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8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum u.
Házoromzatok restaurálása,
a Gősfai házoromzat rekonstrukció elkészítése

Szakmai beszámoló

Elvégzett munka leírása
A Göcseji Skanzen jelenleg külön kiállító területet szán a festett házoromzatok
bemutatásának. A régi falusi házak díszes oromdeszkázatai a padlások utca felőli oldalát
zárták; a hozzájuk tartozó házakat már nem sikerült megmenteni. A bemutatás módja
talán ma már nem a legkorszerűbb és megérett az újra gondolásra.
A deszkák között kifűrészelt mintázat a szellőzést biztosította. A festett virágok és vallási
jelképek: kereszt, csillag stb. az emberek díszítés iránti vágyát, ügyességét, a színekhez
való vonzódását tanúsítja, egyúttal a bútorfestő asztalosok tehetségét dicséri. A
csonkakontyos házak oromdeszkázatának virágmintás festése a 19. század második
felére tehető.
Az oromzatok általános jellemzője, hogy fizikai állapotuk szerint tovább nem odázható
az emlékanyag konzerválása restaurálása. A motívumkincs rögzítését 2014. évben
szakmai tovább képzés keretében - NKA pályázati forrás segítségével - már
megkezdtük. dokumentációs feladat volt ennek folytatása és befejezése. Ezek után
mielőbb sort kellett kerítenünk az effektív állományvédelemre is.
Az eredeti házoromzat deszkákról a régi festés már 70-80 %-ban az idők folyamán
lekopott.
A megmaradt mintának az érdekessége olyan, mintha körbefaragták volna, de valójában
csak az történ, hogy a festett részeken a pigmentek megvédték a fának a szerkezetét, a
festetlen helyeken pedig az időjárás lekoptatta a fát.
Restaurálás menete:
Előkészítés:
A deszkák szegekkel voltak felerősítve. Először beszámoztuk, majd óvatosan a szegeket
kihúzva levettük a helyükről.
Festék-pigmentek konzerválása:
Tisztításkor a maradék festés is károsodhat, ezért a tisztítást meg kellett, hogy előzze a
festék réteg fixálása. A festék-pigmenteket fixatívval (pigmentek rögzítésére szolgáló
színtelen fényvédőszer) kétszer kis ecsettel átkentük.
Tisztítás:
Óvatosan porecset segítségével leportalanítottuk, majd a makacsabb szennyeződéseket
Genapol (zsíralkohol-szulfonát) vizes oldatának habjával megtisztítottuk, az
elszennyeződött habot pedig azonnal papírvattával letöröltük a felületről.
Fertőtlenítés:
A deszkákon régebbi rovar kirepülő nyílások és cincér járatok láthatók, de aktív
rovarfertőzést nem észleltünk, ezért megelőző védelmet nyújtó faanyagvédőszerrel
lekezeltük.
A fertőtlenítést Impralit TSK 10, 10%-os vizes oldatával végeztük, amely megelőző
védelmet nyújt farontó gombák és rovarok ellen. Az oldatot fecskendő segítségével a

rovarkirepülő nyílásokba injektáltuk, majd vékonyan leecseteltük a felületeket.
Konzerválás:
Pár helyen ahol régen jobban rovarkárosodott, és korhadt volt a faanyag, azokon a
helyeken szilárdítással konzerváltuk a faanyagot. Ezt a műveletet Embaleum LX Hartend
befecskendezésével végeztük el.
Ahol a fából egy kisebb rész letörött, azokat csont enyvvel a helyükre ragasztottuk.
Szerencsére szilárdított részeken nem kellett ragasztani.
Mivel a faanyag és a rajta lévő festés is 137 éves, ezért úgy döntöttünk (muzeológusok és
restaurátorok), hogy az eredeti deszkákat konzerválás után megőrizzük az utókor
számára, és már nem tesszük ki az időjárás viszontagságainak. Így a festett minták és a
faanyag sem kopnak tovább. De azt sem tartottuk volna etikusnak, hogyha az eredeti
deszkákon visszafestjük a mintákat. Ezért a rekonstrukció készítése mellett döntöttünk.
Az eredeti oromzat deszkák pedig egy fedett helyen bármikor kiállítható.
Rekonstrukció készítése:
Alapanyagnak az eredetivel megegyező fát, borovi fenyőt választottunk.
Minden deszka mérete megegyezik az eredetivel.
A díszítő motívum mintáját víztiszta fóliára levettük, majd indigó segítségével az új
faanyagra
átrajzoltuk.
Hagyományos készítés-technikával, tojástemperával festettük ki az átrajzolt mintákat. A
festék-pigmentek kötőanyagának a tojás sárgáját használtuk.
Tojástempera recept:
– 1 tojás sárgája
– 3-5 csepp levendulaolaj
– földfesték pigmentek
– desztillált vízzel hígítva
Az arányokat úgy állítottuk be, hogyha a festék száradás után fényes lett, akkor még
hígítottuk desztillált vízzel. Ha viszont száradás után a szín ujjal elhúzható volt, akkor
kevertünk bele még kötőanyagot azaz tojás sárgáját.
A festék réteget 10%-os Paraloid B72 acetonos oldatával levédtük, de csak a festett
mintákat kentük le.
Mivel rekonstrukcióról beszélünk, ezért úgy döntöttünk, hogy a deszkák festetlen
fafelületét nem öregítjük, azt majd megteszi az időjárás.
Legvégül az elkészült deszka rekonstrukciókat visszahelyeztük az eredeti helyére. A
deszkák eredetileg hátulról szegekkel voltak rögzítve. Mi több okból is az oldható kötést
választottuk. A rögzítés módja nem látszik, és ha valamikor a jövőben le kell szedni akkor
az roncsolás mentesen megoldható legyen. Ezért csavarokkal rögzítettük eredeti
sorrendben a helyükre a kifestett deszkákat.
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