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A templom padlásán megtalált fakoporsó, benne pedig az 

összetekert zászlók. A koporsót évtizedekkel ezelőtt 

feltehetően a szentsír megformálásához használták. 

 

 

 

 

 

 

A két darab Római Katolikus, és két darab Görög Katolikus 

stílusú zászló, közvetlenül a megtalálás után, 2010. április 7-én. 

Előoldali fotók. 



 

   

A restaurálásra kiválasztott zászló elő- és hátoldala a restaurálás előtt. 



          

       A zászló előoldali festménye, amelyen Szűz 

Mária látható a kis Jézussal. 

 A festmény felirata: „A három Regétzi Huta 

készítette 1850-ik esz., S. A. Ujhely” 

A zászló hátoldali festménye, amelyen Szent 

István király látható amint felajánlja a koronát 

Máriának. 

 A festmény felirata: „A nép buzgalmából” 



 

A ZÁSZLÓ RÉSZLETEI A RESTAURÁLÁS ELŐTT 

 

            

       

  

  

Penész jellegű szürke szennyeződés a zászlón. Szakadás a kép rögzítésére szolgáló ripsz szalagnál. 

Szakadás és szabálytalan alakú lyuk a zászlón. Lefeslett szalag és meggyengült varrás a zászlókép 

körül. 



A ZÁSZLÓ ÁLLAPOTA ÉS RESTAURÁLÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zászló állapota a restaurálás előtt: 

 Méret: 147 x 107 cm 

 Anyag: selyemdamaszt 

 Szín: "bordó" 

 Általános leírás: A zászló 3 részből szabott, 1 lapos, kétoldalas festménnyel 

díszített. Szögletei bojtokkal díszítettek, széleit pedig rojt szegélyezi. 

 Állapot: Erősen szennyezett, foltos és több helyen lyukas, illetve szakadt. A 

festményt rögzítő ripsz szalag szakadozott, 2 bojt hiányzik, a rojtok 

felfeslettek és hiányosak. 

A restaurálás folyamata: 

Tisztítás és szétbontás: 

 Portalanítás ecseteléssel, elszívás mellett. 

 A ripsz szalagok lebontása,  és a festmény kiemelése. 

 A rojtok és bojtok lefejtése. 

 Tisztítási próbák, a penész jellegű foltok eltávolításának sikere érdekében. 

 Zsíralkohol-szulfátos vizes tisztítás, szükség esetén a foltok külön kezelése. 

 Szárítás méretre tűzve, szobahőmérsékleten. 

 A rojt és ripsz szalagok nedves tisztítása. 

 A bojtok felületének habos tisztítása a bennük lévő famag megóvása mellett. 

Restaurálás: 

 A kitisztított textil selyemszállal történő felfércelése a megfelelően 

megszínezett selyemkreplinre. 

 A lyukak lerajzolása és a hiányok pontos kiszabása szikével, hasonló 

textúrájú és megfelelő színre festett vastag selyemből. 

 A kiszabott darabok helyére varrása, a lyukak és szakadások bejavítása. 

 A második réteg selyemkreplin rögzítése.  

 A festmény visszahelyezése megerősített és javított, illetve kiegészített ripsz 

szalag segítségével. 

 A meglévő bojtok és rojtok visszavarrása. 

 A tartórúd konzerválása és kiegészítése, majd visszavarrása a százlóba. 

 

A kétoldalas festmény állapota a restaurálás előtt: 

 Általános leírás: A zászló középrészén található - kivehető - két oldalas 

festmény vékony alapozó és olajfestékkel készült. A festményt a 

zászlólaphoz ripsz szalaggal rögzítették. 

 Állapot: A középképek festék és alapozórétege kiszáradt és meggyengült, 

valamint a hajtási élek mentén lepergett a hordozóról. A megmaradt 

festékréteg a legkisebb érintésre is pereg, a lenvászon hordozó 

meggyűrődött. 

A restaurálás folyamata: 

 A festmény kiemelése a zászlóból. 

 A vászonhordozó ideiglenes feszítőkeretre helyezése húzószél segítségével. 

 Az előoldal levédése japánpapíros ragasztással, 8%-os zselatin 

alkalmazásával. 

 A vászon kiegyenesítése: Párásítás, fokozatos ékeléssel. 

 Leragasztás levétele. 

 Tisztítás: A felület portalanítása, majd a megsárgult lakk levétele a 

megfelelő oldószer segítségével. 

 Levétel a feszítőkeretről. 

 Konzerválás: A meggyengült festék és alapozóréteg végső rögzítése. Plexisol 

550 konzerváló anyag beecsetelése és bevasalása mindkét oldalon. 

 Tömítés: A lepergett folytonossági hiányok pótlása rugalmas tömítő-

masszával. 

 Esztétikai kiegészítés, javítás. 

 A festmény visszahelyezése a zászlóba. 

 

 

 

 

A zászló textil részeinek restaurálását Pállné Gyulai Orsolya textilrestaurátor 

művész, a zászlókép restaurálását pedig Szederkényi Nikolett festő restaurátor 

művész végezte el. 

A tartórúd javításában Gromóczki János segédkezett, a tartó konzolt pedig 

Matisz Zsolt készítette el. 



                

       A már részben tisztított és szétbontott zászló a 

restaurátor műhelyében. 

A kibontott tartórúd helye a zászlóban. Jól 

látszik, hogy a belső (A képen a varrástól 

jobbra.) oldalon élénkebb az anyag színe, így 

eredetileg közel ilyen színű lehetett a textil. 



 

A TEXTIL RESTAURÁLÁSA 

 

            

       



 

A ZÁSZLÓKÉPEK RESTAURÁLÁSA 

 

            

       

    

    

Restaurálás előtti állapot. Részletfotók az előoldali festmény állapotáról. 

Kiegyenesített és letisztított állapot. Tömítés utáni és esztétikai kiegészítés előtti állapot. 



 

 

Az előoldali festmény a restaurálás után. 



 

 

A hátoldali festmény a restaurálás után. 



A RESTAURÁLT ZÁSZLÓ EZENTÚL A KARZAT 

ELŐTT FELFÜGGESZTVE DÍSZÍTI 

TEMPLOMUNKAT  

 

A JÖVŐBEN SZERETNÉNK A ZÁSZLÓ PÁRJÁT 

IS RESTAURÁLTATNI, ENNEK 

FINANSZÍROZÁSÁHOZ VÁRHATÓAN GYŰJTÉST 

SZERVEZÜNK MAJD  


