrendelésére készült Székelyudvarhelyen, az egykori 
Állami Kő- és Agyagipari Szakiskolában. Ez volt a város első köztéri 
szobra, 1901 nyarán szentelték fel. Kevesen tudják, hogy a háromméteres 
márványtalapzattal együtt 5,40 méter magas szobor az iskola egykori 
tanárának, Harmath Ödönnek a mestermunkája.”  
Az időjárás szeszélyeinek, környezeti szennyezésnek folyamatosan kitett 
szobor nagyon rossz állapotban volt. A mély repedéseken beszivárgó víz a 
felület bomlását idézte elő. Több helyen hiányosságok láthatók. Az előadás 
bemutatja a restaurálás különböző fázisait ( tisztítás, szilárdítás, kiegészítés, 
rekonstruálás), melynek során a szobor régi pompájában látható.
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Tanulmányi út

GÖRGÉNYSZENTIMRE RÁKÓCZI-BORNEMISSZA-KASTÉLY ÉS 
ARBORÉTUM

Görgényszentimre központjában 
található a Rákóczi-Bornemisza-
kastély, mely jelentős erdélyi 
középkori királyi birtok. A két 
Rákóczi György és Apafi Mihály 
uralkodásának idején a fejedelmi 
család egyik kedvelt rezidenciája 
volt, mely a 17. század két 
utolsó évtizedére elveszítette 
korábbi jelentőségét. A Rákóczi-
szabadságharc ostromaiban 

a kastély súlyosan károsodott. 1717-1872 közti időszakban a görgényi 
uradalom a kászoni Bornemisza család használatába került. A következő 
évtizedekben a család fokozatosan javítja és berendezi az épületet.  1726-ban 
a földszinti helyiségek és az emeleti szobák helyreállítása is folyamatban, 
melynek mennyezetét gyalult fenyődeszkából készítették. Ezen munkálatok 
alkalmával építik 1730-ban a kastély északi szárnyához csatlakozó, 
ellipszis alaprajzú házi kápolnát – erdélyi viszonylatban ritkaság – mely 
kiemelkedik a homlokzat síkjából és a keleti szárny kiugró sarokrizallitjával 
aszimmetrikussá teszi a nyújtott szárú L alaprajzú, emeletes kastélyt. A 
kastély főfalai megőrizték a 17. századi falazatokat. Ma is áll I. Rákóczi 
György egykori, a kápolnától a déli szárny kereszt-és fiókos dongaboltozású 
kerti átjárójáig húzódó udvarháza, háromszög oromzatos reneszánsz 
ablakkereteivel. A kastély együttes épületei egy díszcserjékkel és ritka 
fafajtákkal díszített angolkertet határolnak, melynek kialakítását az 1820-
1830 közti időszakra   tehetjük. Az uradalom bérleti idejének lejártával 
1835-ben, az állam perbe fogja a Bornemiszákat és hosszas pereskedés 
eredményeként a kastély és az uradalom visszakerül a kincstár tulajdonába. 
Az 1893-ban alapított erdészeti szakközépiskola – első ilyen jellegű képzést 
biztosító intézménye a régiónak – funkciójának köszönhetően a kastély 14 
hektáros parkja Erdély egyik legjobb állapotban fennmaradt arborétuma.
A Maros Megyei Múzeum 2009-ben vette át a görgényszentimrei Rákóczi-
Bornemissza-kastély adminisztrálását, melynek során elkezdődtek 
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a helyreállítási munkálatok. 2016-ban befejeződik a kapuépület és a 
magtár felújítása, elkészül a barokk-reneszánsz szárny – főépület – 
tetőrekonstrukciója. Megtörténik az épület állagmegóvása és falkutatása 
is, melynek során 18-19. századi falképek kerültek elő. Az elkövetkező 
időszakban tovább folytatódik a reneszánsz szárny felújítása.

MAROSFELFALU REFORMÁTUS ROMTEMPLOM

A falu első okleveles említése 
1319-ből való, mint Bánffy-
birtok „Posessio Feelfolu”. 
1332-ben plébániatemploma van 
ekkor a pápai tizedjegyzékben, 
„villa Principis” néven fordul 
elő, papja Miklós. A hajdani 
templom téglalap alakú 
hajóból és keskeny félköríves 
szentélyből áll. A szentély és 

gömbboltozat a 13. század második felére keltezhető. Későbbi időre tehető 
a templom keresztboltozatos nyugati bővítése és csúcsíves diadalíve, mely a 
hajó minden részletével együtt Zsigmond korának (1387-1437) építészetére 
vall. (körtetagos csúcsíves nyugati ajtó, lóhereíves déli ablak.  (Entz)  A 
20. század elején a régi templom anyagának felhasználásával új templom 
építését kezdeményezte a gyülekezet. A Műemlékek Országos Bizottsága 
felé tett jelentésében a lelkész jelezte, – korábban Nemes Ödön is felhívta a 
figyelmet – hogy a templomban falképek találhatók. A vármegye főispánja a 
templom anyaga érdekében a gyülekezetet kárpótolta így a régi épület nem 
került lebontásra. A falképeket Jámbor Lajos feltárhatta és lemásolta. Az 
első világháború után sorsára hagyták így az 1970-es évek végére a roman 
kori boltozat egy része beomlott és a falképek jelentős része elpusztult. 
Ekkor romként konzerválták, csak a szentély maradt beboltozva és lefedve 
a hajó fedél és vakolat nélkül maradt. 2002-ben végzett beavatkozás a 
szentély falképtöredékeinek konzerválására szorítkozott. A freskokból ma 
csak néhány színfolt látszik legsértetlenebb az ablak kávájának dekoratív 
kifestése. A falképek legnagyobb valószínűséggel a 15. század első feléből 
valók. 
(Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben, Budapest, 
2008, 199–213 o. láthatók Jámbor Lajos akvarellmásolatai). 
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DISZNAJÓ REFORMÁTUS TEMPLOM 

A falu első okleveles említése 
1319-ből való. A plébániatemplom 
első említése az 1332-es pápai 
tizedjegyzékben szerepel, papja 
„Kuczmann” 7 régi banálist 
fizet. A középkori 14. századra 
datált templom, szentélyből, 
téglalap alakú hajóból, csúcsíves 
diadalívből és feltehetően 
sekrestyéből állt.
A 19. században többször 

radikálisan átépítették. A templomot észak-déli irányban kibővítik így a 
kelet-nyugati tengelyű templom észak-délivé alakul. A déli oldalhoz 1888-
ban építik a tornyot lebontva az ezt megelőző fa haranglábat. A középkori 
templomból a keleti falba foglalva csak a diadalív maradt meg, valamint a 
nyugati hajófal nagyobb része. 
A diadalív falképei villanyszerelési munkálatok következtében kerültek elő, 
melynek konzerválására 2002-ben került sor.
A korábbi templom diadalívén két ábrázolás látható. Egy Angyali üdvözlet 
és egy töredékes áldó Krisztus – csak a keze maradt fenn – két adoráló 
angyallal. A jobb oldali angyal épebben míg a baloldali angyalfigura 
töredékesebben maradt fenn. A diadalív két szélén kapott helyet az Angyali 
üdvözlet monumentális ábrázolása. A megjelenítés érdekessége, hogy az 
Angyali üdvözletnél nincs jelen angyal, csak az Atyaisten arca jelenik meg, 
és a Szentlélek galambja száll egy fénynyalábbal jelölt úton az Atyaistentől 
Mária felé. Mária tömbszerű ábrázolása az itáliai román kori festészetben 
megszokott formát követi.
Magasabb szinvonalú a hasonló megformálású gelencei Passio-ciklus 
Kálvária-képén látható Máriának.
A középre forduló angyal drapériájának gazdag megformálása a késő bizánci 
Palaiologosz-reneszánsz stílusára emlékeztet. A fehér háttér előtt vörös és 
barna színekkel festett képek a felvinci és csíkszentimrei falfestményeket 
idézi. Az analógiák alapján a freskókat a 14. század első harmadára 
keltezhetjük.
A hajdani nyugati hajófal 300-350 cm magasságig megőrizte középkori 
vakolatát, mely a falkutatás során derült ki. A falképek egy korszakban és 
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egy kifestéssel készültek, ugyanis a bejárattól jobbra egy 40 cm átmérőjű 
fölszentelési kereszt került elő, melynek egyező diszítőmintái láthatók az 
angyalok ruháján is.
A szószékkoronáját gr. Rhédei Pál költségén készítették 1754-ben akinek 
díszes sírköve a templomban áll. Orgonája 1816-ból való.

NAGYERCSE REFORMÁTUS TEMPLOM 

Feltételezés szerint a nagyercsei 
templom a 15. század elején épült 
román stílusban, szentélyből és 
hajóból áll. Különálló harangláb 
tartozik hozzá, melynek szélessége 
6 méter, magassága 15 méter. 
A templom a hosszú évek alatt 
nagyon megrongálódott, azért 
1762-ben a Toldalagi és Bánffy 
család  felújíttatta, mely eseményt 
a szentély tengelyében található 

latin nyelvű felirattal ellátott kőtábla is bizonyít. Kazettás festett mennyezete 
1772-es datálású. A déli bejáratot csehsüvegboltozatú portikus védi, míg 
a középkori nyugati kaput befalazták. A nyugati oldalon festett mellvédes 
karzat épült. A diadalív északi oldalához épített szószék gazdag barokk 
képzésű tükördíszítménnyel van ellátva. A berendezés szépségét emeli 
a késő barokk, rokokó díszítő-faragással ellátott festetlen két padsor. Az 
erdőcsinádi, marosvécsi templomokhoz hasonlóan a faberendezése stílusában 
egyazon mester vagy műhely alkotásai. A templomot 1924-ben renoválták, 
átépítették. Az időközben hívek nélkül maradt templom ma a pusztulás 
képét nyújtja. Két legrégibb kegyszere 1731-es adomány: egy kehely és egy 
aranyozott tányér. Ez utóbbi felirata: „Nagy Ertsei ref. ecclesia számára anno 
1731.” Egy ezüstözött tál felirata, belül: „Az N. Ertsei Ref. Eccla számára 
tsináltatták Gróf Toldalagi Ferencz és Gróf Bánffi Kata 1754”; a peremén: 
„Apo XIX. Vers 9. Boldogok a kik Bárány Mennyegzőjének lakodalmára 
hivatottak”. 
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UNOKA REFORMÁTUS TEMPLOM  

Első okleveles említése 1268-ból 
származik. Közigazgatási szempontból 
Faragóhoz tartozik. A jelenlegi templom 
1937-ben épült a korábbi fa templom 
helyére. A 18. század második felében 
készült kazettás mennyezetét, padokat és 
bejárati ajtót átmentették az új templomba. 
A templom mellett egy zsindelyezett 
harangláb áll két haranggal, melyek a 18. 
századi datálásúak. A kis település a közös 
cél érdekében összefogott és 2004-ben 
felújították a templom kerítését és a kaput. 
Adományokból és pályázatokból sikerült 

2007-2011-között felújítani a templomot, a padokat valamint restauráltatni a 
kazettás mennyezetet. A helyi református egyházközség Toldalag filiája.

ERDŐCSINÁD REFORMÁTUS TEMPLOM 

A 18. század utolsó másfél évtizedében 
épült egy omladozó rossz állapotú templom 
helyére. Az egyterű, tágas toronnyal ellátott 
templom belső kiképzése az erdélyi rokokó 
enteriőrök legszebbjei közé tartozik. A belső 
stukkos díszítés valamint berendezés rokokó 
stílusú belső teret alkot. Egyedülálló faragott 
bútorzat van. Noha csak az erdőcsinádi 
berendezésen örökítette meg nevét a 
mester, stílusában mindhárom templom 
(marosvécs, nagyercse) faberendezése 
egyazon mester vagy műhely alkotásai. A 
készítő mester nevét az erdőcsinádi  stallum 
hátlapja őrzi: „Ezen székeket tsinálta N: 
Ertsében lakó barátosi Balogh Mihály A: 
1788, Szabó Ferenc curat.” Jellegzetessége 

a jó szobrászkészséggel alakított, térben domborodó plasztikus faragás. 
Faragványaiban fenyőt és hársfát elegyít. Faragványait fenyőfába metszi 
asztalos betéteit hársfából készíti. Erdélyben fenyőfába faragást a stallumok 
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kivételével nem alkalmazták. A motívumok többségét faragott kártusok, 
rátétfaragványok alkotják. Sajátos, hogy nemcsak a padmellvédeket 
mintázták a fent említett templomokban, hanem a padok oldalfalait is, 
összhangba hozva az egész berendezést.
A templom építésének elhúzódását igazolja, hogy a bejárati kapu 1795-
ben mintázatos tölgyfából készült. A faragás mellett spanyolozással is 
dekorálta a mester intarzia berakásokhoz hasonló kinézést adva neki. Ennek 
a technikának a lényege, hogy az árkolással kimetszett vájatokba színezett, 
pépes anyagot tettek és megszilárdulás után felcsiszolták. A palafedés 
meghibásodásából a fedélszékbe került csapadék veszélyes gombakárosodást 
(könnyező házigomba), okozott.
A templom faboltozatát és a rajta levő stukkókat is megtámadta amit 
szárítással, vegyszeres fertőtlenítéssel kezeltek. A meggyengült eredeti 
ácsolat megtartására új tetőszerkezetet csináltak, melyre hevederekkel 
felfüggesztették a tölgyfapallós régi gerendázatot, melyek ellenállóbbak a 
könnyező házigombával szemben.
A munkálatok nagyobb részét a boltozott fafödém és történeti fedélszerkezet 
megóvása jelentette.

SZENTDEMETER RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

Szentdemeter, a hajdani Udvarhelyszék 
északnyugati csücskében a Kis 
Küküllő partján fekszik. A falu keleti 
szélén, egy magaslaton áll a kelet-
nyugati tájolású római katolikus 
templom, mely a végleges, egységes 
formáját a 15-16. század fordulóján 
nyerte. A torony belső földszinti és 
első emeleti tere keresztboltozatos. A 
toronyaljból a hajóba vezető nyugati 
kapu rendhagyó alakítású.  Nagyon 
eklektikus, aki faragta arhaikus és késő 
gótikus sablonokat ötvözött benne. 
Lábazata nem szimetrikus, bimbós 

indák ágaznak ki belőlük. A szemöldökkövet rácsos alakítású fríz koronázza, 
erre egy külön faragvány (talán másodlagos elhelyezkedésben) támaszkodik. 
Spontán faragással készült. A profilokon és a díszítő tagozaton a román kor és a 
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késő gótika elemeit láthatjuk. A kapuzat nem kapcsolódik a templombelsőben 
fellelhető késő gótikus faragványokhoz, sem a vidékről ismert késő gótikus 
ajtókeretekhez.
Sokszögzáródású szentélyének és hajójának késő gótikus hálóboltozata van. 
Nagyobb javítás 1723-ban történt, mely feljegyzés a diadlíven látható ekkor 
kapta vissza a katolikus egyház a templomot. A szentély hálóboltozata hasonló 
a nagy templomok kisebb tereinek boltozatára (Brassó Fekete Templom 
sekrestyéje). A szentélyzárodás észak-keleti falán Szent Péter és Szent Pál 
alakja látható alatta indás díszítő sáv míg a déli falon egy megkopott figura 
az ablak és a borda között.
Az ablak bélletében egy női szent könyvvel a kezében (lehet Szent Margit) a 
másik felén a bélletnek a rácsot tartó szent alakja, Szent Lörinc látható.
A szamárhátíves ülőfülke béllete festett, bordó színű kerete van és belül egy 
okker alapon fekete brokát minta utánzata. A figurativ részen továbbmenve 
János evangélista, a fiát sirató Mária alakja középen a fájdalmas Krisztus 
alakja és Szent Mihály arkangyal látható. A diadalíven előkerült két király 
valószínű Szent István és Szent László. Kevés és kopott a felület, mely annak 
is tudható be, hogy secco technikával készült, mely nem olyan ellenálló 
időben. A falfestmények a 15. század vége 16. század elején készülhettek, 
melyek stilisztikailag is erre a korra jellemzőek – secco technika, az egésznek a 
rajza, a figurák arányai, a szögletes darpéria. A déli falon feltárt falfestmények 
konzerválása (rögzítés, injektálás, felület tisztítás) és esztétikai helyreállítása 
következik. A cementhabarcs-lábazat és a falak menti betonpadló elbontásával 
elősegítették az alapfalak száradását, megóvták a templom falait a további 
nedvesedéstől. Elkezdődtek a templom héjazatának felújítási munkálatai is (a 
károsodott cserepek, faelemek, ereszcsatornák cseréje).
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FÜLETELKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Fületelke első okleveles említése 1347-
ben történik „Posessio Fyleteluke” 
néven. Ekkor az újvári (gógánváralja) 
birtokhoz tartozik. A település 
158o-ban Kovachoczy Farkas kancellár 
és testvére János birtokában van. Az 
erődtemplom a 14. században épült 
gótikus stílusban, a falu keleti szélén 
emelkedő dombra. A hagyomány 
szerint Szentháromság tiszteletére 
szentelték. A templom téglalap alakú 
hajóból, sokszögzáródású szentélyből 
és nyugati toronyból áll, szabálytalan, 
sokszögzáródású erődfal övezi, a déli 
oldalon kapubástyával. A hajó északi 
oldalán egy 14-15. századi falkép – 
levétel a keresztről – látható, valamint 
felszentelési keresztek a szentély 

oldalfalain ugyanebből a századból.  A szentély és a hajó oldalfalain 
megfigyelhetők a 17-18. századi felirattöredékek. A hajó tetőszerkezete 
1772-es datálású. Az erődfal külső felületén 17. századi feliratok míg a 
kapubástyán 1655-ös datálású reneszánsz díszítőfestés észlelhető. A gótikus 
keresztelőmedence, késő barokk szószékkosár jelenleg a szénaverősi 
evangélikus templomban van. A korai harang 1497-ben készült, mely 
az ortodox templom tornyában található, tulajdonjoga tisztázásra vár. A 
templomot a 18. században barokk stílusban átépítik, ekkor készül a jelenleg 
töredékes stukkódíszítése. A templom barokk díszítésű boltozatának egy része 
1980-ban beomlott, ezután az épület rohamos pusztulásnak indult. Az Arcus 
non-profit egyesület 2013-ban haszonbérbe vette a templomot, az iskolát 
és a papi lakot. Georg Fisch, az Erdélyi Erődtemplomok Restaurálásáért 
Alapítvány osztrák ügyvezető elnöke, (akinek a nagyapja Fületelkéről került 
Ausztriába 1944-ben), folyamatosan támogatja az Arcus egyesület munkáját 
mind anyagi, mind szakmai hátteret biztosítva. Az egyesület a használat 
fejében folyamatos és szükséges karbantartási munkálatokat, helyreállítást 
végez a műemlék együttesen. Az eddig elvégzett állagmegóvási munkálatok 
eredménye: rendbe hozták a tetőt, megerősítették a harangtornyot, az iskola 
alapját, befedték a kapubástyát és a pincehelyiséget kijavították.
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A helyreállítási munkálatok befejeztével a fületelki együttes egy olyan bázis 
lenne az egyesület gondozásában, ahol különböző restaurátori, illetve ehhez  
munkához kapcsolódó szakmák képzései, táborai folyhatnának. 

GÓGÁNVÁRALJA REFORMÁTUS TEMPLOM

A levéltári források hiányában 
csak vázlatosan ismerhető a 
templom építéstörténete. 1911-ben 
a templomból egy majuszkulás 
felirattal ellátott tégla került az 
Erdélyi Múzeum gyűjteményébe. 
Entz Géza szerint a templom 
építése a 13-14. század fordulójára 
helyezhető és eredetileg a Szent 
Szűz tiszteletére emelték, melyet a 
feliratos tégla is alátámaszt.

„ISTA ECCLESIA EST FABRI(C)ATA IN HONO(R)E B(EA)TE VIRG(INI)S.”
Erre utal kisméretű, tölcséres bélletű és félköríves záródású ablaka, valamint 
a déli falon fennmaradt felszentelési keresztje.
A birtokot 1405-ben Losonczi István kapta Zsigmond királytól és feltehetően 
ekkor került sor a gótikus átépítésére. A következő belső nagyobb munkára a 
famennyezet készítésekor 1510-1519 között kerülhetett sor.
A sokszögzáródású, kívülről támpillérekkel erősített szentély a templomhajóhoz 
a korábbi, félköríves diadalívvel kapcsolódik. A román korban épült hajóban 
egykor kisméretű, félköríves záródású ablakok lehettek, melyek közül ma 
csak az egyiket láthatjuk. A 18. században végzett felújítás során gazdag 
stukkódísszel borították az ablak bélleteket. 
A sík mennyezetű hajóban kiemelkedő művészettörténeti értékkel bíró, igen 
díszes 48 kazettára osztott famennyezet készült, mely 1909-ben vásárlás 
útján a budapesti Szépművészeti Múzeumba, onnan pedig a Magyar Nemzeti 
Galériába került, ahol máig az állandó kiállítás része. A templom berendezési 
tárgyai közül kiemelkedő értékűnek számít a nyugati karzaton található egy 
négyüléses, fenyőfából, illetve hársfából faragott, stallum. Főpárkányának 
felső része fogsoros, pártázatos díszítésű, hátlapjának keresztléceit lapos 
faragással díszítették. A stallumot szerkezetében durván átalakították – alsó 
felét eltávolították, kartámlája hiányzik valamint a felcsapható ülőlapok 
is. Felületét több ízben átmázolták. A rossz szerkezetű ülőpad tisztítási 
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próbái azt bizonyítják, hogy az eredeti festékréteg jelentős része megvan. A 
szerkezetét tekintve feltételezhetjük, hogy a 15. század vége és 16. század 
elején készülhetett.
Említésre méltó a kilenc táblás nyugati karzatmellvéd. A deszkaborítás alatt 
megőrizték a korábbi ácsolt szerkezetet. Egyedülálló, hogy a karzat mellvédjét 
is ácsolt, háromszögű ablakokkal áttört táblákból képezték ki. A templom 
nyugati bejárata előtt új szélfogó épült. A déli főbejárata elé épített, szép, 
nyitott, barokk portikusz előtt szabadon álló, szoknyás fa harangtorony áll.

MAROSSZENTGYÖRGY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

Kevés adattal rendelkezünk a településsel 
kapcsolatba de a pápai tizedjegyzékben 
1332-ben említik a szentgyörgyi Fábián 
nevű plébánost aki 10 banalis anticost 
fizet pápai tizedként.
A templom hosszanti négyszög alakú 
hajóját és hosszított félköríves szentélyét 
a művészettörténészek a 14. századra 
keltezik. A templomfal déli részén a 
befalazott középkori bejárat 1956-

ban került elő, felső záródása egyenes, feltehetően 15. századi. Szakmailag 
először a 19. század második felében Orbán Balázs említi  a templomot. A 
román kor és gótika közé sorolja, ezt azzal magyarázva, hogy az ablakok a 
félkörívtől a csúcsív felé hajlanak inkább a gótika jegyét mutatva. Entz Géza 
művészettörténész a templom építését a 13. századra datálja megemlítve az 
ablakokat valamint az egész szentélyen végigfutó párkány alatti csúcsíves 
frízt. Szondázó ásatásra került sor a szentély keleti és déli oldalán 2010-ben 
ahol bolygatott középkori sírokat találtak és S végű hajkarikákat. A temetőből 
lemezgömbfejes hajkarikák is előkerültek, melyek az Árpád kor  jellegzetes 
mellékletei. A művészettörténeti és régészeti  adatok szerint a templom 14. 
századi egy  korábbi temetővel.  
A tornyot 1823-ban építik, a nyugati részen csatlakozik a hajó homlokzatához. 
A főbejárat a hajóba bélletes keretű, íves. A 18. században a katolikus gr. 
Petkiek lettek a templom patrónusai. A hajó kazettás mennyezete 1720-ban 
készült, melyet két művészettörténész is említ, Kelemen Lajos és Balogh 
Jolán. A kazetták növényi stílizált díszítőfestésűek, az egyetlen figurális 
kazetta a központi, mely a névadó Szent György harcát ábrázolja a sárkánnyal. 
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A kazetták érdekessége, hogy a díszítő stílizált elemek nem helyiek hanem 
képíró mesterek munkái és a táblák alapozására nem a megszokott módszert 
hanem bolognai krétát (döglesztett gipszet)  használtak. Balog Jolán szerint 
16. századi velencei könyvnyomtatványoknak az elemei. A szentélyt és hajót 
elválasztó diadalív is középkori, csúcsíves és későbbi időszakra utal. Korábbi 
elem a templomban a szentély déli részén levő szentségtartó fülke. A 18. 
század első felében készült főoltárkép  Szent Györgyöt ábrázolja felette a 
Petky család  címere látható.

MAROSSZENTANNAI REFORMÁTUS TEMPLOM

A település a Maros jobb partján fekszik. 
Első említése 1332-ben történt a pápai 
tizedjegyzékben (Phintha sacerdos de 
sancta Anna). A mai református temploma 
a 13. század második felében épült román 
stílusban.  Ebből a korból való félköríves 
szentélye, diadalíve, a szentély boltozata 
és a szentségtartó fülke is. A hajója is 
erre a korra datálódik, melynek nyugati 
falához a 20. században templomtornyot 
építenek. A szentély román kori ablaka 
és az ülőfülke középkori. A templom 
többi ablakait átalakították a 18-19. 
században. A diadalívét a pillérekre 
támaszkodó faszerkezettel dúcoltak alá 
a 18. században. A legújabb helyreállítás 

során ennek helyére fémváz került, mely látszani engedi a freskókat. Régen 
a teljes templombelső és külső homlokzatok is festve voltak, amelyből ma 
csak a szentély, diadalív és a hajófal képei láthatók. A homlokzati torony 
építésének következtében semmisült meg a századfordulón Gróh István 
által feltárt Utolsó ítélet kompozíció nagyobb része. Az általa készített  
akvarellmásolatokból ismert, mert a középső részek később elpusztultak. Ma  
csak három apostol ülő alakja látható. A teljes falfelületre kiterjedő falképek 
feltárása és restaurálása 2000 és 2005 között történt. A félköríves szentély 
falain megmaradt a falképek legnagyobb része. Látható a falakat borító alsó 
regiszter, a felső regiszter csak apró töredékében valamint a keleti ablak fölött 



46

SZÉKELYUDVARHELY – HAÁZ REZSŐ MÚZEUM

egy sírláda, kétoldalt egy-egy térdelő alak töredékével. Az ábrázolás témája 
Vir Dolorum lehetett. Nyugaton egy hatalmas mandorla kerettöredéke, 
mellette négykaréjos keretben írószalagot tartó figura részlete látható. A 
Szent Család és Szent Anna ábrázolása a szentély központi délkeleti freskóján 
lelhető. Az alsó részben megsemmisült kompozíciót kétoldalt muzsikáló 
angyalok zárják. A szentélyzáródásban a keleti ablaktól balra Szent Péter 
alakja, míg déli oldalán  Szent Pál és egy azonosítatlan apostol álló alakja 
figyelhető meg. A diadalív szentély felőli déli oldalán Toulouse-i Szent Lajos 
üllő alakja, a hajó felőli oldalon okos és balga szüzek lámpást tartó mellképei 
láthatók. A diadalív bélletén kerek medalionokban 10 kezükben írásszalagot 
tartó ószövetségi próféta ábrázolását figyelhetjük meg. A hajó nyugati falán 
a felső regiszterben három apostol ülő alakja, az alsó regiszterben Leviatán 
és az elkárhozottak seregének töredékei maradtak fenn. A falképek készítése 
a 14. század második felére tehető. A templombelső kifestése egyetlen 
periódusban történt nagyobb létszámú műhely közreműködésével. A freskók 
az itáliai trecento stílusának hazánkban is ismert válfajában készültek.

MEZŐCSÁVÁS  REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS HARANGLÁB

A mezőség keleti részén, egy Maros-
vásárhelytől északnyugatra húzódó 
völgyben, fekszik Mezőcsávás. Az 
oklevelekben 1505-1507-ben jelentkezik 
először. Az 1567. évi regestrumban 
Chyavas néven 9 kapuval jegyzik. A mai 
templom helyén régi középkori templom 
állt, melynek romjaira 1792-98 között 
új templom épül téglából és teréskőből. 
A kelet-nyugat irányú templom 
főbejárata a deli oldalon van a nyugati 
bejárata a karzatra vezet. A mennyezetet 

stukkók díszítik, melyen olvasható a templom építési éve: 1798. A barokk 
stílusú szószékkoronát 1812-ben Havadi Máthé Jánosné készítette. A 
marosvásárhelyi Szabó János orgonakészítő munkája az 1840-es orgona. 
Az úrasztala 1865-ben készült. Az 1831-ben épült cinteremkapu kúp alakú, 
fedele toronyszerű lábain indadíszes faragvány található. A fedeles padok a 
cinterem két oldalán helyezkednek el.



47

XIX. ERDÉLYI MAGYAR RESTAURÁTOR TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIA

A magvában középkori templom előtt áll középerdély, arányaiban 
legmonumentálisabb és legszebb fatornya. Különlegesen megoldott 
fedélszerkezetének szép formája, harangházának dekoratív kiképzése, 
valamint az alóla kiugró eresz és cinterem kapu összeszerelésének 
megoldásai ezt az építményt a népi építészet és a hajdan híres mezőcsávási 
ácsmívességnek egyik kiemelkedő épületévé avatják. Szerkezeti 
megoldásához rengeteg gerendát használtak. Régi harangláb gerendáján 
lévő felirat szerint – 100 éves öreg vallomása alapján – a harangláb építését 
1570-re teszik. Feltételezhető, hogy  a 16. századi,  valószínüleg nagyobb 
torony anyagából átépítették mai méreteire a 17. század végén. Órája 1830-
ban készült kovácsolt vasból.
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