
A nagyvázsonyi Kinizsi-vár famaradványai 

I960 októberében а Központi Muzeológiai Tech
nológiai Csoport munkatársai eddig nálunk nem al
kalmazott eljárással konzerválták a nagyvázsonyi 
Kinizsi-vár feltárása során előkerült, nagyméretű 
középkori faszerkezeteket. Az akkor alig néhány 
hónapja működő intézmény egyik első feladataként 
kapta meg az Országos Műemléki Felügyelőségtől 
a jelzett munka elvégzését. A szükséges vizsgálatok, 
eljárások elvégzésével — reméljük — megoldódott 
egy, régészeti és műemléki szempontból egyaránt 
jelentős értéket képviselő leletfajta: a famaradvá-
nyok helyszíni megóvásának és bemutatásának prob
lémája. A konzerválásnál és bemutatásnál alkalma
zott eljárás leírása előtt szükségesnek látjuk a, fa-
medence és a farkasverem jelentőségére való tekin
tettel azok ismertetését, értékelését is. 

Az 1956-ban végzett ásatások során a várudvar 
ÉK-i sarkában egy kőlapokból összeállított víztartó 
medencére bukkantunk, amelyet a másodlagosan be
épített kofaragvanyok és az építési adatok tanúsága 
alapján a XVII. század közepén készíthettek. 1 
Ugyanekkor tártuk fel a medence készülésével egy-
időben lerakott, apróköves udvarburkolatot is. Két 
évvel később, 1958 nyarán, a palotaszárnyak feltá
rásával egyidőben, újabb kutatásba kezdtünk az ud
varon. Megállapítottuk, hogy a várudvar korábbi 
szintje 50—60 cmrrel mélyebben volt. E szint vissza
állítása során került elő a kőmedence, közvetlen 
szomszédságában egy nagyméretű famedence, meg
lehetős épségben (307. kép). Végül 1960-ban a kő-
medence teljes elbontásakor a famedence kifolyó
csatornájának egy része is előkerült, a korai udvar 
szintje alatt (308. kép). 

A K-i várárok farkasverem körüli részének fel
tárása során ugyancsak 1960-ban tártuk fel a vár 
kútját, helyesebben a várfal tövében fakadó forrás 
foglalását. Megállapíthattuk, hogy ebből a kútból, 

307. kép. A várudvar 
helyszínrajza 

Abb. 307. Situations
plan des Burghofes 

egymást követő időszakokban fa-, illetve cserép
csatorna révén juttatták el a vizet a várárokba, a 
famedencébe és a farkasverembe. Ezekről a helyek
ről részben szint alatti csatornák, részben túlfolyók 
segítségével vezették tovább a vizet. A több éven át 
tartó kutatások eredményeként tehát meglehetősen 
tisztán áll előttünk a vár XV—XVII. századi víz
vezeték-rendszeres (309. kép). 

Feltételezhetjük ugyan, hogy a vár Kinizsi-kori 
nagyszabású bővítése és szépítése során a várudvar
ban nem ez, a szerkezetében ugyan a célra kiválóan 
alkalmas, de ormótlan famedence tárolta a vizet, de 
díszesebb kút, illetve medence nyomaira nem buk
kantunk. Eredetileg talán itt lehetett használatban 
az a két almádi vörös; homokkőből faragott kisebb 
víztartó, melyek egyikén 1500-as évszámi olvasható. 
Egyikük ma is a plébániatemplom mellett látható, 
másikat a Zichy-kastély parkjából szállítottuk a 
várba. Ilyen meggondolások alapján a famedencét 
legkésőbb a XVI. század második felében készült
nek tekinthetjük. Kitisztítása s környékének feltá
rása során egyébként korhatározó leletanyagot nem 
találtunk. 
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ALAPBAJZI EÍSZLCT Abb. 308. Teil 
des Grundrisses 
mit den Bassins 
und der Wolfs
grube 
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309. kép. A vár kútjábol kiinduló vízvezetékek 
részletrajza 

Abb. 309. Detailzeichnung der vom Brunnen der Burg 
ausgehenden Wasserleitungen 
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A 240 X 320 cm-es alapterületű medence fenék
deszkái három К—Ny-i irányú 40 X 33 X 15 cm-es 
talpgerendán feküdtek (310. kép). Ezeket a korai 
udvar szintje alá helyezték, közeiket s a gödör sze
gélyét vízzáró agyagréteggel töltötték be újra. 
A talpgerendákra merőlegesen 6 db 30—40 cm szé
lességű, kb. 10 cm vastagságú pallót fektettek. Eze
ket két-két vasszöggel erősítették a gerendához, egy
máshoz horonnyal illeszkedtek. Szorosan a pallók 
széléhez rögzítették négy oldalon a medence egy
másbacsapolt oldalfalait. Mi csak a legalsó, 20 cm 
vastag és kb. 50 cm felmenő magasságú sort találtuk 
meg. Valószínű azonban, hogy az oldalfalak erede
tileg magasabbak voltak, a korabeli udvarszint fölé 
emelkedtek, s a medence feltehetően fedett is volt. 
A jelenleg 200 X 280 X 50 cm belméretű medence 
kb. 3 m3 víz tárolását tette lehetővé (311. kép). 

Közvetlenül a középső talpgerenda mellé, az e 
helyen átlyukasztott palló alá helyezték le a me
dence alsó kifolyócsatorna ját. Ez K-i irányban, a 
védőfolyosón keresztül a K-i várárokba vezette ki 
a vizet. A XVII. században, a kőmedence készítése
kor, a famedence, egyidejű betöltésének alkalmával 
a fából készült csatornarendszer további darabjait 
kiszedték s helyettük ugyancsak másodlagosan fel-

311. kép. A famedence 
alapraj za 

Abb. 311. Grundriss 
der hölzernen Bassins 

310. kép. A famedence metszet
rajza és oldalnézete 
Abb. 310. Querschnitt 
und Seitenansicht 
der hölzernen Bassins 

használt kőlapokból állították össze a korábbi nyom
vonalát követő csatornát. 

A famedence előkerülése után, még 1958-ban 
megpróbálkoztunk a maradványok kreozottal tör
ténő átitatásával,3 miután fontosnak tartottuk, hogy 
a medence a helyszínen maradjon s egyszersmind 
bemutatható is legyen. Ez az eljárás azonban nem 
bizonyult célravezetőnek, a konzerválás óta eltelt 
két év alatt az időjárás viszontagságai alaposan 
megrongálták (312. kép). Félő volt, hogy néhány év 
alatt teljesen elpusztul. Ezért próbálkoztunk meg az 
újabb, alább ismertetendő eljárással. Részben a tel
jes, a medence külső oldalfalára is kiterjedő kon
zerválás érdekében, részben pedig azért, hogy a me
dencét eredeti funkciójában mutathassuk be, a ma
radványokat ideiglenesen kiemeltük.4 A medence 
helyén a talpgerendák elhelyezésére is alkalmas 
méretű betonmedencét készíttettünk (313. kép). Ebbe 
került vissza a famedence. A betonmedencébe a vár 
kútjából a járószint alá süllyesztett vascsövön ke
resztül túlfolyásos rendszerrel állandóan cserélődő 
vizet vezettünk be, így a famaradványok teljesen 
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312. kép. A famedence marad
ványai konzerválás előtt 

Abb. 312. Überreste 
des hölzernen Bassins 

von der Konservierung 

vízben állnak. A betonmedence és az eredeti fa-
medence oldalfalainak vonalában a vízszint fölött 
összeácsolt, új fakeret közti részt felszedhető tölgy
falapokkal burkoltuk. A betonmedence aljában el
helyezett, ugyancsak vascsőből készített -kifolyóval 
bármikor leereszthető a víz, így a tisztítás és az idő
ről-időre megismételhető konzerválás bármikor le
hetséges (314. kép). 

A K-i ároknak a kapuvédőmű és a belső kapu
torony közötti szakaszát már Turco alaprajza után 
ítélve is5 régészeti, építéstörténeti szempontból je
lentős helynek ítéltük meg. 1955-ben, a védőmü és 
a belső kaputorony feltárásának első szakaszában 
előkerült a XVI. sz.-i felmérésen is jelzett két nyak
fal felső része. Az így közrezárt területen, a felső 
rétegben egy kései, a feltöltődésbe ágyazott hídszer
kezet famaradványai már jelezték, hogy a „farkas
verem" alsó rétegei további érdekességeket rejteget
nek. E rész teljes feltárására a K-i árok egészével 
együtt 1960 nyarán került sor. 

A várakozásnak megfelelően, valóban figyelem
reméltó objektumokat találtunk itt az alsó, 1 m-nél 
is vastagabb iszaprétegből kikerült XV—XVI. szá
zadi apró-leletanyag kíséretében. Lényegében egy, 
az árkon átvezető, többször megújított hídszerkeze
tet és a hidat kétoldalt az ároktól elkülönítő, ugyan
csak több ízben módosított palánksort tártunk fel, 
továbbá^ a már említett vízvezetékrendszer egy sza
kaszát (308. kép). 

Az átlagosan 550 X 650 cm belső alapterületű 
farkasverem É-i és D-i szélét eredetileg 8—9 db, 
20—30 cm átmérőjű, egymástól 40—60 cm távolságra 
levert cölöpsor határolta. A cölöpök közét feltehe
tően vesszőfonás töltötte ki. A cölöpök alsó, állan
dóan vízben, iszapban álló része napjainkig meg
lepő épségben, gyakran kéreggel együtt maradt fenn, 
felmenő része nyilván még a XVI—XVII. század 

folyamán korhadt el, hiszen a farkasverem ÉK-i 
sarkában a korábbiak csonkjához illesztett pótlások 
legalább egyszeri megújításukról tanúskodnak (315. 
kép). Az 1959-ben készült alaprajz a D-i oldalon 
már jelzi a cölöpök külső síkja mellé kőből épített 
nyakfalat, az É-i nyakfal ennél valamivel később 
készülhetett. (Itt egyébként a nyakfalon, tehát a 
farkasvermen kívüli árokrészben egy második, jó
val nagyobb átmérőjű darabokból álló cölöpsor ma
radványai is előkerültek.) A jelek szerint tehát a 
cölöpsorokat a vár nagyarányú, Kinizsi-kori átépí
tésekor, vagy közvetlen utána, legkésőbb a XV. szá
zad, végén verték le. A XVI. sz. második felében 
viszont funkciójuk már megszűnt. 

313. kép. A famedencét 
magába foglaló betonmedenee 

Abb. 313. Betonbassin, 
enthaltend das Holzbassl* 
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A kapuvédőmű belsejéből a belső kaputorony 
bejáratához vezető hídszerkezet egy, nagyjából a 
farkasverem középvonalában álló kőpillérre támasz
kodott. A pillért egyízben átépítették. Az alsó, 
460 X 80 ornées pillérhez eredetileg talán másfajta 
elrendezésű, szélesebb, vagy kettős híd tartozott. 
(A belső kaputorony küszöbe, perselyei magának a 
torony bejáratának a megújításáról is tanúskodnak, 
ugyanez kivehető a falszerkezeten is (316. kép). Min
denesetre a csaknem alapozásáig elbontott korai 
pillér felső síkjára fektették az általunk feltárt híd
szerkezet talpgerendáit, majd erre építették a má
sodik, rövidebb kőpillért. A 230 cm széles, 320 cm 
hosszú, egymásba csapolt gerendarács a farkasve
rem K-i felén egészen a rézsüs támfalig tartott 
(317. kép). Itt még egy keresztgerendával volt meg
erősítve. A kőpillér és a belső kapu közötti részen 
a híd alátámasztására nem volt szükség, mivel ez a 
rész a kőkeretbe vésett tükörnyílás és a perselyek 
tanúsága szerint fel- és leereszthető volt. (Részben 
a pillér és a küszöb távolsága alapján, tudtuk meg
állapítani és visszaszerkeszteni a torony bejárati 
nyílásának ívmagasságát.)6 

A gerendarács két szélső és közvetlenül a kőpil
lér síkja előtt húzódó oldalárt 2—2 rézsútos csapo-
lásnyom és két helyen in situ talált támgerenda-
maradvány jelzi, hogy a rácshoz merevítették a híd 
rögzített járó részét (318. kép). 

A két, különböző időben készült kőpillér már 
eleve bizonyítja, hogy a feltárt fahíd maradványa 
nem a legkorábbi szerkezet, amely a farkasvermet 
áthidalta. Ezt alátámasztják a belső kaputorony át
építésének látható 'jelei is. Viszont éppen a kicserélt 

314. kép. Várudvar-
részlet a famedencével 
Abb. 314. Teil des Burghofes 
mit dem Holzbassin 

küszöb kő és a kőperselyek vizsgálata alapján álla
píthatjuk meg, hogy a belső kaputorony és azzal 
együtt a híd átépítése legkésőbb a XVI. század kö
zepén történhetett, mindenesetre még Turco felmé
rése előtt. 

A cölöpsorokon és a hídszerkezeten kívül egy, 
É—D-i irányú, kb 8 m hosszú, 30 X 40 cm átmet-
szetű, egy törzsből kifaragott facsatornát is feltár
tunk a farkasverem alsó szintjén. Ez vékony fa
lappal volt eredetileg lefedve, rendeltetése tehát a 
víznek a vár kútjától a K-i árok É-i felébe való 
átvezetése volt, a farkasverem vízr, illetőleg iszap
szintje alatt. A kút feltárásakor talált négy csatorna
maradvány közül időrendben csak egy volt a szó
banforgónál korábbi, ez a barbakán XVI. századi 
falvastagítása alatt húzódott meg, ugyancsak É-i 
irányban. Még egy másik csatornamaradvány is a 
farkasverem irányába vezetett, azonban magasabb 
szinten, a híd talpgerendái fölött, tehát a verem bi
zonyosfokú feltöltődése után fektették hé a farkas-
verem nyakfalaiba. (Megemlítendőnek tartjuk egyéb
ként, hogy a farkas verem É-i nyakfalába, a híd járó
része alatt alig fél méterrel, túlfolyóként két cse
répcsövet falaztak be, a fal készítésével egyidőben.) 
Az ismertetett, készítési sorrendben második fa-
csatorna korábban, de legfeljebb egyidőben került 
a helyére, mint amikor a nyakfalat felfalazták, te
hát mindenképpen XVI. századi (319. kép). 

Tekintettel a farkasveremben feltárt faszerkeze
tek hazánkban egyelőre egyedülálló voltára, meg
óvásukat és a helyszínen való bemutatásukat okvet
len szükségesnek találtuk. Ezért a farkasvermet a 
nyakfalak, a belsőtorony és a külső rézsútos várfal 
itteni szakaszának konzerválása, illetve kiegészítése 
után belül ugyancsak körülbetonoztuk s a kútból, 
eredeti kőcsatornadarabok felhasználásával vezettük 
ide a vizet, hogy a cölöpsorok legmagasabbra nyúló 
darabját is ellepje. Mint a famedencénél, itt is egy 
beépített zsilip segítségével, a farkasverem teljesen 
vízteleníthető (320. és 321. kép). 

A kút környékén és a K-i árok É-i részében az 
ásatás során, mélyebb rétegben több facsatorna-
roaradványt, deszkát, cölöpöt, sőt egy nagyméretű 
favályút is találtunk. Ezeket már nem tudtuk elő
kerülésük helyén bemutatni, hanemi a farkasverem 
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315. kép. A farkasverem alaprajza Abb. 315. Grundriss der Wolfsgrube 
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Ny-i részében helyeztük el őket a medence fenekén, 
így a vár feltárása során előkerült nagyméretű fa-
maradványok a már említett É-i nyakfalon kívül 
eső második cölöpsor és a kápolna ÉNY-i sarkán 
feltárt XVII. századi, kb. 40 db-ból álló cölöpalapo
zás kivételével, konzerválás után mind1 víz alá ke
rültek. 

A nagyméretű, ásatás folyamán előkerülő, fa
szerkezetek állagvédelme rendkívül kényes és nem
zetközi viszonylatban sem teljesen megoldott fel
adat. Ismert dolog, hogy a fa kémiai szempontból 
•egyike a legtartósabb, legellenállóbb szerkezetű 
anyagoknak. Ugyanakkor biológiai tényezők, első
sorban gombák, baktériumok, bizonyos körülmények 
között a szabad levegőn is elpusztítják, lebontják a 
fa anyagát. Valószínű tehát, hogy a régészeti fatár-
gyak megmaradása vagy meg nem maradása függ 
a talajnak a biológiai tényezőkre kedvező vagy ked
vezőtlen kémiai és fizikai körülményeitől. Sok bomló 

317. kép. A farkasverem ÉD-i irányú, 
a hídpillérnél készített 
metszetfalának részlete 

Abb. 317. Detail der Wolfsgrube 
in NO-Richtung, Ausschnitt 

beim Brückenpfeiler 
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316. kép. A belső kaputorony homlok
zata a farkasverem felől 
Abb. 316. Front des inneren 
Torturmes, von der Wolfs
grube besehen 

fehérjét tartalmazó talajokból, pl. temetőkből, haj
dani szemétlerakodó helyekről, pöcegödrökből, to
vábbá mocsaras vagy tőzeges talajokból nagyon sok 
fatárgy került elő aránylag jó állapotban, itt való
színűleg a talajok ammóniatartalma, lúgossága ját
szott szerepet. Más esetekben az mentette meg a 
leletet, hogy még a teljes biológiai pusztulás előtt 
a talaj feltöltődése folytán szárazabb környezetbe 
került. Egészen száraz talajokban, pl. homokban ter
mészetesen szintén sokáig megmaradnak fatárgyak. 

Ezek a biológiai hatások nem egyformán érik a 
fa anyagának valamennyi alkotórészét. Elsősorban 
a cellulóz és a gyantás inkrusztáló anyagok, tehát 
azok, amelyek a fa szerkezeti szilárdságát adják, 
bomlanak el. A vázalkotó lignin aránylag épen ma
rad. A nagyvázsonyi famedence anyaga (tölgyfa) 
mikroszkóp alatt nagyon csekély cellulózreakciót 
adott (klórcinkjódos festés), ugyanakkor a sósavas 
floroglucin a lignitszerkezetet határozottan jelezte. 
A Nehézvegyipari Kutató Intézetben dr. Korányi 
György igazgató gőzkromatográfiás és derivatográ-
fos méréseket végzett több régészeti falelet, köztük 
a nagyvázsonyi medence cellulózlignin arányának 
eltolódásával kapcsolatban. Noha e vizsgálat ered
ményei csak nagyobb számú régészeti és recens fa-? 
anyag megvizsgálása után lesznek kiértékelhetők, 
annyit biztosan meg lehet állapítani, hogy a régé-



szeti leletekben a lignin hányada erősen megnöve
kedett a cellulózanyag rovására. 

A talajból előkerülő régészeti falelet rendszerint 
szivacsos szerkezetű, sajátszerúen lágy, ujjal be
nyomható, ugyanakkor alakját és eredeti méreteit 
teljesen megőrzi. Szerkezeti szilárdsága egyáltalán 
nincs, szétmorzsolható, a nagyobb darabok a kieme
léskor önsúlyuktól eltörnek. Amikor az ilyen fa szá
radni kezd, a párolgó víz felületi feszültsége olyan 
nagy nyomást gyakorol az üregek meggyengült fa
lára, hogy a fa szerkezeti elemeinek kohéziója meg
szűnik: a fa szétmállik, lemezesen, levelesen szét
hasadozik, ezáltal megduzzad, elcsavarodik, vete
medik. Sok esetben nem marad más a kiszáradt ré
gészeti faleletből, mint forgácsok alaktalan hal
mazai (322. kép). 

Sajnos, a nagyvázsonyi famaradványok egy ré
szénél is ez volt a helyzet. A medence 1958-ban ke
rült elő és 1960 őszéig, a tulajdonképpeni konzervá-
lási munkák megkezdéséig több ízben is eléggé ki
száradt. A kreozotos kezelés, amivel korábban pró
bálták a konzerválást megoldani, nem használt. 
A farkasverem frissebben feltárt cölöpjei és geren
dái Szalay Zoltánnak, a Néprajzi Múzeum főrestau-
rátorának javaslatára azonnal víz alá kerültek, és 
így teljes, épségükben fenntarthatók voltak. 

A régészeti faleletek hathatós konzerválásának 
a következő feladatokat kell megoldania: a vizet ki 
kell cserélni valamilyen más anyaggal, amely vízzel 
elegyedik, vizes közegben is megköt, a fa szerkezeti 

319. kép. A farkasverem D-i záró
fala, vízáteresztő nyílásokkal 

Abb. 319. Südliche Schlusswand 
der Wolfsgrube, mit Durchlass

öffnungen für das Wasser 

318. kép. Részlet a farkas
verem hídszerkezetéből 
Abb. 318. Detail 
der Brückenkonstruktion 

elemeit összetartja és így meggátolja a párolgó víz 
roncsoló hatását. 

Egészen természetesen adódott, hogy ilyen anya
got a műanyagok sorában kell keresni. Külföldi 
gyakorlatban eddig kétféle műanyag vált be régé
szeti faleletek tartós konzerválására. Az egyik a 
berni múzeum vegyészei által alkalmazott melamin-
gyanta előkondenzátum, a másik a polietilénglikol 
viasz, amelyet, a londoni British Museum laborató
riumában használtak először, és ma már sokhelyütt 
sikerrel alkalmazzák kisebb méretű faleletek kon
zerválására. Mindkét eljárásnak egyébként kitűnő 
elméleti és gyakorlati alapjaik ellenére közös hát
ránya, hogy a víz kicserélése rendkívül hosszadal
mas, hetekig, sőt hónapokig tartó művelet, és a tár
gyak teljes bemerítését teszi szükségessé, ami a 
nagyméretű külszíni, esetleg még be is épített fa
szerkezetek esetében egyenesen megoldhatatlan. 
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A nagyvázsonyi leletek esetében laboratóriumi 
előkísérletek után a vízzel jól elegyíthető és vizes 
közegben is kötő karbamid-i'ormaldehid műgyan
tákra esett a választásunk. Későbbi, egyebütt szer
zett tapasztalataink szerint a hazai előállítású 
kaurit-enyvek is egészen jól megfelelnek a célra, a 
nagyvázsonyi munkákhoz azonban inkurrens kész
letből megszerzett Ceiodal I. műgyantát használ
tunk. Ez a német gyártmányú, víztiszta karbamid-
gyanta előkondenzátum alkohollal is jól elegyíthető, 
ezért, hogy a műgyantának a fába való beszívódását 
elősegítsük, másfelől pedig csökkentsük az elpárolgó 
víz felületi feszültségét, a műgyantát 1:1 arányban 
denaturált szesszel hígítottuk. Ebben a hígításban 
az oldat kitűnően beszívódott a tömörebb szerkezetű 
fákba is. A nagyobb üregekbe és repedésekbe a ké
sőbbi kezelések során tömény elokondenzatumot is 
csurgattunk, hogy a víz esetleges behatolásának út
jait elzárjuk. Az előkondenzátum kb. 50 C°-ra me
legítve eléggé felhígul és jól önthető. Katalizátor
ként először 10 %-os oxálsav oldatot használtunk, a 
tiszta gyanta súlyára számított 3 %-ban, mert ez a 
műgyanta előírásszerű katalizátora. A hideg időjá
rás miatt (a munkát novemberben végeztük) a kötés 
ideje lassú, többnapos volt és félő volt, hogy az eső
víz a még vízben oldódó műanyagot kioldja, előbb 

321. kép. A farkasverem 
betonmedencéjének zsaluzása 

Abb. 321. Schalung des Beton
bassins der Wolfsgrube 

320. kép. A farkasverem 
a feltárás után 
Abb. 320. Die Wolfsgrube 
nach der Aufschliessung 

nagyobb mennyiségű oxálsav katalizátorral próbál
koztunk, majd a drasztikusabb hatású ammónium-
kloridra tértünk át. Ebből is egészen 5%-ig kellett 
felmennünk, hogy a kötés ideje kb. 24 órára rövi
düljön le. Egy másik helyen nyári melegben 1—2 % 
ammóniumklorid is elegendő volt ahhoz, hogy a 
műgyanta pár óra alatt megkössön. 

Az alkoholos műgyanta oldatot locsolással, kefé-
léssel, az üreges helyek elárasztásával juttattuk a 
fatárgyak belsejébe. A medence oldalfalait le tud
tuk fektetni az átitatáshoz, a farkasverem beépített 
cölöpjeit és gerendáit azonban in situ kellett ke
zelni. A függőlegesen álló cölöpök és gerendák ki
tűnően telítődtek a függőleges repedéseken és jára-
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322. kép. Kiszáradt régészeti 
falelet a nagyvázsonyi várból 

Abb. 322. Ausgetrocknetes Holz 
aus der Burg Nagyvázsony 

tokon keresztül. A fákat mindaddig telítettük a 
gyantaoldattal, amíg azok már több anyagot nem 
vettek fel. A munkát az esős időjárás nagy mérték
ben hátráltatta, viszont a konzerválást még a téli 
fagyok beállta előtt el kellett végezni (323. kép). 

Az első kezelés máris meghozta a kellő ered
ményt. A téli hónapokban sem a medence, sem a 
farkasverem faszerkezetei nem szenvedtek károso
dást annak ellenére, hogy a téli hónapokban a vizet 
leeresztették róluk. 1961 tavaszán és nyarán még há
rom ízben szálltak ki a Központi Muzeológiai Tech
nológiai Csoport dolgozói Nagyvázsonyba és min
den alkalommal újból kezelték azokat a darabokat, 
amelyek még fel tudtak venni műgyantát, 1961 óta 
a nagyvázsonyi faszerkezetek már két újabb telet 
vészeltek át és szemmel is láthatólag kitűnően bír
ják az időjárás ingadozásait, fagyot, meleget, csa
padékot, valamint a víznek eléggé sűrű időközök
ben való lecsapolását, aminek oka: a vár látogatói
nak az ai szokása, hogy a kristálytiszta vízbe pénz
darabokat dobálnak. 

1961 első hónapjaiban a famedencét, a farkas
verem' fatárgyait ós betonfalát sűrű, sötétzöld mo
szatok lepték el olyan mértékben, hogy a tárgyak a 
vízben felismerhetetlenné váltak. Ezért az utolsó 
kezelés alkalmával a műgyanta oldatba a Nehéz
vegyipari Kutató Intézet által rendelkezésünkre bo
csátott fernarzazinklorid (Adamsit néven ismert 

harcgáz) szuszpenziót kevertünk és azt kellő óvintéz
kedések (a vár kapujának lezárása, az elfolyó víz 
elterelése) után a fafelületekre ési betonfalakra fel-
hordtuk. A megkötött gyantából lassan kioldódó 
méreg úgy látszik elegendő ahhoz, hogy a moszato-
sodást meggátolja, mert azóta súlyosabb mértékű 
moszatosodást nem észleltünk. 

A nagyvázsonyi konzerválás tapasztalatai nagyon 
értékesek számunkra abból a szempontból, hogy a 
nagyméretű ásatag faszerkezeteket ezentúl meg le
het menteni az utókor számára. Az aminoplaszt elő-
kondenzátumok, úgy látszik, időtálló és nem utolsó 
sorban rendelkezésre álló és elég olcsó anyagok az 
ilyen fák telítésére. Különösen a vízállóbb melamin-
formaldehid és tiokarbamid-formaldehid műanya
gok további előrelépést fognak hozni, ha nagy tö
megben való ipari gyártásuk megvalósul. 

Éri István—Takáts Vilmos 

323. kép. A farkasverem famarad-
ványainak konzerválása 
Abb. 323. Konservierung der Holzreste 
aus der Wolfsgrube 
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Jegyzetek 

1 Éri István: Reneszánsz dombormütöredékek a nagyvázso
nyi Kinizsi-várból. Művészettörténeti Értesítő 1958. 124— 
133. 

2 Az ásatás részletes feldolgozása folyamatban. A vár épí
téstörténetére 1. Éri István: Nagyvázsony. Budapest 1959. 

3 A Magyar Nemzeti Múzeum restaurátormühelye végezte, 
Baky Győző főrestaurátor irányításával. 

* A kiemelés nehéz és aprólékos munkáját az Országos 

Műemléki Felügyelőség sümegi építésvezetőségének dol
gozói végezték, Szalay Zoltán főrestaurátor és Éri István 
irányításával. 

5 Készült 1569—70 körül. Képét 1. Éri István: Nagyvázsony 
22. o. 

6 A farkasverem új hídját és a belső kaputorony helyreál
lítását R. Ratkai Ida felmérése alapján Sedlmayr János 
építészmérnök tervezte. 
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Holzreste d e r Burg von Kinizsi in N a g y v á z s o n y 

Bei den Ausgrabungen in der Burg Kinizsi's von 
Nagyvázsony wurden mehrere Reste von Holzkon
struktionen gefunden. Verfasser beschreiben die Be
stimmung, Konservierung und Zeitbestimmung der
selben. 

Im Burghof wurden, vor einem aus Stein ge
bauten Wasserbecken aus der Mitte des XVII. Jh-s, 
ein in tieferer Schicht einer früheren Periode aus 
Balken zusammengefügtes Wasserbecken von einer 
Grundfläche von 240 X 320 cm und ein Ausgangs
kanal gefunden. Der letztere mag spätestens in der 
zweiten Hälfte des XVI. Jhs verfertig worden sein. 

In dem zwischen Verteidigungswerk der Tores
öffnung und innerem Torturm liegenden Abschnitt 
des Festungsgrabens, in der sog. Wolfsgrube, wur
den! an einer Stelle von 550 X 650 cm mehrere Se
rien von Pfählen, eine aus Baumstamm verfertige 
Wasserleitung und die Holzkonstruktion einer über 
den Graben führenden Brücke entdeckt. Alle diese 
mögen spätestens vom Ende des XV. Jh-s stammen. 
Die Brücke mag samt ihren Pfeilern erneuert wor
den sein; die Serien der Pfählen haben aber ihre 
Funktion um 1570 verloren. 

Es war unsere Bestrebung, аДе diese Fundob
jekte, samt Wasserleitungssystem, genährt durch 
ein aus dem Festungsgraben hervorquellendes Was
ser, in situ zu veranschaulichen. Deshalb wurden 

nach dem provisorischen Herausheben der Holz
reste einfassende Betonbecken verfertigt. Diese 
Becken wurden fortwährend vom Wasser der ur
sprünglichen Quelle genährt. 

Die chemische Untersuchung der Holzreste hat 
erwiesen, dass sich der Prozentsatz des Lignins auf 
Kosten der Zellulose stark vermehrt hatte. Bei der 
Konservierung der wassersättigten Reste musste 
das Wasser mit anderem, leicht lösbarem und bin
dendem Material ersetzt werden. Dadurch wurde 
den vom Wasser verursachten Schäden (wie Auf
hören der konstruktioneilen Kohäsion, Brechen, De
formation) vorgebeugt. In Nagyvázsony wurde für 
diesen Zweck Kunstharz Karbamid-Formaldehid 
(Celodal I), mit denaturiertem Spiritus 1:1 verbun
den, und vorher mit Oxalsäure von 10 %, dann mit 
Ammoniumchlorid, als Katalizátorén, behandelt, 
gebraucht. 

Diese Behandlung erwies sich als erfolgreich; 
die Holzreste ertragen auch die Entwässerung der 
Becken recht gut. Um die Verhinderung der Ent
stehung von Algenschicht wurden die Oberflächen 
der Holzreste und der Bassins mit Suspension Phe-
narsasinchlarid (ein unter dem Namen Adamsit be
kanntes Harzgas), aufgelöst in Kunstharzlösung, be
schmiert. Auch diese Behandlung war erfolgreich. 

István Éri—Vilmos Takács 
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