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DDáállnnookkii aajjttóókkeerreett 11660099--bbõõll
(Restaurátori feltárás jegyzõkönyve)

(Kivonat)
A Székely Nemzeti Múzeum 1609-bõl
datált dálnoki ajtókerete egy 1912. évi
figyelmeztetésnek köszönhetõen került a
múzeumba. Anyaga tölgyfa, a restaurá-
lási munka feltárta eredeti festését. A dál-
noki ajtókeret restaurátori feltárására a
miskolci HERMAN Ottó Múzeum és a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Mú-
zeum együttmûködésének keretében ke-
rült sor. 

*
Vésett felirat a szemöldökfán:
NICOL ZANIZ ANNO DOMINI
1609
DIE 4 DECEMB
ST

A tárgy a sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum Néprajzi gyûjteményében, 3618-as
leltári számon van nyilvántartva. Az ajtókeret mé-
retei: M: 178 cm, Sz: 125 cm, V: 12 cm.

A datált ajtókeretet SZINTE Gábor emlí-
ti 1912-ben megjelent írásában.1 Az õ felhívását
követõen kerülhetett a múzeum tulajdonába.

Tölgyfából készült. Elõlapján gérben,
hátsó oldalán lapolással összeillesztett csomó-
pontok alkotják két helyen átfúrt facsapos rögzí-
téssel. Ragasztónyomok nincsenek. A félgérelt
csapolásnál az ajtótok baloldali oszlopszemöl-
dökfa találkozásánál az oszlop gérelése hiányos.
A jelenlegi küszöb feltehetõleg nem eredeti, hi-
szen a jelenlegi küszöb anyaga gyalulatlan fenyõ
palló. A küszöbnél asztaloskötés nincs, átütött
szögekkel erõsítették az ajtóoszlop bütüjéhez. A
baloldali oszlopon hosszában végigfutó késõbbi
fenyõfa kiegészítés található. Az ajtóoszlopok

falhoz illeszkedõ részeiben nútoltak (4–4–4 cm
szélességi osztásban, nútmélység 8 cm), bennük
a fúrt lyukak szabálytalan elrendezettségûek.
Feltehetõ, hogy a fúrt lyukakba illeszkedõ, és a
falba benyúló facsapok rögzítették az ajtótokot a
fal síkjához.

Az ajtókeret szerkezetében és anyagában jó
megtartású. Elõlapján barna festékkel átfestett. Hát-
lapján szürkéskék festék alapon mésszel borított.

A sötétbarna átfestésen – tisztítási próbá-
kat követõen – három kutatóablakot alakítottam ki.

A bal felsõ gérelés alatt a farkasfogak vö-
rös festékkel festettek. A domborúan végigfutó,
befelé hajló keretrész sötétzöld. A tok belsõ lapos
élén világos sárga szín található. A fentivel meg-
egyezõ vörös színt lehetett feltárni a lábazat al-
ján lévõ csigavonalas faragáson. Zöld színû ere-
deti festést találtam a faragott rész melletti lapos
szakaszon. A tok jobb oldali oszlopán – a barna
átfestés eltávolítását követõen – a külsõ (fal fe-
lõli) lapos részen, a tok belsõ falcán is meglévõ
sárga szín került elõ.

Mivel  a festék kémiai vizsgálatára nem
volt lehetõség, így csak tapasztalataim alapján
feltételezem, hogy a megtalált festékek anyaga
tempera. A kötõanyag megállapítására nem volt
lehetõségem.

A barna átfestés eltávolításához meta-
nol–diklór-metán (10–85%-os) keverékét, kö-
zömbösítésre terpentint használtam. Az ajtókeret
hátoldalának tisztításához 10%-os ecetsav és
zsíralkoholszulfonát oldata ajánlott, terpentines
közömbösítéssel. A terpentin elpárolgását köve-
tõen következhet a temperával való retusálás és
az 5%-os Paraloid B 72-es felületkezelés.

A restaurálás befejezését követõen fontos
a tárgyat egyenletes páratartalmú és egyenletes
hõmérsékletû helyiségben tartani.

A restaurált – datált – ajtókeret várhatóan
a kutatóknak új adatként, a látogatóknak új él-
ményként jelenhet meg a Székely Nemzeti Mú-
zeum állandó kiállításán.

A dálnoki ajtókeret restaurátori feltárását,
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum és
a miskolci HERMAN Ottó Múzeum restaurátori
együttmûködésének keretében végeztem el.
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AAnnccaaddrraammeennttuull ddee uuººãã ddiinn 11660099
ddee llaa DDaallnniicc ((jj.. CCoovvaassnnaa))
(Raport de restaurare)

(Rezumat)
Ancadramentul de uºã de la Dalnic datat

din 1609 a ajuns în colecþia Muzeului Naþional
Secuiesc în urma unei atenþionãri din 1912. A
fost executat din lemn de stejar, iar restaurarea a
scos în evidenþã culorile iniþiale în care a fost
vopsit cândva. Restaurarea începutã face parte
dintr-un program comun al Muzeului Ottó HER-
MAN din Miskolc (R. Ungarã) ºi al Muzeului
Naþional Secuiesc. 

AA DDoooorr--ffrraammee ffrroomm DDáállnnookk
((DDaallnniicc,, CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy)) ffrroomm
11660099
(Minutes of the Restoration)
(Abstract)

The door-frame from Dálnok dated 1609
is preserved in the Székely National Museum. It
arrived there thanks to a notice made in 1912. Its
material is oak and the restoration brought to
light its original painting. The restoration was
done by the specialists of the „HERMANN Ottó”
Museum in Miskolc (Hungary), in a common
project with the Székely National Museum.
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