
Beszámoló az ötnapos restaurátor workshopról 

 

 A Csíki Székely Múzeum 2022. március 21.-25. között szervezte meg az első 

restaurátor workshopot, amely a múzeum restaurátor műhelyeiben valósult meg. 

Az ötnapos programba 11 romániai szakember kapcsolódott be, a Maros Megyei 

Múzeumtól 2 személy, a temesvári Szépművészeti Múzeumtól 1 személy, a szucsávai 

Bukovinai Múzeumtól 1 személy, a jászvásári „George Enescu” Képzőművészeti Egyetem 

Restaurátor tanszékéről 2 személy, a nagyszebeni „Lucian Blaga” Egyetemről 3 személy. 

A Csíki Székely Múzeum részéről is 2 személy vett részt aktívan a programon. 

A restaurátor workshop a festészetre irányult, melyen belül olaj vászonkép, lemezre festett 

olajkép, tojástemperával festett táblakép és polikróm faszobor színesítette a palettát, 

kronológiailag készítésük a középkortól egészen a 20. századig terjed ki. 

 

A beválogatott munkák: 

1. Szent Mihály, polikróm faszobor, 15.sz. (ltsz.169) 

2. Királyi ajtó (A négy evangélista, Angyali üdvözlet,18.sz.vége) (ltsz.nélkül) 

3. Szentségimádás, olaj vászonkép, 18-19.sz.(?) (ltsz.200) 

4. Nagy Imre: Ülő nő, olaj, lemez (ltsz.4572) 

 

A műtárgyak nagyrésze nagyon rossz állapotban volt, restaurálásukban sok etikai és 

megoldásbeli probléma vetődött fel. A munkák teljes restaurálására nem volt elégséges 

az idő, de a szakmai tanácskozások, a közös munka előlendítette a folyamatokat. 

 

 

1. Szent Mihály polikróm faszobor (mérete: 146 x 63 x 24 cm) 

 

A szobor állapota: Szent Mihály alakja egy fából van kifaragva, hátoldala kivájt, alkarjai 

mindkét oldalon hiányoznak. A palást jobb oldali része csapokkal van rögzítve. Az 

összeillesztések mentén vászoncsík van ragasztva. Szent Mihály lábánál fekvő sárkány bal 

elülső lába hiányzik. A talapzat sérült, a festékréteg nagyon hiányos, ahol viszont 

megmaradt sérülékeny, több helyen is elvált a hordozótól. 

 

    



 

A csoportból néhány szakember a szoborral foglalkozott. Első körben különféle 

vizsgálatoknak vettük alá a műtárgyat. Mintákat vettünk a hordozóból, az alapozóból és a 

különböző színekből. 

 

  
 

   
 

   
Felületek makrózása és keresztmetszetcsiszolat 

 

  
 



Ezt követően a szobor felvált rétegeit rögzítettük. 

 

  
 

  
 

 

 A szobor jelen pillanatban konzervált állapotban van. A mikró és makroszkópikus 

vizsgálatok nagymértékben elősegítették a munkát. A vendégrestaurátorok által hozott 

digitális mikroszkóp és minták kielemzése gazdagította a tárgyról ismert adatokat. 

 

2.  Ikonosztáz részlet: Királyi ajtók (méretei: 130x33 cm (jobb oldali szárny), a 

tábla vastagsága 2.3-2.5 cm, 130x35cm (bal oldali szárny), a tábla vastagsága 2.5-2.8 

cm, valamint 4.6 cm a jobb oldali széle) 

 

      
   Restaurálás előtt     Konzerválás és tisztítás után 



 A műtárgy eredete ismeretlen. A kétszárnyas királyi ajtó felső részén az Angyali 

Üdvözletet ábrtázolták, a bal oldali részen Gábriel Arkangyal, a jobb oldali részen Szűz 

Mária található. A középső és alsó regiszterben, a négy evangélistát láthatjuk, a középső 

bal oldalon Mátét, jobbról Márkot, bal oldalt lent Lukácsot, jobb oldalon pedig Jánost. A 

szentek és evangélisták neveit cirill és görög karakterekkel írták az alakok mellé. 

 Keltezését a 18.század végére azonosíthatjuk be, stílusát tekintve hasonlít az 

erdélyi üvegikonok és táblaképek kivitelezéséhez.  

 A táblaképet tojástemperával festették, színvilágában a piros-zöld komplementer 

színek dominálnak, a jelenetek okker hátterét, építészeti, florális és geometrikus elemek 

díszítik. 

A műtárgy állapota: 

A hordozó fenyőféle (jegenyefenyő?), a négy fémből készült ajtósarokból a bal felső 

hiányzik, ezeket cigányszegekkel rögzítették. A bal oldali szárny hosszanti irányban 

középen szétvált. A felület enyhén szennyezett, foltos, kismértékű égési nyomok is 

találhatóak. A fémsarkok körül rozsdás, szegnyomok, bogok, lyukak, a tábla alsó felén 

szú-kirepülőnyílásokat fedezhetünk fel mindkét táblán.  

A festett felület problémái: 

-  feltáskásodás a fa száliránya mentén vagy a bogoknál  

- a lakk (vernis) és festékréteg hiánya (látszik az alapozás) 

- teljes festékréteghiány (egészen a hordozóig, főként a kép alsó regiszterében) 

- az alapozó porlékonysága 

- mikrórepedések és repedések a felületen 

- besötétedett és összecsomósodott lakkréteg (egyenlőtlenül eloszlatott lakk) 

- a vörös színre (feltehetően míniumvörös) festet árnyékolások elvesztése 

- felületi szennyeződések 

- a lakkrétegbe ágyazódott szennyeződések 

- viasznyomok 

- oxidálódott ezüstfólia 

   

    



Első körben több különféle típusú analízist végeztünk ezen a tárgyon is. 

 

  
Makróvizsgálat 

 

    
IR vizsgálat 

 

   
Tisztítópróbák 

   



   
A felvált festékréteg rögzítése 

    

 

 
 

A felváltfestékréteg rögzítését a felületek tisztítása követett, a festett és a hátoldalon 

egyaránt, valamint a fém részeken. 



  

  

    

  



      
A felületek tisztítása után kiegészítettük a hiányzó festékrétegeket, majd a szétvált bal 

oldali szárnyat rögzítettük. 

 

  
 

 



   
 

  
 

 
 Az esztétikai kiegészítés idő hiányában nem történt meg. A táblakép konzerválása és 

tisztítása befejeződött.  

 

 

 



3. Szentségimádás, ismeretlen festő, olaj vászonkép (mérete:78 x 61.5 cm, 

ráma nélkül) 

A kép témája, restaurálás előtti állapotában aligha volt kivehető. A kép felületét vastag 

opálos szennyeződés borította, ráma nélkül kétréthajtva került a restaurátorműhelybe. A 

vászon szálsűrűsége 9x9mm/cm2, főleg a szélek gyengültek meg, körbe régi feszítési 

nyomokat találunk. A vászon hátoldala is nagyon szennyezett, poros, lyukak és 

szakadások találhatóak a felületen. A festékréteg sok helyen nem kötődik jól a vászonhoz, 

a lakk besötétedett, helyenként különböző típusú és méretű festékhiányokat találunk, 

feltáskásodások, repedések és mikrórepedések jellemzik a teljes felületet. 

 

 

  
Részletek a festmény felületéről 



  
Festékhiány és szakadás 

 

   
 Surlófényben készült felvétel mely látványosan szemlélteti a felsorolt problémákat 

 

   
Az eredeti lakkréteg vizsgálata UV fénnyel 



A többi műtárgyhoz hasonlóan, a festmény restaurálását különféle analízisek előzték meg. 

  

   
A felület vizsgálata digitális mikroszkóppal. 

 

 
A vizsgálatokat a pergő festékréteg megkötése követte. 



  
 

  
 

Tisztítópróbák, részletek a tisztítási folyamatból 

 

   

   
 A felület levédése japánpapírral, melyet a hátoldal tisztítása követ.  



A folyamat ennél a fázisnál maradt abba. A kép restaurálását a workshop után a 

múzeum szakemberei folytatják. 

 

  

4. Nagy Imre: Ülő nő (mérete: 114.5 x 100 cm, ráma nélkül) 

 

 
 

A festmény legfőbb problémája a készítéstechnikájában rejlik. Mivel egy 20.századi 

festőről van szó, munkásságában megjelennek az újfajta hordozók, melyek időben történő 

viselkedéséről kevés vagy majdnem semmilyen adatunk nincs. 

 

  



A festékréteg problémái közül a leglényegesebb a festékréteg gyenge kötődése a 

hordozóhoz, teljes és részleges hiányok. 

 

    
 

Szakmai tanácskozás és néhány analízis után a pergő festékréteg megkötése volt az 

alapvető feladataunk. 

 

  
 

  



   
A festékrétegeket többszöri ismételgetéssel, a kötőanyag bejuttatása után vasalással 

lehetett visszakötögetni a hordozóhoz. 

A workshopot sikerrel zártuk. A résztvevők kis ajándékcsomagot kaptak, részvételi 

oklevelet, mappát, kitűzőt: 

  

 

Az eseményt reklámoztuk a múzeum facebookoldalán, plakátok segítségével, valamint a 

sajtó meghívásával.  

 

 

 



Itt találhatóak az ehhez kötődő linkek: 

https://maszol.ro/kultura/Restaurator-muhelymunkat-szerveztek-a-Csiki-Szekely-

Muzeumban?fbclid=IwAR29_GLFrnB_6f2bvyiByZZmrgBX7aOaQo9IC8UxzReozXz2zoQ-

8fc4tLo 

https://www.facebook.com/csikimuzeum/posts/pfbid02aS25gicupa9MHVNWxEmScVDeeB

By8Y9jGiU1irtLgtSuX7V7soz5Rduwo6qcTfcSl 

  

 

   

A program felelőse: Mara Zsuzsanna restaurátor, a Csíki Székely Múzeum munkatársa 

https://maszol.ro/kultura/Restaurator-muhelymunkat-szerveztek-a-Csiki-Szekely-Muzeumban?fbclid=IwAR29_GLFrnB_6f2bvyiByZZmrgBX7aOaQo9IC8UxzReozXz2zoQ-8fc4tLo
https://maszol.ro/kultura/Restaurator-muhelymunkat-szerveztek-a-Csiki-Szekely-Muzeumban?fbclid=IwAR29_GLFrnB_6f2bvyiByZZmrgBX7aOaQo9IC8UxzReozXz2zoQ-8fc4tLo
https://maszol.ro/kultura/Restaurator-muhelymunkat-szerveztek-a-Csiki-Szekely-Muzeumban?fbclid=IwAR29_GLFrnB_6f2bvyiByZZmrgBX7aOaQo9IC8UxzReozXz2zoQ-8fc4tLo
https://www.facebook.com/csikimuzeum/posts/pfbid02aS25gicupa9MHVNWxEmScVDeeBBy8Y9jGiU1irtLgtSuX7V7soz5Rduwo6qcTfcSl
https://www.facebook.com/csikimuzeum/posts/pfbid02aS25gicupa9MHVNWxEmScVDeeBBy8Y9jGiU1irtLgtSuX7V7soz5Rduwo6qcTfcSl

