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1. A ház történeti háttere:1 

 

„Mivel semminemű konkrét és mérvadó forrás nem áll rendelkezésünkre ez ügyben, 

az épület datálása bizonytalan. Noha a mai Bogdányi út, illetve a Duna korzó által 

közrefogott terület már az I. katonai felmérési térképen (1782–1785) is felparcellázott 

és részben beépített állapotban jelenik meg, természetesen az itt jelölt épületek egyikét 

sem azonosíthatjuk minden kétséget kizáró módon a szóban forgó lakóházzal. A 

szakirodalomban az épületnek a 18. század végére,2 1800,3 valamint 1820 körülire4 

történő datálása egyaránt olvasható. Jelen helyzetben az 1800 körülire történő keltezést 

tartjuk irányadónak. 

 

 A stíluskritikai vizsgálatot követően kijelenthető, hogy az épület, annak 

homlokzati kialakítása (vö. utcai homlokzat, pilaszterek, konzolok) jellemzően 

                                                 
1 A történeti leírás Gömöri Judit és Kovács Gergely Építéstörténeti dokumentációjából származó idézet. pp. 9-11. 
2 Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Budapest, 1959. 346. 
3 Horler Miklós: Szentendre (Városképek, műemlékek) Budapest, 1960. 186; Pest megye műemlékjegyzéke. Szerk. 

Tillinger István. Budapest, 1976; Pest megye műemlékjegyzéke. Bev. Mendele Ferenc. Budapest, 1990. 
4 Pest megye műemlékei II. 1958. i. m. 124. 

1. kép: A lakóház (Gömöri Judit és Kovács Gergely fotója) 
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építéskori állapotában maradt ránk. A 19. század során tehát minden bizonnyal nem 

esett át jelentősebb átalakításon. Ezen felül a Pest Megyei Levéltárban őrzött, 

Szentendre városának az épületeire vonatkozó 1940–1944 közötti építési 

engedélyezési terveket tartalmazó iratanyagban5 sem szerepel a lakóház, ami azt 

jelenti, hogy a jelzett évkörben sem esett át bővítésen, átalakításon, helyreállításon. 

 Az első dokumentált felújítása 1955-ben történt, melynek előzményeként az 

épület korábbi állapotát bemutató felmérési rajzok is elkészültek. A keleti (udvari) 

homlokzatot ábrázoló pausz-rajzról6 kiderül, hogy ekkorra már megépült a lakóház 

toldalékszárnya is. A földszinti lakásba a lépcsőkartól északra nyíló ajtón át lehetett 

bejutni, a homlokzat emeleti részét pedig három, nagyméretű, négyosztatú ablak 

tagolta. A függőfolyosót alátámasztó építéskori konzolok közül ekkor még mind az öt 

a helyén volt. 

 A felmérési rajz7 tanúsága szerint az utcai homlokzat 1955 előtt vakolatlan 

nyerskő lábazattal8 rendelkezett. Ablakai a jelenlegiekkel megegyező, kétszárnyú, 

szellőzőszárnyas típusúak voltak. Az északtól számított negyedik földszinti tengelyben 

ekkor még nem ablak, hanem az itt működő fodrászüzletbe vezető ajtó, valamint nagy 

felületű kirakatüveg helyezkedett el. 

 A lakóépület 1955-ös felújítása9 elsősorban a homlokzatok helyreállítására 

terjedt ki. Az oldalhomlokzatok és az udvari homlokzat vakolatát mintegy 60%-ban, 

az utcai homlokzat vakolatát teljes egészében leverték, majd régi állapotának 

megfelelően újravakolták. A dokumentációhoz csatolt színezett homlokzati tervrajzról 

kiderül, hogy ekkor vitték fel a jelenlegi bordó-fehér vakolatot. Különbség viszont a 

jelenlegi állapothoz képest, hogy a rajzon a kettős övpárkány feletti szakasz, valamint 

                                                 
5 PML V. 373. Szentendre város (Tanácsának) polgármesteri iratai 1873–1950 (–1957), d/ Műszaki tanácsnoki iratok 

1885–1944 (–1946), B/ Építési és lakhatási engedélyek 1940–1944, 1. doboz /folyt./ 3. csomó, Építési engedélyek 

másodpéldányai 1940–1944, A–Zs.   
6 Gulyás István – Kocsis Lajos – Müller János: Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Keleti homlokzat 1:100. Pausz-rajz. 

Budapest, 1955. MMA, MÉM – MDK, Tervtár, ltsz. R 7071. (Közölve: Pest megye műemlékei II. 1958. i. m. 124. 186. 

kép.)  
7 Gulyás István – Kocsis Lajos – Müller János: Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Utcai homlokzat 1:100. Pausz-rajz. 

Budapest, 1955. MMA, MÉM – MDK, Tervtár, ltsz. R 7071. (Közölve: Pest megye műemlékei II. 1958. i. m. 124. 186. 

kép.) 
8 A rajzon e lábazat mellett „kikaparni!” széljegyzet szerepel.  
9 Alexy Gyula: Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Helyreállítási tervdokumentáció. Kézirat. Budapest, 1955. MMA, 

MÉM – MDK, Tervtár, ltsz. D 7058. 
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az emeleti ablakok húzott vakolatsávja közötti zónát is fehérre festették. 

 A homlokzati rajzon látható, hogy az 1955-ös terv szerint az utcai homlokzat 

egységesen kétszárnyú, szellőzőszárnyas, a ma is meglévőkkel azonos típusú 

ablakokkal rendelkezett. Ugyanakkor a helyreállítás során átalakították az északról 

számított negyedik földszinti tengelyt: az itt működő fodrászüzlet üvegkirakatát 

elbontották, a korábbi keskeny típusú helyett pedig szélesebb, egyszárnyú ajtót 

helyeztek itt el, fölötte FODRÁSZ felirattal. A dokumentáció műszaki leírása szerint 

ekkoriban 80%-os roncsoltsági fokú főkaput szintén felújították. Továbbá kicseréltek 

a tetőzeten 300 db cserepet, illetve 50 db kúpcserepet. 

 A 412 helyrajzi számú, helyreállított épületet, amely – a mai állapothoz 

hasonlóan – már ekkoriban három lakást foglalt magában, 1958. január 1-jén miniszteri 

döntés értelmében műemlékileg védetté nyilvánították.10 

 1966. május 26-án az Országos Műemléki Felügyelőség műemlék-vizsgálati 

tevékenysége során felmérte az épületet. Az ekkor kitöltött adatlap11 szerint a továbbra 

is 3 lakásból álló lakóházat 1965-ben „tatarozták”. Műszaki állapota ekkor megfelelő 

volt. Az adatlaphoz mellékelt két fekete-fehér archív fotó közül az udvari homlokzatot 

ábrázoló felvétel egyértelműen az 1955-ös helyreállítás után kialakult, lényegében a 

ma is láthatóval megegyező állapotot dokumentálja (ld. ajtók, ablakok, azok 

elhelyezkedése). 

Az utcai homlokzat részletét megjelenítő fényképfelvétel12 azonban bizonyára 

1955 előtt készült. Ezen a fotón még a vakolatlan nyerskő lábazat jelenik meg, amelyet 

az 1955-ös helyreállítás során eltávolítottak. A kétszárnyú, szellőzőszárnyas ablakok 

közül ekkor még a földszinti ablakok szemöldökfájának homlokoldalát is hullámos fríz 

díszítette. Záró oldali takarólécük pedig egyszerű lábazattal és fejezettel ellátott, 

antikizáló pilaszter formát öltött. A homlokzati fehér vakolatsávok, az 1955 utáni 

megoldástól eltérően, nem terjedtek ki a kettős övpárkányra. Az északról számított 

negyedik földszinti tengely axisában itt még ablak látható. Vagyis a felvétel a 

fodrászüzlet megnyitását, ezzel együtt a bejárati ajtó és a kirakatportál homlokzati 

                                                 
10 Műemléki jellegű épület, ld. Pest megye műemlékjegyzéke 1976. i. m; Pest megye műemlékjegyzéke 1990. i. m.  
11 Távlati terv. Vizsgálati anyag. Pest megye XXVIII. Szentendre M–V. 65/17. MMA, MÉM – MDK, Tervtár. 
12 Szentendre, Vöröshadsereg útja 41. Fekete-fehér fotónegatív. MMA, MÉM – MDK, Fotótár, ltsz. 073.466N 



 5 

elhelyezését megelőzően készülhetett (minden bizonnyal 1944 előtt; azt megelőzően, 

hogy az ingatlan a magyar állam tulajdonába került volna). Ezen a felvételen a 

homlokzati pilaszterek és falfelületek közötti színkülönbség a mai színek közötti 

eltéréséhez képest láthatóan kisebb. 

Nagy fontossággal bír ebből a szempontból egy további fekete-fehér fénykép.13 

Ezen a felvételen az utcai homlokzat sötét és világos színezett felületei a jelenleginek 

megfeleltethető állapotot mutatják. A lábazati párkány sötétre volt színezve. Az 

északról számított negyedik tengelyben kétszárnyú, szellőzőszárnyas ablak jelenik 

meg, a kapu fölött pedig KISÁLLATKLINIKA felirat olvasható. Mindebből arra 

következtethetünk, hogy a fénykép az utcai homlokzat 1955 utáni, az ekkor átalakított 

fodrászüzlet megszüntetését követő állapotát hordozza. Elképzelhető, hogy az ún. 

Távlati terv hivatkozott adatlapján szereplő 1965-ös „tatarozás” az egykori 

fodrászüzlet megszüntetésével kapcsolatos munkákra utal. Vagyis a leírt fotó 1965 után 

készülhetett, és lényegében a homlokzat mai kialakítását rögzíti, amelyen az ezt követő 

évtizedekben már nem változtattak. 

 Az OMF 1982-ban Szentendre általános rendezési tervét14 is elkészítette, amely 

az épületet és annak szűkebb környezetét közvetlenül nem érintette. A lakóház 

történetében ezt követően az egyedüliként megragadható változás, hogy 1990 után 

műemléki jellegű épület helyett védett műemlékként szerepel a nyilvántartásban. A 

műemléki beavatkozások, helyreállítási munkálatok évtizedeken át tartó folyamatos 

elmaradásából kifolyólag az utcai homlokzat állapota napjainkra rendkívül erősen 

leromlott.15” 

 

2. A kapu történeti háttere -a műemlék tervezett tevékenységgel érintett 

építéstörténeti dokumentációja: 

A kapu az építéstörténeti dokumentáció szerint az épülettel megegyező korú, építése 

                                                 
13http://muemlekem.hu/muemlek?egylapon=20&submit_egylapon=OK&any=&nev=&helyseg_nev=szentendre&cim=

&torzssz=7331&id=&statusz_Helyi_v%E9delem=i&statusz_Ideiglenes_m%FBeml%E9ki_v%E9delem=i&statusz_M

%FBeml%E9ki_v%E9delem=i&statusz_Regisztr%E1lt_m%FBeml%E9ki_%E9rt%E9k=i&statusz_V%E9dett%E9_nyi

lv%E1n%EDt%E1si_elj%E1r%E1s_alatt=i&utolso-log-napok-min=. Letöltés ideje: 2017. november 25. 
14 Publikálva: Sándyné Wolf Katalin: Településtörténeti munkarész Szentendre általános rendezési tervéhez. 

Műemlékvédelem, 26. 1982. 194–200. 
15 Internet: muemlekem.hu; http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/bekesszentandras.htm 
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1800 körülire tehető. A kapu egyszerű szerkesztése, visszafogott díszítményei (külső 

oldalon rombusz alakban, furnér-teríték szerűen összeforgatott deszkaborítás és a 

rombuszok közepén látható rozetták) is az épületre is jellemző klasszicista stílust idézi. 

Az első dokumentált felújítása 1955-ben volt. A felújítás során megállapították, hogy 

roncsoltsági foka 80%-os. Nagy valószínűséggel, így a külső deszkázat lecserélésre 

kerülhetett, mivel leginkább a külső felület van kitéve leginkább az időjárás 

viszontagságainak. Az a tény is arra enged következtetni, hogy a külső deszkázat 

állapota meglehetősen egységes (bár természetesen a festés állapota alul jóval 

kopottabb), nem tűnik úgy, hogy lenne a felületen eredeti deszka. Az 1955-ös felújítás 

után többször átfestették a felületet (a külső felület kopásai alatt további festékrétegek 

láthatók), további dokumentált felújítás viszont nem történt. 

 

 

Állapotdokumentáció  

1. Leírás: 

Kőkeret: „Két oldalt egy-egy hasáb alakú, törzsének homlokoldalán pozitív tükörrel 

ellátott pillér. Az egyszerű lábazathoz befelé forduló, háromszög alakú kerékvető 

kapcsolódik. A fejezet (gyámkő) homlokoldalán kettős tárcsadísz, illetve jobb felső 

sarkán visszametszett pozitív tükör.  

Architrávját középütt egy szélesebb, két oldalt egy-egy keskenyebb betét tagolja. 

A háromszögű timpanon mélyebben ülő, rózsaszínre vakolt falsíkjának a 

középpontjában egy felül tárcsadísszel összefogott, klasszicizáló koszorústukkó kapott 

helyet, két oldalán egy-egy enyhe ívben aláomló, kettős tárcsában végződő 

levélfüzérrel (girlanddal). A koszorú által körülfogott belső falsíkon И·199 felirat.” 16 

Asztalos szerkezet: Háromszárnyú festett, fenyőfa kapu: a két nagyobb szárny között, 

a jobb oldali szárnyon pántolt kisebb bejárati kapu a harmadik szárny. Hevederes 

merevítésű szerkezet: korai szerkesztésre utal a későbbi gyártásúakra jellemző 

keretbetétes szerkezetekkel szemben.  

                                                 
16 Gömöri Judit és Kovács Gergely Építéstörténeti dokumentációjából származó idézet. p. 13. 
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A kapu szerkezetét felül a teljes kapumagasság kb. 4/5-nél vízszintes párkány tagolja, 

mely a felső rögzített 

vízszintes elem alsó élén fut 

végig. A párkány összetett 

profilú széles díszléc, amely 

mélységében kiemelkedik a 

felső rögzített elem síkjából. 

A felső elem közepén 

faragott rozetta található, 

melyet a lambéria jellegű 

deszkázat élére állított 

négyzet formában keretezi.   

A párkány alatti részen a kapuszárnyak osztják három részre a teret: a két nagy 

kapuszárny és a kettő között elhelyezkedő gyalogkapu. A gyalogkapu felső vonala 

barokk ívben van bevágva a 

két nagyobb szárnyba. A 

kapuszárny közepén élére 

állított négyzet található, 

melyet a lambéria jellegű 

deszkázat a formát lekövető 

alakban keretezi. A 

gyalogkapuszárnyat a 

nagyobb szárnyak felől oldalt 

és fent is egyszerű lécek 

keretezik. A gyalogkapun 

barokkos jellegű karéjos 

zárcímke látható, benne 

alumínium kilinccsel. A 

gyalogkapu bal felső 

oldalánál fogantyú látható, 
3. kép: A kapu belülről. 

2. kép: Faragott rozetta. 
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mely belül egyszerű kallantyú jellegű zárhoz kapcsolódik. A két nagyobb szárny alján 

széles lábazati deszka (vízvető) fut végig. Mindkét szárnyon a gyalogkapu sarka 

magasságában, a kapuszárnyak közepén egy-egy faragott rozetta látható melyet a 

lambéria jellegű deszkázat élére állított négyzet formában keretezi. A jobb oldali 

kapuszárnyon felül egyszerű slagléc van rögzítve függőlegesen. 

Belül a felső rögzített elem tömbösített deszkái vízszintesen futnak, szélei felfelé 

(részben a fal ívét követve) hullámvonalban beszűkülnek. A felső elem szélein egy-egy 

ferde fa hevederrel, beljebb egy-egy függőleges kovácsoltvas pánttal, középen egy 

szélesebb, tetején fózolt ugyancsak fa hevederrel merevítettek. A vaspántok felül 

csigában kanyarodnak vissza.   

Mindhárom kapuszárny belül függőlegesen futó deszkákból lettek tömbösítve. A két 

nagyobb szárny alul és középen egy-egy vízszintes fa hevederrel, felül pedig egy a 

szárnyak külső széleiről induló ferdén felfelé tartó fa hevederrel merevítettek. Ezek a 

szárnyak az alsó és a ferde felső hevederen rögzített két hosszú réses pánton van 

felakasztva a kőkeretbe illeszkedő csapos elemre. Az alsó egyszerű hosszú pánt, a felső 

ferde alul ívesen kiszélesedő, a végén liliom formában végződő, kovácsolt 

kidolgozású. A pántok a fára kovácsoltvas szegekkel rögzítettek. A nagyobb szárnyak 

belső oldalain, felül egy-egy, alul a bal szárnyon egy kovácsoltvas tolózár található. A 

két nagyobb szárnyon a gyalogkapu felett többrészes retesz-zár alkatrészei láthatók. 

A gyalogkapu két vízszintes fa hevederrel merevített, ezeken réses kovácsoltvas 

pántok, melyek (kívülről nézve) a jobb nagy kapuszárny felső hevedere felett és alsó 

hevedere alatt kapcsolódnak csapos pántokra. A pántok kovácsoltvas szegekkel 

rögzítettek. A nagy szárnyon futó pántok rövidebbek, egyszerű vonalvezetésűek, a 

gyalogkapun lévők elején kör alakban kiszélesedők, végükön liliomos kovácsolt 

díszekkel. A gyalogkapun egyszerű dobozzár látható, a felső heveder felett, fogantyús 

zár kallantyú része van. 

2. Állapotleírás 

 

A kapu egészén poros-földes szennyeződés található, a lábazati részeken nagyobb 

mértékben.  
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A külső felületen a festés erősen károsodott: lekopott, a festékmaradványok peregnek, 

látható, hogy a kapuzat több 

alkalommal is le volt festve. 

A mindennapi használatból 

eredően a kilincs környékén 

a fa is erősebben megkopott. 

A külső deszkázatot nagy 

valószínűséggel 

lecserélhették az 1955-ös 

felújítás alkalmával. A 

festékréteg nélkül maradt fa 

felületek az UV hatására 

kiszürkültek, kiszáradtak. A 

fa több helyen repedezett, 

néhol hiányos: a bal szárny 

lábazata erősen sérült, a 

gyalogkapu 

deszkaelemeiből több is 

hiányzik, keretezéséből egy 

darab kitört, a középső élére 

állított négyzet alakból 

teljesen lekopott a rozetta 

faragvány (ennek hiánya a 

kapu többi rozettaforma díszítményéből és az elemek vastagságának a különbségéből 

egyértelműen kikövetkeztethető). A párkányzat hosszában elhasadt, letört. A legfelső 

rozetta középen más színre bemázolt, közepe utólagosan kifúrt, elektromos kábel van 

itt átvezetve. A kapura kívülről két postaláda is fel van szerelve. A kilincs utólagos 

alumínium, a karéjos zárcímke sem biztos, hogy egykorú a kapuval. 

Belül a kapu festése sokkal jobb állapotban maradt meg, nem pereg, de helyenként 

kopott, szennyeződött. Sok helyen falfestékkel összefröcskölt, jobb szélén 

4. kép: Kárfelmérési terv, külső oldal: kopások, festékhiányok, 

szennyeződések: fehér szaggatott keretezés; fahiányok, repedések, 

hiányzó, vagy cserélendő szerkezeti elemek: folytonos fekete keretezés; 

utólagos rátett elemek: piros keretezés. 
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madárürülékkel szennyezett 

(felette konzol van 

felszerelve védelemként). A 

faanyag több helyen kissé 

korhadt: mindkét 

kapuszárnyon látható 

korhadás nyomok, a 

gyalogkapun rétegelt 

lemezből készített 

megerősítések is 

valószínűleg korhadásokat 

takarnak. Összességében 

megállapítható, hogy több 

gyenge megtartású elem is 

valószínűsíthető a 

szerkezeten belül, amely a 

festék eltávolításakor, illetve 

a szerkezet megbontásakor 

válik láthatóvá. A kapu belső 

oldalán is több helyen 

fahiányok felfedezhetők pl. 

gyalogkapu felső ívénél. A 

kapun belül postaláda, 

kitűző tábla, kombinált fogó, kulcs is ki van akasztva. A gyalogkapu mellett bal oldalon 

utólagos kerék van felszerelve, a tőle jobb oldali szárnyon az ajtóletűző vasalat későbbi 

gyártmány. A vasalatok többszörösen átfestettek, helyenként korrodáltak. A kapu felső 

részén elektromos vezetéket akasztottak fel. 

 

 

 

5. kép: Kárfelmérési terv, belső oldal: kopások, festékhiányok, 

szennyeződések: fehér szaggatott keretezés; fahiányok, repedések, 

hiányzó, vagy cserélendő szerkezeti elemek: folytonos fekete keretezés; 

utólagos rátett elemek: piros keretezés. 
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Kutatási dokumentáció 

 

 

1. A kutatási napló: 

A kutatási terv alapján nyitottam a kutatási ablakokat. Ettől való eltérés csak a 3. 

kutatóablaknál történt: itt végül nem a falcban végeztem a kutatást, hanem az ott 

megjelölt felületen a kapu belső oldalán. A kutatást a kapu külső oldalán kezdtem meg, 

itt a vegyszeres feltárás a pergő festékréteg miatt nem volt lehetséges, így a mechanikus 

szétválasztás volt indokolt. A festék kötőanyaga a külső oldalon a környezeti hatások 

nyomán erősen károsodott, így csak apró festéktöredékeken lehetett az egyes 

felületeket feltárni. A kutatóablak festékének rétegről-rétegre történő mechanikus 

leválasztásával a következő eredményre jutottam: 

Külső oldal pergő festékmintája alapján: 

1. Legfelső réteg (jelenleg látható): kékes zöld (lehetett esetleg UV sugárzás által 

megváltozott krómoxidzöld) 

2.Második réteg:   krómoxidzöld  

3. Harmadik réteg:   fehér (alapozás?) 

1. ábra: Kutatási ablakok nyitása: külső oldal:1; belső oldal:2-4. 

1. 
2. 

3. 

4. 
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4.Negyedik réteg:   krómoxidzöld  

5. Ötödik réteg:   fehér (alapozás?) 

6. Hatodik réteg:   valószínűleg napfénytől kifakult nedv-zöld lehetett. 

7. Natúr fenyőfa 

 

 A belső oldalon több vegyszerkeverék kipróbálása után 

n-butilacetátot használtam Rhodiasolv RPDE keverékkel 

8:1 arányban. A felső festékréteg felpuhulása után 

szinlőpengével és acélgyapottal tisztítottam le a 

festékmaradványokat. A 2-es, 3-as és 4-es kutatóablakban 

is ugyanazt az eredményt kaptam: a belső festésen két 

réteg festéket tudtam feltárni: a külső krómoxidzöld réteg 

alatt egy melegebb nedvzöld réteget találtam, alatta pedig 

a sárgás színezetű fenyőfa alapot. A 4-es mintánál 

találtam a nedv zöld és a krómoxid zöld között kisebb fehér foltokat, de ez valószínűleg 

csak a fal fehérre meszeléséből adódó szennyeződés lehetett, mert beül sehol máshol 

nem találtam nyomát.  

Belső oldal mintái szerint: 

1.Legfelső réteg (jelenleg látható): krómoxidzöld (képen 1-es)  

2.Második réteg:   nedvzöld (képen 2-es) 

3. Natúr fenyőfa  

1. 

2. 

3. 
5. 

4. 
6. 

7. 

6. 

7. 

6. kép: 1-es minta kutatási szakaszai. 

7. kép:Belső oldal, 3-as minta. 

1. 2.
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2. Kutatás eredményeinek összegzése: 

 

Tehát mindkét oldalon a legalsó és legrégebbi réteg a nedvzöld, bár a külső oldalon 

némileg ez a szín kifakult az UV sugárzás miatt. 1955-ben teljes felújítás történt a 

kapun és az akkori leírások szerint 80 %-os volt a roncsoltsági a foka a kapunak, ezért 

valószínűsíthető, hogy a kapuzat külső deszkázata (amely a legrosszabb állapotban 

lehetett) lecserélésre került a régi szerkezet mintájára. Mindenesetre nem valószínű, 

hogy eredeti festés megmaradhatott az 1955-ös felújítás után. Feltételezhető, hogy a 

felújítás során a régi festékréteg színét tartották szükségesnek helyreállítani. A jelenleg 

látható festékrétegek az 1955-ös felújítás során kerülhettek a kapura. A külső és belső 

festékréteg-szám különbségre az adhat magyarázatot, hogy a külső oldalon sokkal 

nagyobb ütemben pusztulhatott le a festés minősége, mint belül, ezért nem tartották 

szükségesnek belül annyiszor átfesteni. A restaurálás során így a legalsó nedvzöld réteg 

rekonstruálását javaslom megvalósítani. 

. 

3. Festékréteg kutatásához felhasznált anyagok, eszközök: 

n-butilacetát-Rhodiasolv RPDE keverékkel 8:1 arányban 

Szike 

Acélgyapot 

Szinlőpenge 

Vatta 

 

Restaurálási terv 

1.Restaurálási terv: 

a. Szállítás: Az ajtószárnyakat a restaurálás elvégzéséhez a legnagyobb óvatossággal kell 

leemelni a helyéről és elszállítani, hogy a munkálatok nagy részét műhelyben lehessen 

végezni (szerkezet szétbontása, ragasztása, kiegészítések). A fa tokok restaurálása 

helyben tervezzük végezni. A szállítás a kapuszárnyakat stabilan lekötözve, a 



 14 

rögzítéseknél szivacsokkal, kartonokkal kipárnázva történjen. A műhelybe érkezve 

megfelelő hőmérsékleti és páratartalmú viszonyok között szükséges elhelyezni. 

b. Ideiglenes ajtó építése: Az elszállított ajtó helyére OSB lapból kell készíteni 

ideiglenes ajtót fenyőfa keret merevítéssel. 

c. Vasalatok leszerelése: A vasalatok tisztításához, konzerváláshoz és a fa szerkezet 

kijavításához szükséges a fém alkatrészek óvatos leszerelése. 

d. A repedezett, lepattogzott, többször átfestett rétegek eltávolítása a fa és fém 

elemekről: diklór-metán és metanol megfelelő arányának alkalmazásával, vagy 

Kromolux-szal (tisztítási próba alapján még más vegyszerek is szóba jöhetnek). A 

nehezebben hozzáférhető felületeken a fent említett vegyszeres tisztítás mellett 

mechanikus tisztítást is ajánlott használni szike és acélgyapot alkalmazásával. 

e. Zsírtalanítás denaturált szesszel, (ha szükséges). 

f. Fertőtlenítés ANTI-FUNGI PLUS ( Imprägniergrund Plus) rovar és gombaölő szerrel 

(Pannon Protect). 

g. A restaurálás során esetlegesen feltárt korhadt, szerkezetileg meggyengült, de 

még szilárdítható elemek, megkötése Paraloid B72 10 %-s nitro hígítós oldatával 

h. Szerkezeti és esztétikai hiányok pótlása fenyőfából, a gyenge szerkezeti elemek 

szétbontása, csapok tisztítása és újraragasztása az eredeti technikának megfelelően 

vízben duzzasztott és vízfürdőn melegített csontenyv és bőrenyv 1:1-s keverékével, 

vagy diszperziós faipari ragasztóval. Fa elemek, faragványok pótlása eredeti anyagnak 

megfelelően fenyőfából. 

i. Rekonstrukció: A kapu restaurálásakor dől el, hogy a szerkezet mely részei 

megtarthatók és melyeket szükséges rekonstrukcióba elkészíteni. Az eddigi 

vizsgálatok alapján a gyalogkapu középső rozettájának faragását mindenképpen 

rekonstruálni kell a kapun található többi rozetta alapján. 

j. Tapaszolás: Rések, repedések, kisebb hibák javítása tapaszolással (pl Trinát 

mestertapasz).  

k. Csiszolás: durvább, majd finomabb csiszolópapírral; egyenes felületeken gépi, majd 

kézi, a térgörbe elemeken és nehezen hozzáférhető részeken kézi csiszolással.  

l. Bevonat rekonstrukció: Matt fényű nedvzöld fedőfesték alkalmazása (Milesi), 

megfelelő alapozással. 
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m. Fém elemek korróziós termékeinek eltávolítása mechanikus módon, drótkefével. 

Azokat a fém elemeket, amelyek a korrózió okozta károsodások miatt nem töltik be 

funkciójukat, cserélni szükséges.  

n. Fém elemek konzerválása Matt fekete fém konzerváló festékkel végezve. 

o. Vasalatok visszaszerelése: az eredeti helyekre, illetve rekonstrukciók felszerelése 

(kovácsoltvas kilincs). Az utólagosan feltett postaládák és egyéb tárgyak esetében nem 

javaslom a kapuzatra való visszaszerelésüket. Megfelelőbb megoldás lenne ezeknek a 

falra történő felszerelése (házszám). 

p. Visszaszállítás: A restaurált elemek visszaszállítása (az a. pontban említett szállítási 

körülmények között), az ideiglenes ajtó elbontása, szárnyak óvatos felhelyezése. 

Csapágyazott forgópántok felszerelése, a könnyebb és tartósabb használat érdekében. 

 

2. Beavatkozás indokai:  

A szerkezet meggyengült, korhadt, egyes elemek hiányoznak, rétegelt lemezekkel 

megerősített (takart) elemek nem esztétikusak, nem korhű és nem nyújtanak megfelelő 

stabilitást. 

Felületkezelés: jelenlegi állapotában nem nyújt megfelelő védelmet a szerkezet 

számára, továbbá esztétikailag is indokolt egy új bevonat képzése. 

Faragás pótlása: a gyalogkapun lekopott rozetta pótlása a többi rozetta alapján könnyen 

rekonstruálható. 

Kilincs pótlása az eredeti esztétikai helyreállítás érdekében: mivel nincs dokumentálva, 

hogy milyen lehetett, egy egyszerű –díszítmény nélküli– kovácsoltvas kilinccsel lenne 

indokolt pótolni. 

Vasalatok javítása, a korróziós folyamatok megfékezése céljából, matt fekete 

felületkezelés a régi kovácsoltvas megjelenés mintájára. 

 

3. Beavatkozást követő összkép: 

A beavatkozás után a külső oldalon a feltételezett eredeti megjelenést tervezzük 

visszaállítani: a fenyőfa szerkezetet régen is fedőfestékkel felületkezelték. A kutatási 

dokumentáció következtetéseiből kiindulva belül a legalsó, dokumentálhatóan 
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legrégebbi matt nedvzöld festést javaslom rekonstruálni. A kapu szerkezete és festése 

így a jelenlegi adatok alapján leginkább megfeleltethető a kapu eredeti 

megjelenésének. Helyreállításra kerül a kilincs és faragott rozetta. Megjelenésében 

egységessé válik és eltávolításra kerülnek az utólagosan feltett modern elemek. 

 

4. A tervezett restauráláshoz felhasználandó anyagok: 

Zsíralkohol-szulfát 1%-s vizes oldatának habja 

Diklór-metán és metanol keveréke, vagy Kromolux festéklemaró és denaturált 

szesz 

Fenyőfa 

Vízben duzzasztott és vízfürdőn melegített csontenyv és bőrenyv 1:1-s 

keverékével, vagy/ és diszperziós D3-as faipari ragasztó 

Paraloid B72 nitohigítós oldata. 

Matt Milesi fedőfesték (megfelelő alapozással) 

Trinát tapasz 

Matt fekete fém konzerváló festék 

ANTI-FUNGI PLUS rovar és gombaölő szer 
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Részletfotók 

 

Fent: balra: gyalogkapu kitört keretezése; jobbra: kikopott deszkaborítás és alumínium kilincs. 

Lent: balra: korrodált, szennyeződött, több rétegben átfestett vasalat; középen: utólagos, kicserélt alsó 

tolózár; jobbra: használattól kikopott retesz. 
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Fent: balra és középen: rozetta kikopott helye és meglévő rozetta közötti anyagvastagság-különbség; 

jobbra: rászerelt konzol a madárfészek hátrányainak kiküszöbölésére. 

Alul: balra: elhasadt párkányzat; jobbra: átfúrt-átfestett rozetta és elektromos kábel.  
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Kelt.: Szentendre,. 2018. február 26. 

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

  

        Jakab Dániel 

 

       Tárgyrestaurátor művész 

       Fa-bútor szak 

       Okl.sz.:PT P 000827 

 

Szakértő műemléki restaurátor szakterületen, tárgyrestaurátor szakirányon. 

Nyilvántartási szám: 21-0142 

Telefonszám:+36 30 6707850 

Cím: Szentendre, Puskin u. 46. 

Email: jakab.daniel.gabormail.com 

www.muemlekirestaurator.hu 

 


