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Bevezetés

A lüsztertechnika kutatását a 18. századi receptesköny-
vekben egyrészt a számos ilyen technikával díszített, 
fennmaradt erdélyi faszobor és oltár indokolja, másrészt 
az erre vonatkozó erdélyi szakirodalom csekély volta. 
Az alábbi munka nyolc recepteskönyv harminckét re-
ceptjének feldolgozásából és összehasonlításából épül 
fel.	A	receptgyűjtemények	közül	öt	német,	egy	olasz,	egy	
francia	és	 egy	magyar	nyelvű.1	A	cél	olyan	gyűjtemény	
létrehozása volt, amely támpontul szolgálhat a lüsztere-
zett	műtárgyak	kutatásánál,	vizsgálatánál.	A	receptekben	
szereplő	anyagok	és	mértékegységek	értése,	magyaráza-
ta, „mai nyelvre” való lefordítása is fontos szempont volt. 
A tanulmányozott lüszterreceptek ezüstfüstre, vagy tömör 
ezüstalapra valók.

Lüsztertechnika

A	 faszobrokon,	 oltárokon	 fellelhető	 lüszterek2 olyan át-
tetsző,	 lazúros	 rétegek,	 melyeket	 a	 fémfüst	 bevonására	
használtak,	s	melyek	az	alsó	áttűnő	fémréteg	miatt	fémes	
jelleget	kaptak.	A	különböző	színű	 lüszterekkel	előkelő,	
pompás anyagokat jelenítettek meg, míg a sárga lazúrok 
(aranylakkok) leginkább az arany imitálására szolgáltak. 
Lüszterekkel leggyakrabban ezüstfüstöt vontak be, de 
előfordult,	hogy	arany-	vagy	ónfóliát,	esetenként	rézalá-
tétet is.3

Történeti kontextus  
– erdélyi barokk kori emlékanyag

Lüsztertechnikát már a középkori faszobrok és oltárok 
esetén is alkalmaztak, virágkorát azonban a 17–18. szá-
zadban élte, amikor ez a díszítés már teljes szobrokra és 
egész oltárfelületekre is kiterjedt. Ebben a korszakban 
a lüsztertechnikát változatos, széles színpaletta jellem-
zi,	 ami	 a	 piros	 különböző	 árnyalataitól	 kezdve,	 a	 vi-
lágos és sötét sárgán és zöldön keresztül, a kék szín-
tónusokig terjed. A kék lüszterek nagyfokú elterjedése 

1 Az	idegennyelvű	recepteskönyvek	másolatát	a	hildesheimi	(Németor-
szág) egyetemi könyvtárban, míg a Ferencz Antal-féle csíkszenttamási 
receptes kéziratot a Csíki Székely Múzeum jóvoltából tanulmányoz-
hatta	a	szerző.

2 Lüszter: a latin ,,lustrare”, azaz megvilágítani szóból ered.
3 Koller 1975. p. 20.

a	 berlini	 kék	 pigment	 1704-beli	 felfedézésétől	 számít-
ható.4 Az erdélyi, barokk kori emlékanyag igencsak gaz-
dagnak	 tekinthető.	A	székelyudvarhelyi	 ferences	 temp-
lom Szent Péter és Pál tiszteletére emelt lüszterezett 
főoltára	a	korszak	szép	emléke5 (1. kép). Mind az apos-
tolszentek, mind a szent királyok – Szent István, Szent 
László –, valamint a Szentháromság szoborkompozíció, 
illetve	az	egyéb	díszítő	elemek	ezüstfüst	alapon	színes	
lüszterrel	díszítettek.		Kiemelkedő	Szűz	Mária	ruhájának	
színes lazúrból álló virágmotívumos díszítése (2. kép). 

4 Brachert 2001. p. 39.
5 Fábián – Kovács – Mihály – Miklós – Terdik 2010. p. 19.

Lüsztertechnika ezüst alapon  
a 18. századi recepteskönyvekben

Tövissi Júlia

1.	kép.	
A székelyudvar-
helyi ferences 
templom 18.  
századi lüszte-
rezett	főoltára.	
(Mihály Ferenc 
felvétele).

2.	kép.	
Szűz	Mária	lüszterezett,	
virágmotívumos ruhája, 
részlet (Mihály Ferenc 
felvétele).
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3.	kép.	 A kantai Mária Imma-
culata szobor sötétrózsaszín 
és sárga lüszterezett részlete 
(Mihály Ferenc felvétele).

4.	kép.	 A földgömb kék 
lüsztere ezüstfüstön, részlet 
(Tövissi Júlia felvétele).

8.	kép.	
A szószékkorona zöld 
és piros lüszterdíszí-
tése, részlet (Mihály 
Ferenc felvétele).

5.	kép.	
J.B. Pictorio 1713-beli 
recepteskönyvének 
címlapja  
(Tövissi Júlia  
felvétele).

9.	kép.	
A Ferencz Antal-féle 
kézirat címlapja 
(a Csíki Székely 
Múzeum tulajdona).

6.	kép.	
A Pictorio 
recepteskönyv 
Kendi Sámu-
el-féle fordítása 
(Mihály Ferenc  
felvétele).

7.	kép.	
Az etédi refor-
mátus templom 
lüszterezett  
szószéke 
(Mihály Ferenc 
felvétele).
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A kézdivásárhelyi-kantai ferences kolostor 18. századi 
Győztes	 Immaculata	szobra	szintén	gazdagon	 lüsztere-
zett:	Szűz	Mária	ruhája	sötétrózsaszín,	ruharedője	arany-
lakkal, míg a földgömb kék lazúrral díszített (3–4. kép). 

Kiindulópont

A	 recept-analógiák	 kutatása	 két	 magyar	 nyelvű	 erdélyi	
recepteskönyv nyomán vette kezdetét. A korábbi, a né-
met Joh. Baptista Pictorio 1713-ban megjelent ,,Die	
mit	 vielen	 raren	 und	 curiosen	 Geheimnüssen	 angefüllte	
	Illuminir-Kunst”című	 recepteskönyvének	 az	 1802-beli,	
magyarra fordított változata, ,,Sok	ritka	és	nevezetes	Titkok-
kal	tellyes	FESTÉS-MESTERSÉG”címmel,	Kendi Sámuel 
egykori etédi református lelkész munkája (5–6. kép).

Érdekes párhuzamot teremt az etédi református temp-
lom 1802-es datálású szószéke, aminek mind a szószékko-
sarán, mind pedig a koronáján található ezüst alapon vörös 
és	zöld,	 illetve	sárga	 lüszterdíszítés	alapján	 feltételezhető	
az alkotás recepteskönyvvel való kapcsolata (7–8. kép).

A másik erdélyi recepteskönyv Ferencz Antal 1828-beli 
csíkszenttamási kézirata a ,,Rövid	oktatás	az	asztalossághoz	
tartozó	és	a	képfestéshez	megkívántató	némelly	festékeknek	
készítéséről	és	tulajdonságiról.	Az	architekturából” (9. kép).

A	 fetételezhetően	 festőasztalosként	 tevékenykedő	
Ferencz Antalhoz még nem sikerült megvalósult alkotást 
kötni,	ennek	felderítése,	kutatása	a	jövő	feladata.

A recepteskönyvek  

A	munka	az	egyes	receptekben	megjelenő	anyagok,	esz-
közök, illetve az akár régióként más-más értéket, jelentést 
mutató mértékegységek (pld. lot, uncia, ejtel stb.) azono-
sítására, magyarázatára is kitért.6 

6 A	magyarázatok	elkészítésénél	elsősorban	a	recepteskönyvek	szolgál-
tak	 forrásul.	 Egyéb	 kiemelendő	 források,	 irodalmak:	Krünitz,	 1733–
1858., Szabó 1984., Brachert 2001., Bogdán 1991., Möller 1818.

A tanulmányozott recepteskönyvek (1. táblázat) 
a lüsztert leginkább a ,,lakk” fogalmával illetik, emel-
lett	 ,,lazúr-munka”,	 ,,firnisz”,	 illetve	 Ferencz	 Antalnál	
,,gyintár,	vagy	gyantár”	néven	is	szerepel.	Az	aranyszínű	
bevonatok	 ,,aranylakk”,	 ,,aranyfirnisz”,	 illetve	 ,,arany-
lakkfirnisz”	megnevezéssel	bírnak.	A	receptekben	a	lüsz-
ter megnevezése és alkalmazási módjának bemutatása 
mellett,	színezőanyagának	és	kötőanyagának	elkészítési,	
előállítási	módja,	technikája	is	szerepel.	Johann	Melchior	
Cröker például két receptet is közöl a ,,Firenzei lakk” 
elkészítésére, mely a receptekben a vörös lazúr legáltalá-
nosabban	alkalmazott	színezőanyaga	(10.	kép).

Ferencz	 Antal	 kéziratában	 a	 lüszterek	 kötőanyaga	
a fantázianévvel ellátott ,,arabiai gyintár”, ami terpentin-
olajjal	oldott	sűrű	terpentin	gyanta	(fenyőgyanta),	és	ami-
nek	elkészítése	a	következő	(11.	kép).

Az aranylakk receptek száma és variációja meghaladja 
az egyéb lüszterszínekét. Az alábbiakban egy  Pictorio-féle 
aranylakk receptet és annak Kendi Sámuel-féle fordtását 
közöljük (12. kép).

A receptek összehasonlítása

Az összehasonlítás egyrészt a bevonatok szerkezeti fel-
építésének a jelölésével, másrészt a lüsztereket alkotó 
adalékok	 típusának	 (színezőanyag,	 kötőanyag,	 oldószer,	
hígítószer, egyéb adalék) csoportosítása alapján történt. 
A lazúrréteg készítéstechnikájának, felviteli módjának, 
eszközeinek, valamint a rétegekek számának összevetése 
is szempont volt.

1.	táblázat.	A recepteskönyvek kronológiai sorrendje.

Szerző Recepteskönyvek Megjelenés 
ideje

Megjelenés  
helye

1. Joh. Baptista Pictorio ,,Die mit vielen raren und curiosen
Geheimnüssen angefüllte Illuminir-Kunst”

1713 Nürnberg

2. Johann Melchior Cröker ,,Der wohl anführende Maler” 1719 Frankfurt/Lipcse

3. Pater Bonani ,,Neuer	Tractat	von	Firniß-Laquir-und	Mahler-Künsten” 1730
eredeti: 1720

Lipcse
Róma

4. Jean Felix Watin ,,L’art du peintre d’oreur...”
,,Der	Staffirmaler”	

1753
1774

Párizs
Lipcse

5. Johan Arendt Müller ,,Das Werkstattbuch des Johan Arendt Müller zu  
Quakenbrück”

18. század 
2. fele

Quackenbrück/
Észak-Németország

6. H. F. A. Stöckel ,,Praktisches Handbuch für Künstler, Lackliebhaber  
und Oehlfarben-Anstreicher”

1799
(2. kiadás)

Nürnberg

7. Johann Conrad Gütle ,,Gründlicher Unterricht zur Verfertigung guter Firnisse” 1800 Nürnberg
8. Ferencz Antal ,,Rövid oktatás Az asztalossághoz (...) ” 1828 Csíkszenttamás
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10.	kép.	A	firenzei	 lakk	Cröker	 által	 leírt	 egyik	elkészítési	módja	
(Schiessl 1982. p. 56).

11.	kép.	Ferencz Antal lazúrozásról szóló receptje (a Csíki Székely 
Múzeum tulajdona).

Firenzei lakkot készíteni7

Vegyél 24 lotot8 a legszebb berzsenyfából9, 16 lót durva/
nyers timsót10, tedd egy edénybe, önts rá tiszta vizet, hagyd 8 
napig	állni,	utána	főzd	fel,	hagyd	kihűlni,	szűrd	le,	a	szüretet	azt	
csapasd	ki	borkőolajjal11.

Vagy: vegyél valamennyi hamuzsírt12,	készíts	belőle	víz-
zel	 lúgot,	 szűrd	 le,	 helyezz	 rá	 apróra	 vágott	 karmazsin	 ken-
dőt13,	amikor	a	lúg	szép	vörösre	színeződött,	önts	hozzá	timsós	
vizet,	akkor	a	vörös	szín	leülepedik	az	edény	aljára,	szűrd	azt	
le,	és	készíts,	a	fentiek	szerint,	golyócskákat	belőle.

NB. Fent, a kosenil14 lakkra gondoltam, mivel az nem 
mindenki számára ismert.

,,Lazúrozás
Néha	szoktak	az	ezüstre	színes	festéket	festeni,	
a	melly	ugy	látszik	mintha	az	ezüst	volna	zöld,	
veress	vagy	más	szín.	Ezt	a	festést	 lazurozás-
nak	nevezik	mellyhez	 arabiai	 gyintárt	 kelligy	
készitteni:

Egy	 jo	 mázas	 edényben	 tőlts	 terpentin	
olajjat,	tégy	hozzá	vastag	terpentint,	olly	mér-
tékkel,	hogy	az	olaj	légyen	két	harmadrész,	a	
vastag	 terpentin	 egy	 harmad	 rész;vagyis	 az	
olajj	két	annyi,	minta	vastag	terpentin,	ezt	főz-
zed	valami	5	minutumig,	’s	meg	van.

Minden	festéket	előbb	tiszta	terpentin	olaj-
ban	kel	meg	tőrni,	’s	az	után	ezzel	a	gyintárral	
fel	kell	vegyitteni	és	ugy	kell	az	ezűstre	reáfes-
teni,	ez	igen	hamar	meg	szárad.	Dea	szépen	ki	
ezűstözést	előbb	huzdbé	viza	enyvel.”

7 A	szerző	fordítása
8 Lot, lat: ném. Lot/Lath: kis súlymérték, a német szakirodalom szerint 

az	uncia/nehezék	(ném.	Unze)	fele,	és	4	köntinget/quintik	(ném.	Quent,	
Quentchen,	Quinlein	 stb.)	 tartalmaz.	A	kereskedők	és	patikusok	által	
használt	értékek	különböztek.	A	kereskedők	által	használt,	közönséges	
font	körülbelül	500	grammnak	felel	meg,	az	1/32-ét	jelentő	lot	ennek	
megfelelően	14–15	grammot	jelöl	(Krünitz	1773–1858.	80.	kötet.,	Leh-
mann 2002. p. 16.).

9 Berzsenyfa: ném. Presilgen-Holz, illetve Presilien a brazilfa (vörösfa) 
középkori megnevezése, emellett fernambukfának (ném. Fernabock, 
Fernambukholz), mely az amerikai Cesalpinia crista fának felel meg, 
is nevezték (Brachert 2001. p. 196.).

10 Timsó: ném. Alaun, lat. Alumen; Alumen név alatt, a középkorban 
a timsó a kombinált fém-szulfátok fajfogalma volt. Napjainkban káli-
um-alumínium-szulfátot értünk rajta (Brachert 2001. pp. 14–15).

11 Borkőolaj:	A	borkő	(Weinstein,	tartarus)	növényi	sóból	és	mészből	össze-
elegyedett	salakos	anyag,	mely	a	bort	érlelő	hordó	oldalára	és	aljára	idő-
vel	lerakódik	(Möller	1818.	p.	122.).	A	borkőolaj	égetett	tartarus.	Hevítve	
a	tartarus	fehér,	szemcsés	port	képez,	vagy	szilárd,	erősen	higroszkópikus	
masszát,	az	úgynevezett	kalcinálódott	borkövet,	mely	a	levegő	hatására	
sűrű	folyadékká,	olajjá	alakul	(Krünitz	1773–1858.	237.	kötet).

12 Hamuzsír: ném. Pottasche; fahamú és az abból kivont só, mely legin-
kább	kálium-karbonátot	tartalmaz.	A	hamuzsírt	szokták	borkőből	(tar-
tarus) égetéssel is nyerni (Brachert 2001. p. 196).

13 Karmazsin	 kendő:	 sötétpiros	 színűre	 festett	 kendő,	 melyhez	 több-
féle	 színezőanyagot	 használtak,	 többek	 között	 kosenilt	 és	 brazilfát	
 (Brachert 2001. p. 133).

14 Kosenil	lakk:	a	kosenil	bíbortetű	száradt	nőnemű	egyedéből	vonják	ki.	
Timsóval,	 vagy	 egyéb	 fémsókkal	 csapadékot	 képeznek	 belőle,	 kötő-
anyagban	oldhatatlan	lakkpigmentté,	festőlakká	alakítják	(Tímárné	B.	
1993. p. 186).
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15 Gummi	 lacca:	 gumilakk,	 más	 néven	 sellak;	 A	 lakktetű,	 leginkább	
a Kerria lacca, Coccus lacca (mely leginkább Indiában, Kambodzsá-
ban, Thaiföldön és Szumátrán található meg) és Laccifer lacca típusúak 
gyantás,	gumis	váladéka,	melyből	 többféle	formájú	anyagot	nyernek.	
Alkoholban	oldva,	a	koncentrációtól	függően	relatív	vöröses	barna	lakk	
nyerhető	belőle	(Brachert	2001.	p.	114.).

16 Sárga gyanta: ném. gelber Agtstein; Más német megnevezései 
	Bernstein,	Carabe,	gelber	Ambra.	A	borostyánkőről	van	 itt	 szó,	mely	
fosszilis, megkövesedett gyanta, s melynek többféle származási helye 
létezik	és	különböző	korú	lehet	(Brachert	2001.	p.	40.).	Möller	János	
gyantakőnek	nevezi,	melynek	színe	a	világossárgától	a	sötétig	 terjed,	
s mely kisebb-nagyobb mértékben átlátszó, s belsejében különféle 
rovarok, falevelek  találhatóak (Möller 1818. pp. 235–237).

17 Aloépatika:	 aloe;	 különböző	 aloefajták	 szárított	 nedve.	Az	 aloe	 főbb	
összetevő	része	az	aloin	nevezetű	színezék	és	az	aloe	gyanta.	Vízben	
nehezen	oldódik,	viszont	főzés	által	a	színezéke	kivonható,	ecetben	job-
ban, alkoholban és forró olajban viszont jól oldódik. Szép sárgás-barna 
színt ad, mely alkalmassá teszi aranylakk készítésére (Brachert 2001. 
pp. 17–18; Krünitz 1773–1858. 1. kötet).

18 Égettbor:	ném.	Brantwein;	borpárlat,	seprőpálinka.

Szerkezeti felépítés (13. kép)

1.	Fémalap

Némely recept esetében, a lüszterek az ezüstfüst mellett, 
aranyfüstre is alkalmazhatók, a kívánt színhatás eléré-
sének érdekében. J. M. Cröker például megjegyzi, hogy 
a	 grünspánból	 készített	 zöld	 ezüstön	 világos	 színűnek,	
míg	aranyon	fűzöldnek	mutat.19

Lüszterek kerülhetnek mind matt ezüstre (olajalapú 
technika), mind pedig fényezett ezüstre (poliment ala-
pú).20	Az	 utóbbi	 változat	 a	 jellemző,	 sőt,	 több	 szerző	 is	
kiemeli	a	fényezett	ezüst	előnyét,	a	rákerülő	lazúr	fémes,	
ragyogó, csillogó hatását.

2.	Előkészítő	réteg
A	 lüszterréteget	 néhány	 receptben	 enyvezőréteg	 előzi	
meg. Ferencz Antal, Pictorio és Cröker a fényezett ezüst-
füstre vízben oldott vizaenyv réteget említenek, utóbbinál 
ez akár két vagy három rétegben is alkalmazandó.21 Emel-
lett Pictorionál megjelenik a ,,timporált víz” is. Elkészíté-
sére több módot is leír, mellyek közül legjobbnak az 1 lót 
gumiarábikum, fél diónyi tragant gumi és víz keverékét 
tartja.22 A recepteskönyvek többségénél azonban hiányzik 
ez a köztes réteg, a lüszter közvetlenül az ezüstre kerül.

3.	Lazúrréteg	(14–15. kép)
A kívánt lüszterszínt leginkább egyetlen szín és réteg fel-
vitelével érik el. Kivételes eset a Crökernél bemutatott 
zöld	lüszterrecept,	melynél	három	egymásra	tevődő	réteg-
ből,	az	alsó	sáfrány,	a	köztes	lakmusz	és	a	felső	nedvzöld	

19 Schiessl 1987. pp. 242–245.
20 Schiessl 1982. p. 56, Lehmann 2002. p. 35.
21 Ferencz 1828. pp. 41–42., Schiessl 1987. pp. 242–245.
22 Pictorio 1713. pp. 1–2.

12.	kép.	Pictorio egyik aranylakkreceptje fent és fordítása lent
(Pictorio 1713. p. 358; Kendi 1802. p.131.).

,,Aranyozó gyantár ezüst  
leveletskékre való

Két lót gummi laccát15 szép tisztát, két lót sárga 
gyantát (:gelben Agstein)16 fél lót Sandarakát, két lót 
Aloépatikát17 levendula olajba egy választó üvegbe 
mely a mesterség szerint légyen béfojtva gyenge tüz-
nél	főzz	meg,	midön	fö,	tölts	belé	egy	tellyes	kalán	le	
mag olajat, és mikor felényére meg hült, egy gyenge 
len vászon ruhán szürd által, és pensellel kend reá 
az ezüst pilitre, mellyet elöre gummis vizzel, vagy 
pergament enyves vizzel fel raggattál, azután világos 
fejér gyantárral égettborral18 és terpentinával feljül 
vondbé.”

13.	kép.	Szerkezeti felépítés: 1. krétaalapozás, 2. vörös bólusz, 3. 
fényezett	ezüst,	4.	zöld	lüszter	(részlet	a	székelyudvarhelyi	főoltár	
lüszterezett	pajzsdíszéről.	Tövissi	Júlia	felvétele).
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rétegből	jön	létre	a	kívánt	színtónus.23	Előfordul,	hogy	az	
egyes	színárnyalatokat	a	színezőanyagok	különbőző	mér-
tékben	való	keveréséből	érik	el24, ahogy az is, hogy egy 
adott színt több rétegben, hígabb lazúrral festenek fel.25 
Ennek végletes példája olvasható Johann Arendt Müller 
smalteből	készített	kékszínű	lüszter	receptjénél,	melyben	
a lazúrt nagy hígításban és akár tíz rétegben is kell felvin-
ni,	mígnem	egyenletes,	kékesen	áttetsző	 felület	keletke-
zik.26

4.	Záró	bevonat
A záróbevonatokhoz gyakran ugyanazokat a gyanta-olaj 
keverékeket	említik,	mint	amiket	a	 lüszter	 színezőanya-
gainak	az	elkeveréséhez	is,	ezért	néha	nehéz	a	kettő	kö-
zött különbséget tenni. Ellenben néhány esetben külön 
hangsúlyozzák,	hogy	a	 lüszterekre	egy	végső,	 záróréteg	

23 Schiessl 1987. pp. 242–245.
24 Schiessl 1987. pp. 242–245.
25 Pictorio 1713. pp. 343–344.
26 Lehmann 2002a. p. 36.

14.	kép.	Sárga lüszter (arany-
lakk) a csíkkarcfalvi egykori, 
17.	 századi,	 főoltár	 ezüstö-
zött	 korinthoszi	 oszlopfőjén	
(Tövissi Júlia felvétele).

15.	kép.	Aranyszínű	és	sötétró-
zsaszín lüszterek a kantai Mária 
Immaculata szobrán (Mihály 
Ferenc felvétele).

2.	táblázat.	Színes	lüszterek	színezőanyagai.

Lüszterszínek Növényi eredetű színezék/ szerves pigment Állati eredetű színezék/
szerves pigment Szervetlen pigmentek

vörös

firenzei	lakk:
orleán
berzsenyfa/fernambukfa/
brazilfa
sárkányvér

firenzei	lakk:
kosenil
kermesz

zöld nedvzöld
sáfrány-lakmusz- nedvzöld

verdigris/grünspán

kék lakmusz (zuzmó kék) berlini kék, smalte

sárga kurkuma
gumigutti

barnás sárga bengesárga (varjútövis)

3.	táblázat.	Aranyszínű	lüszterek	színezőanyagai.
Aranylakkok
Növényi	eredetű	színezék/szerves	pigment aloe, kurkuma, sárkányvér, gumigutti, sáfrány, orleán

4.	táblázat.	A	színezőanyagok	kötőanyagai.	

Kötőanyag aranylakkok lüszterszínek

Gyanták

szandarak
kolofónium
borostyánkő	
gumilakk (sellak)
masztix
benzoe,
terpentin 
kopál
storax

kopál, indiai balzsam
kolofónium
közönséges terpentin, velencei terpentin
ciprusi terpentin
szandarak
masztix
borókagyanta,	borostyánkő,	fehér	tömjén

Olajok lenolaj dióolaj, lenolaj, mákolaj
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kell kerüljön (Pictorio, Cröker, J. F. Watin). Az arany-
lakkokra	és	más	színű	lüszterekre	gyakran	,,szeszfirnisz”	
másnéven ,,sprituslakk” kerül, ami alkohol és terpentin 
keveréke27, illetve alkohollal hígított szandarak és ter-
pentin keveréke.28	Az	utóbbiaknál	még	különböző	 ,,fan-
táziaelnevezéssel”	ellátott	firniszeket	javasolnak:	,,arabiai	
gyintár”,	,,világos	firnisz”,	,,fehér	firnisz”	stb.	(4–5.	táb-
lázat).

Anyaghasználat

1. Színezőanyagok

A	lüszterekhez	használt	színezőanyagok	szerves	és	szer-
vetlen	pigmentek	és	növényi,	illetve	állati	eredetű	színe-
zékek. E két típus közötti különbség, hogy míg a színezé-
kek	kötőanyagban	oldódnak,	a	pigmentek	nem.	A	szerves	
eredetű	 pigmentek	 egy	 részét	 hordozóra	 kicsapatott,	 és	
ezáltal	 kötőanyagban	 oldhatatlanná	 tett,	 növényi	 és	 ál-
lati színezékek alkotják, melyeket ,,lakkpigmenteknek” 
neveznek.36 Ezeket a lakkokat úgy nyerik, hogy a színe-
zék vizes oldatából timsóval, hamulúggal (hamuzsír, káli-
um-karbonát) agyaggal vagy más fémtartalmú vegyülettel 
csapadékot képeznek, és azt megszárítva szilárd festék-
ként használják.37

Az összehasonlító táblázatokban külön szerepelnek 
az aranylakkok és egyéb ezüst lüszterszínek (vörös, zöld, 
kék,	sárga)	összetevői,	a	készítéstechnika,	illetve	anyag-
használat alapján (3–4. táblázat).

27 Pictorio 1713. p. 358.
28 Kremer 1774. p. 214.
29 Schiessl 1982. p. 56.
30 Schiessl 1982. pp. 57–59.
31 Schiessl 1982. pp. 57–59.
32 Kremer 1774. p. 156–157.
33 Lehmann 2001b. p. 17.
34 Lehmann 2001b. p. 16.
35 Ferencz 1828 p. 42.
36 Galambos – Vihart p.10.
37 Tímárné B. 1993. p. 186.

A	 vörös	 lüszter	 készítésére	 mindegyik	 szerző	 meg-
említi	a	firenzei	lakkot,	számos	variációban.	Előállítására	
egyaránt	használnak	állati	és	növényi	eredetű	színezéket,	
sőt	kombinálják	is	ezeket.	A	zöld	lüszter	leginkább	grüns-
pánból	 készül,	 viszont	 nedvzöld	 színezékből	 is	 előállít-
ható,	ami	különböző	növényekből	nyerhető.	A	kék	lüszter	
általános	színezőanyaga	a	Berlini	kék,	smalte	alapanyag	
csupán Johann Arendt Müllernél szerepel,38 ahogy a lak-
musz is csupán Stöckelnél és Crökernél.39 A lakmusznál 
a kék szín eléréséhez különösen fontos a színezék lúgos 
közegben való kivonása, mert savas közegben vörössé 
válik.40 A sárga lazúrokat, melyek nem feltétlenül azo-
nosak az aranylakkokkal, a tárgyalt receptekben csupán 
növényi	eredetű	színezékekből	állítják	elő.	Watinnál	meg-
jelenik	 a	 leginkább	 varjútövisből	 kivonható	 bengesárga	
színezék, ami barnás tónusú és az árnyalatok mélyítésére 
és árnyékolásra szolgál.41

A	 színezékekből	 vízben	 áztatva,	 vizelet,	 borecet,	
timsó, hamulúg hozzáadásával csapadékot képeznek, 
majd megszárítják azt és por, vagy golyócskák formájá-
ban	keverik	el	a	kötőanyaggal.	A	szervetlen	pigmenteket	
közvetlenül	a	kötőanyaggal	dolgozzák	el.

2. Kötőanyagok

Általánosságban	 megállapítható	 a	 kiválasztott	 receptek	
alapján, hogy míg az aranylakkokhoz leginkább gyan-
ta-olaj keverékeket használtak, a lüszterszíneknél gyako-
ribb	az	olaj	kötőanyag	alkalmazása	(16.	kép,	5.	táblázat).

Mind az aranylakkokhoz, mind az egyéb lüszterszí-
nekhez, kisebb-nagyobb eltéréssel ugyanazokat a gyan-
tákat és olajokat használták. Többnyire zsúfolt, sok 
komponensű	keverékekről	van	szó	(17.	kép).	A	gyanták	
közül leggyakrabban a szandarak, masztix, gumilakk és 

38 Lehmann 2002. p. 36.
39 Stöckel 1799. p. 173.; Schiessl 1987. pp. 242–245
40 Schiessl 1987. pp. 242–245
41 Kremer 1774. p. 214.

5.	táblázat.	Kötőanyag	keverékek.

Fényes  
irnisz29

Levendulaolaj  
firnisz30

Tiszta, fehér  
firnisz31

Festő- 
firnisz32

Spiritus-
lakk33

Kopál-
firnisz34

Arabiai  
gyintár35

Gyanták

szandarak
masztix
terpentin 

masztix
szandarak
borókagyanta
borostyánkő
kolofónium
velencei terpentin

gumikopál
szandarak
masztix
borostyánkő
ciprusi terpentin

szandarak
terpentin

gumikopál
indiai 
balzsam
velencei 
terpentin

terpentin

Olajok lenolaj
Hígító-  
és oldószer

terpentin-
olaj

levendulaolaj
terpentinolaj

terpentinolaj
spicaolaj
alkohol

terpen-
tinolaj

alkohol terpentin-
olaj

terpentinolaj

Egyéb adalék égetett  
velencei üveg
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borostyánkő	jelenik	meg.	Watinnál	egyszerűbb	változatot	
találunk,	az	aranylakk	színezőanyagaihoz	csak	gumilakk	
(sellak)	kötőanyagot	használ.42

A	 lüszterszíneknél	 is	 előfordul,	 az	 aranylakkokhoz	
hasonlóan,	 a	 többkomponensű	 kötőanyag	 használata.	
Ezeket nagyrészt gyanták keveréke adja, melyeket az 
oldószerük	(levendulaolaj-firnisz),	megjelenésük	(fényes	
firnisz,	fehér	firnisz),	vagy	a	főbb	komponensük	alapján		
(kopálfirnisz)	neveznek	el	(5.	táblázat).	

Ferencz Antal és Watin lüszterszínek eldolgozásához 
való	 kötőanyag	 receptjei	 az	 egyszerűbb	 változatot	 kép-
viselik.	 A	 színezőanyag	 elkeverésére	 a	 terpentinolajjal	
hígított	 sűrű	 terpentint	 (fenyőgyantát)	 az	 ,,arabiai	 gyin-
tárt” ajánlja Ferencz (18. kép), míg Watinnál a lenolaj és 
terpentinolaj	keverékéből	álló	,,festőfirnisz”	szerepel.

A	kötőanyag	keverékek	közül	Watin	a	 spirituslakkot	
zárófirniszként	is	megemlíti.43

Az egyes gyantákat keménységük és oldhatóságuk 
függvényében	 alkoholban	 oldják,	 vízfürdőben	 főzve	
megolvasztják, esetenként az olajjal együtt.

3. Hígító- és oldószerek 

A gyanták többségét, néhány recept kivételével, alkohol-
ban oldják fel. Az oldódás könnyítésére majdnem min-
den	szerző	említi,	hogy	apró	porrá	kell	törni	az	adaléko-
kat.	Az	alkoholban	való	oldást	leginkább	főzéssel,	vagy	
meleg	helyen,	fövenyben,	vízfürdőben	vagy	több	napig	
a napon való „érleléssel” végzik, utóbbinál javasolják 
a	 keverék	 időnkénti	 felrázását,	 az	 oldódás	 elősegítése	
végett. Cröker receptjében, a ciprusi vagy velencei ter-
pentint, masztixot és szandarakot levendulaolajban és 
terpentinolajban	kell	főzni.44 Ferencz Antal leírása sze-
rint az ,,arábiai gyintárhoz” a terpentint öt percig kell 
főzni	terpentinolajban.

42 Kremer 1981. p. 31.
43 Kremer 1774. p. 214.
44 Schiessl 1982. p. 57.

4. Egyéb adalékok

A	cukor	a	mézhez	hasonlón	a	kötőanyagok	higroszkó-
posságának növelésére, és egyben azok rugalmasságának 
javítására szolgált. Emellett a nedvfestékek kivonására és 
a	temperált	vizek	kötőanyagául	is	alkalmazták.45 A velen-
cei	üveget	szikkatív	hatása	miatt	adták	a	kötőanyagokhoz.46

Receptrekonstrukció

A tanulmányozott recepteskönyvek alapján négy lüszter-
receptet,	két	kék	és	két	aranyszínű	lazúr,	rekonstrukcióját	
készítette	 el	 a	 szerző.	 Hordozóként	 hársfa	 lap	 szolgált,	
ami	kréta-enyv	 (champagne-i	kréta,	5%-os	nyúlbőrenyv	
oldat) alapozást kapott, majd Johann Arendt Müller által 
leírt fehér poliment rétegeket.47 Ezt követte az eüstfüst 
felvitele, polírozása és az enyvréteg felhordása Ferencz 
Antal receptjei esetében (19–24. kép). 

45 Brachert 2001. p. 279.
46 Brachert 2001. p. 257. 
47 A fehér poliment összetétele: 4 lot (1 lot=kb. 15 gramm) fehér bólusz, 

2 lot méhviasz, 1 lot velencei szappan és tojásfehérje.

16.	kép.	Berlini kék pigment 
és	 lenolaj	 kötőanyag	 (Tövissi	
Júlia felvétele).

17.	kép.	A Pictorio által leírt 
aranylakk	 recept	 kötőanyagai.	
(Pictorio 1713. pp. 343–344.).

18.	kép.	Gumigutti és „,arábiai 
gyintár” (Tövissi Júlia felvé-
tele).

19.	kép.	Alapozáshoz	előkészített	hársfa	lap.

20.	kép.	Az	alapozás	csiszolására,	simítására	ajánlott	zsurlófű,	len-
vászon és bársonydarab.
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22.	kép.	Az ezüstözött próbafelületek és a polírozáshoz szükséges 
achátkő.

23.	kép.	A négy elkészített lazúr.

	 6.	táblázat.	A	négy	rekonstruált	lüszter	receptjének	összetevői.
Ferencz Antal J. A. Müller J. B. Pictorio

Kék lazúr aranylakk kék lazúr aranylakk
enyvezés halenyv halenyv – –

lüszter  
anyagok

arábiai gyintár:
2/3 terpentinolaj
1/3 terpentin

berlini kék

arábiai gyintár:
2/3 terpentinolaj
1/3 terpentin

gumigutti

fényes	firnisz:
velencei terpentin/ 
közönséges terpentin
8 lot terpentinolaj
3 lot szandarak
2 lot masztix
lenolaj
berlini kék 

2 lot aloe
2 lot szandarak
2 lot kolofónium 
2	lot	borostyánkő
2 lot gumilakk (sellak)

lenolaj

21.	kép.	A fehér polimenttel ellátott mintadarab ezüstözése.

24.	kép.	Az elkészült mintatábla: 1., 3. Ferencz Antal, 
2. J. A. Müller, 4. J. B. Pictorio receptje alapján.
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Az egyes lazúrok alapanyagait a 6. táblázat tartalmazza. 
A receptek elkészítésének részletezése nem képezi jelen 
cikk tárgyát.

Összefoglalás

A tárgyalt receptek mind szerkezeti felépítésükben, mind 
anyaghasználatukban, illetve az alkalmazott mérték-
egységeket	 illetően	sok	hasonlóságot	mutatnak.	Némely	
esetben konkrét receptátvétellel is találkozhatunk  (Gütle 
használja Watin receptjét48). Az aranylakkok esetében 
többnyire	zsúfolt,	több	komponensű	receptekről	van	szó.	
Ferencz	Antal	 receptjei,	 habár	 egyszerűbbek,	 techniká-
jukban, anyaghasználatukban, az anyagok megnevezésé-
ben (német anyagnevek) beilleszkednek a recept-analógi-
ák sorába. 

Azt a tényt, hogy ezek a receptek megvalósulhattak, 
igazolja	a	szerzők	tapasztalatból	adódó,	számos	technikai	
tanácsa, megjegyzése.

Fontos feladat marad további hazai, erdélyi analógiák 
felkutatása, feldolgozása, ezáltal a lüsztertechnikával 
kapcsolatos	ismeretanyag	bővítése.
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