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Előszó

A szakdolgozat a bajai Türr István Múzeum tulajdonát képező – jelenleg a bajai
Páduai Szent Antal Ferences Rendházban tartós letétben lévő –, ismeretlen festőnek
tulajdonított nyolc refektóriumi 1 festmény (barokk-kori olajképek, vászon hordozón, ltsz.:
TIM 69.6.60-69.6.67) kutatásával foglalkozik. Alkotójuk azonosítása céljából összehasonlító
vizsgálatok folytak a plébániatemplomban és a rendházban őrzött, Falkoner Xavér Ferencnek
tulajdonított képekkel, mert felmerült, hogy a Falkoner-műhelyben készülhettek a
refektóriumi képek is.
A

Magyar

Képzőművészeti

Egyetem

Restaurátor

Tanszékén,

negyedéves

vizsgamunka gyanánt kézhez kapott műtárgy – a refektóriumi festmények közül származó,
Solano Szent Ferencet ábrázoló kép – “ismeretlen szerzőjének” meghatározása keltette fel az
érdeklődést a kutatás és restaurálás folyamán. A restaurálási dokumentáció alapot
szolgáltatott az összehasonlító vizsgálatokhoz. A kutatáshoz a roncsolásmentes fototechnikai
vizsgálatokon kívül mintavételekre 2 is szükség volt, mert a keresztmetszet-csiszolatok
összehasonlításával következtetéseket vonhattunk le a felhasznált anyagokra és a
festéstechnikára vonatkozólag.

1

Kolostori ebédlőterem

2

A következő képekből történt mintavétel: Solano Szent Ferenc (ltsz.: 69.6.62), Jótanács anyja (ltsz.: 69.6.63),
Páduai Szent Antal (ltsz.: 69.6.66), Szent Didák megdicsőülése-oltárkép, Remete Szent Antal megdicsőüléseoltárkép, Szent József halála-oltárkép, Nepomuki Szent János megdicsőülése-oltárkép, Assisi Szent Ferenc
stigmatizációja-oltárkép.
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I. A szóban forgó festmények rövid leírása

A Türr István Múzeum meghatározása szerint eddig “ismeretlen szerző”-nek
tulajdonított nyolc refektóriumi kép 1776-ban készült. A vászonhordozóra festett, 112x76 cm
befoglaló méretű olajfestményeket hátoldalukon homorú fatáblával támasztották meg, ívüket
a refektóriumi bolthajtások ívéhez igazodva készítették el. A refektórium keleti falán
elhelyezkedő, copf stílusú faragott díszkerettel ellátott képek Assisi Szent Ferencet,
Bagnoregio Szent Bonaventúrát, Solano Szent Ferencet, Marchiai Szent Jakabot, míg a
nyugati falon elhelyezkedő indás rokokó díszkeretű képek Sienai Szent Bernátot, Páduai
Szent Antalt, Kapisztrán Szent Jánost és a “Jótanács anyját” ábrázolják.
1765 és 1807 között új mellékoltárokat állítottak a templomban. Ezen munkálatok
idejéhez köthetők az olajjal vászonra festett mellékoltárképek: Remete Szent Antal
megdicsőülése (320x190 cm)

3

, Szent József halála (320x190 cm),

Szent Didák

megdicsőülése (320x190 cm), Assisi Szent Ferenc stigmatizációja (310x170 cm), Nepomuki
Szent János megdicsőülése (320x190 cm). Falkoner Xavér Ferenc szignatúráját (F. Falconer.
Pinx: Buta.)4 a templom evangéliumi oldalának karzat felőli első mellékoltárán lévő, Remete
Szent Antal megdicsőülését ábrázoló kép bal alsó sarkában helyezte el.

3

A mellékoltárképek feltüntetett méretei hozzávetőlegesek, pontos lemérésükre nem volt lehetőség.

4

“Franciscus Falconer Pinxit Buda/ae.” “Falconer Ferenc festette Budán.”
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II. A bajai Páduai Szent Antal ferences templom és kolostor,
valamint műalkotásaik története
A ferences rend egyik kutatója, Kaizer Nándor OFM szerint, már a XIII. században
kolostoruk volt Baján a ferenc-rendieknek. Ez az azonosítás azonban téves. Alapja az lehet,
hogy a XVIII. században már nem emlékeztek rá, vajon a régen elpusztult – egyik
legkorábban alapított – ferences kolostor hol állt, csak arra, hogy a déli országrészen. A bajai
rendháznak kellett valami előkelő középkori elődintézmény, ezért terjedt el a téves
információ.5
A mai templom helyén a török-időkben mecset állt, melyet a török hódoltság után
alakítottak át keresztény templommá, mellé pedig kolostort építettek. A Rákóczi-féle
szabadságharc alatt, 1708-ban mindkettő rommá lett. A ferences szerzetesek – a bujdosásból
visszatérve – a mai zárdaépület alapkövét 1722-ben tették le, a templom a kolostor déli
oldalán épült újjá. 1732-34-ben építették fel a szentélyt, 1736-1756 között a templomhajót. A
templomot 1759-ben szentelték fel, a keresztet 1763. július 1-jén helyezték fel a toronyra, a
boltíveket pedig 1764-ben építették. 1765 és 1807 között a templom oltárait jelentősen
átalakították. A főoltárt ötször építették át: 1779-ben, 1791-ben, 1844-ben, 1900-ban és 1975ben. A mennyezetképeket Kontuly Béla festette 1948-50 között. A templom mai külső
arculatát 1928-29-ben nyerte el.6
A Szent Antalról elnevezett ferences templom tömegképzése egyszerű, formavilága
visszafogott.

A

magyarországi

barokk

építészet

egyik

jelentős

alkotása

gazdag

berendezésével, barokk kovácsoltvasrács ajtajával, a karzaton elhelyezett két nagyméretű, és
szentélyben lévő kisebb méretű – ferences szerzetesek által faragott, ó- és újszövetségi
jelenetekkel, valamint ferences szentek alakjaival díszített – stallumával. A ferences
kolostorban – mely a templom északi oldalához csatlakozik – szintén számos értékes
műalkotás található: az ebédlő rokokó ajtaja (a Tékozló fiú történetével), a sekrestye 1761-ből
származó, faragott tölgyfa öltözőszekrénye, és a refektórium 1776-ból származó – már
említett – nyolc táblaképe. Az ebédlő berendezését, a képek alatt elhelyezett stallumok és a

5

Kovács Zita: A ferences kincsek kálváriája. In: Bánkiné Molnár Erzsébet szerk.: Ünnepi kötet a 60 esztendős
Laczkó János tiszteletére. Kecskemét, 2008. pp. 25-34.

6

Fábián Borbála: A bajai Páduai Szent Antal templom (Barátok temploma). Interneten:
http://szentantal.bajabaratok.hu/2009/01/fabian-borbala-a-bajai-paduai-szent-antal-templom-baratok-temploma/,
(2014.04.06.)

7

terem közepén álló barokk ebédlőasztalok képezték. Az 1757-ben megszervezett, Kapisztrán
Szent Jánosról elnevezett magyar ferences tartomány központja a budai Szent Ferenc sebeitemplom volt, ahol a barátok ismert asztalos- és fafaragóműhelyt vezettek, templomaik
berendezését legtöbbször e műhelyben állították elő.7
A bajai templomban 1765 és 1807 között új mellékoltárokat állítottak. Ezen
munkálatok idejéhez köthetők az oltárképek is: az Assisi Szent Ferenc imája (200x140 cm, az
oratóriumon), a Szent József halála (320x190 cm), a Remete Szent Antal megdicsőülése
(320x190 cm), a részben átfestett Nepomuki Szent János megdicsőülése (320x190 cm) és a
szintén átfestett Assisi Szent Ferenc stigmatizációja (310x170 cm), valamint a templom
előterében lévő Sasvári Pietà kegykép másolata (125x80 cm). Korábban egyes
mellékoltárképek alatt kisebb predellaképek helyezkedtek el, melyek jelenleg kallódnak.8
A templom XIX. század végi átalakításakor az evangéliumi oldal karzat felőli 3.
mellékoltárára egy Kálvária-szoborcsoport 9 került, valamint a diadalív mellett álló oltárok
oltárképei 10 helyére is ekkor állítottak szobrokat. Az utóbbi oltárok késő-barokk retablóját
átfestették, átalakították, lecsupaszították. A Páduai Szent Antalt ábrázoló főoltárképet a
karzaton helyezték el, helyére egy kevésbé odaillő képet tettek.11
A templom és a kolostor értékes műalkotásai megsínylették a szovjet hadsereg
megszállását. A rendházba a város közélelemezési hivatala került, majd 1950-ben feloszlatták
a szerzetesrendet, a barátokat kényszerlakhelyre deportálták. A katonák a vallásos tárgyú
faragványok egy részét tönkretették (puskatussal szétverték), a festményeket az udvarra
dobálták. Tizenhat barokk műalkotást sikerült megmenteni – köztük a refektórium nyolc
táblaképét –, melyeket önkéntesek hordtak át a szemben lévő múzeum raktárába.

7

Székely Zoltán: Budapest, Szent Ferenc Sebei templom. Budapest, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, 1998.
3. p.

8

Kovács Zita (2008) pp. 25-34.

9

1897-ben készült, Stüflesser Nándor (Ferdinand Stuflesser) tiroli szobrász munkája. (Fábián Borbála: A bajai
Páduai Szent Antal templom (Barátok temploma) Interneten: http://szentantal.bajabaratok.hu/2009/01/fabianborbala-a-bajai-paduai-szent-antal-templom-baratok-temploma/, (2014.04.06.))
10

A diadalív mellett álló oltárokat 1765 és 1767 között emelhették. Egyikük, a Szent Anna-oltár 1779-ben már
állt, ide helyezték ugyanis a főoltárképet, míg a főoltárt átalakították. (A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–
1840. Ford.: Kapocs Nándor. Előszó, jegyz. írta: Kőhegyi Mihály. Baja, 2000. (Bajai dolgozatok 12.) p. 120.) A
század végén Hanisch Mátyás Szűz Mária- és Szent Anna-oltárképe került a két oltárra. (Korhecz Papp
Zsuzsanna: Mathias Hanisch késő barokk vándorfestő, Szabadka, 2014. p. 82-83.)
11

A korábbi, Páduai Szent Antal-főoltárkép a XVIII. században készülhetett. 1844-ben cserélték le Wagner
József új főoltárképére, mely szintén Páduai Szent Antalt ábrázolja, de már a szent életéből vett két jelenettel
együtt. (Fábián Borbála: A bajai Páduai Szent Antal templom (Barátok temploma))
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Az államosítás után a plébániának meghagyott helyiségeket elfalazták a rendház elvett
részétől, ahol lakásokat alakítottak ki. A rend visszaigényelte a kolostort, de a tulajdoni
jogviszonyok rendezése még folyamatban van. A válaszfalak lebontása 1990 után történt, a
helyreállítás a mai napig folyik.12
A Türr István Múzeum közgyűjteményének raktárából 2001 decemberében ellopták
mind a nyolc refektóriumi festményt, melyek csak 2002 februárjában kerültek elő, a Bajai
Köztemető árkádjai alatt, magukra hagyva. A múzeum 2002-ben számos – korábban a
kolostor falait díszítő – festményt szolgáltatott vissza a Kapisztrán Szent János Ferences
Rendtartománynak. 13 Az épületegyüttest és műtárgyait helyreállítani kívánó törekvés első
lépéseként a szerző IV. éves vizsgamunka gyanánt restaurálta a Keresztelő szerzetes (Solano
Szent Ferenc) című képet a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, a 2011-2012-es tanévben.14

1. kép: Páduai Szent Antal ferences templom és rendház, Baja15
12

Kovács Zita (2008) pp. 25-34.

13

Kovács Zita (2008) pp. 25-34.

14

A díszkeretet Ganczaugh Júlia Viktória restaurálta, a faragás hiányainak kiegészítését Székely Dorottya
készítette el.

15

A fénykép tulajdonosa: Civertan Grafikai Stúdió
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Baja-Paduai_Szent_Antal_Plébánia.jpg, (Letöltés: 2014.04.06)
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2. kép: A Páduai Szent Antal ferences templom homlokzata az Assisi Szent Ferenc, a Kapisztrán Szent János és
az Immaculata szoborral16
16

Fotó: Fábián Borbála
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3. kép: A bajai Páduai Szent Antal-templom belseje

4. kép: A refektórium mai állapota
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III. A refektóriumi képek rövid leírása
A ferences szenteket bemutató, refektóriumi képek szerkezetileg mind hasonlók. A
durva szövésű lenvászon hordozóra festett, 112x76 cm befoglaló méretű olajfestményeket 2
cm vastagságú, homorú fatáblára feszítették fel. A támasztó fatáblák felül rézsűsen lesarkolt
téglalap formájúak. A képeket négyszögletes vászonra festették, melyek felső sarkait a
fatáblák mögé hajtották le.
A közönséges dióból (Juglans regia) készített díszkeretek alkotója ismeretlen. Fábián
Borbála történész forráskutatása szerint (a bajai Historia Domus alapján) “Lukács testvér”
faraghatta őket. A díszkeretek stílusban két csoportba sorolhatók: a refektórium nyugati falán
elhelyezkedő négy kép indás, rokokó stílusú, faragott díszkerettel ellátott, míg a keleti falon
elhelyezkedők díszkerete copf stílusú. A rokokó keretek faragott ornamense az alsó és a két
oldalsó szárán csak a belső élén faragott, egyszerűbb díszítéssel. A felső, íves mező dúsabban
faragott, áttört, növényi ornamensekkel díszített. A copf stílusú keretek faragott ornamense az
alsó és a két oldalsó mezőben egyszerű, pikkelyes levélfüzér, a sarkaikon egy-egy kisebb
rozetta látható. A felső, íves mező dúsabban faragott, rózsás, leveles indák díszítik, középen
nagy rozettával. Kétoldalt lelógó levélfüzér, a tetején masni.
Egy utólagos beavatkozás során a kereteket és a képeket is védőréteggel vonták be,
melyet valószínűleg nem kifejezetten festményeken, inkább az asztalosiparban használtak fel.
Kedvezőtlen öregedéséből fakadóan igen megsötétedett, illetve elképzelhető, hogy már a
felhordáskor sem volt színtelen.
Az ábrázolt szerzetes szentek a ferencesek öltözetét viselik, barna habitust kapucnival,
derekuk kordával átkötve, csupán Szent Bonaventúra viseli a rangjának megfelelő, bíborosi
jelvényeket is. A képek alsó sávjában lévő latin nyelvű felirat alapján mind a nyolc szent
azonosítható. A feliratok kronosztichonok, vagyis disztichonban íródott kronogrammák. A
piros betűk római számok is egyben, melyek értékét összeadva a képek festésének dátumát
kapjuk: 1776.
A képeket a szakdolgozatban arab számok jelölik. A bejárattól indítva a keleti falon
lévő képekkel kezdődik a számozás, melyek mind copf stílusú keretűek (R1-R4). Ezt
követően a bejárattól kezdve a nyugati oldalon lévő képekkel folytatódik, melyeknek rokokó
kerete van (R5-R8).

12

5. kép: A refektórium vázlatos alaprajza
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6. kép: (R1) Assisi Szent Ferenc

7. kép: (R2) Bagnoregio Szent Bonaventúra

8. kép: (R3) Solano Szent Ferenc

9. kép: (R4) Marchiai Szent Jakab
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10. kép: (R5) Sienai Szent Bernát

11. kép: (R6) Páduai Szent Antal

12. kép: (R7) Kapisztrán Szent János

13. kép: (R8) Jótanács Anyja
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IV. A templom vizsgálatba vett mellékoltárképeinek rövid leírása
A templom 1775 és 1807 között állított mellékoltárait római számok jelölik az
egyértelműség kedvéért, az oltárképeket T1-től T6-ig jelezzük. A számozás a templomhajó
evangéliumi oldalának (szembenállva a főoltárral, bal oldalon) karzat felőli szakaszán
kezdődik, majd a vele szemben lévővel folytatódik.
A templom mellékoltárai szerkezetileg kétfélék. Az egyik esetben korinthoszi
oszlopokkal

és

pilaszterekkel

tagolt,

barokk

stílusú

oltárépítmény,

aranyozott

oszlopfejezetekkel és faragványokkal. A zöldessárga márványozás, valamint a fehér, szürke
és világosbarna színű felületek átfestések. A fent hullámívvel záródó festmény sarkai
negyedkörívesen csonkoltak, ezen kívül a festmények alsó részén, középen is van egy köríves
csonkolás. A mellékoltárképet egy-egy monokróm fehér szobor veszi közre.

Ilyen

oltárépítmény a Szent József-mellékoltár (III.) és az Assisi Szent Ferenc-mellékoltár (IV.),
melyek egymással szemben helyezkednek el.
A másik mellékoltártípus rokokó stílusú retablója oszlop nélküli, aranyozott,
csigavonalas növényi faragványokkal díszített. A szürke és fehér felületek átfestések. A fent
hullámívvel záródó festmény sarkai negyedkörívesen csonkoltak. A mellékoltárképet egy-egy
polikróm faszobor veszi közre. Ilyen oltárépítménye van az egymással szemben lévő Remete
Szent Antal- (I.) és Szent Didák- (II.), illetve a Szent Kereszt- (V.) és a Nepomuki Szent
János-oltárnak (VI.). Témájukat tekintve megállapítható, hogy a szentek megdicsőülését
ábrázoló képeknek van ilyen oltárépítménye: Remete Szent Antal megdicsőülése-oltárkép
(T1), Szent Didák megdicsőülése-oltárkép (T2) és Nepomuki Szent János megdicsőüléseoltárkép (T6). Az V. számú oltáron ma egy XX. századi Kálvária-szoborcsoport látható,
korábban egy festett Szent Kereszt-oltárkép volt a helyén.17
A szentek apoteózisát ábrázoló képek esetében a festő a Pittoni-eredetű

18

megdicsőülés-kompozíciót használta fel, ahol egy szent felhőkön térdel, angyalokkal
körülvéve. Falkoner kissé átalakította a Pittoni-féle kompozíciót és kiegészítette a szent
életéből vett két-két jelenettel. Ez a komponálási mód néhány évtizeddel korábban sokkal
elterjedtebb volt a Magyarországon működő festők körében, ezért feltételezhető, hogy Baján
csupán a ferences atyák kérésére festhetett így. Falkoner képeire sokkal inkább jellemző az
egy mellékjelenet, mint ahogy láthatjuk a szerbiai ferences templomok általa festett
17

18

Fábián Borbála kutatásai alapján
Giovanni Battista Pittoni (1687-1767) itáliai rokokó festő
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oltárképein, pl. a bácsi Nagyboldogasszony-templomban található Assisi Szent Ferencmellékoltár Assisi Szent Ferenc stigmatizációja című oltárképén.
A másik képtípuson nincsenek kisalakos mellékjelenetek, ide tartozik a Szent József
halála-oltárkép (T3) és az Assisi Szent Ferenc stigmatizációja-oltárkép (T4) is.

14. kép: A bajai Páduai Szent Antal-templom vázlatos alaprajza

17

15. kép: (I.) Remete Szent Antal-oltár Szent Péter és Szent Pál szobrával
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16. kép: (T1) Remete Szent Antal megdicsőülése-oltárkép
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17. kép: (II.) Szent Didák-oltár Szent István király és Szent Imre herceg szobrával
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18. kép: (T2) Szent Didák megdicsőülése-oltárkép
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19. kép: (III.) Szent József-oltár Szent Bonaventúra bíboros és Boldog Halesi Sándor hittudós szobrával

22

20. kép: (T3) Szent József halála-oltárkép
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21. kép: (IV.) Assisi Szent Ferenc-oltár Szent Lajos király és Árpád-házi Szent Erzsébet szobrával

24

22. kép: (T4) Assisi Szent Ferenc stigmatizációja-oltárkép

25

23. kép: (VI.) Nepomuki Szent János-oltár Szent Mihály arkangyal és az Őrangyal szobrával

26

24. kép: (T6) Nepomuki Szent János megdicsőülése-oltárkép
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V. A budai Falkoner festőcsalád

A skót eredetű budai Falkoner (Falconer, Falkonet, Valconier) művészcsalád a XVIII.
században és a XIX. század első évtizedében alkotott. Mindannyian a Falkoner György
(Skócia, 1646 ? – Buda, 1741) által alapított budai műhelyt vitték tovább.
Falkoner Györgyöt – szülei halála után – előkelő család fogadta örökbe, akikkel
később Bécsbe költözött. Állítólag Guido Cagnacci (1601–1663) mellett tanult festeni. Mária
Annával (1686–1712) kötött házassága után Budán telepedett le, lakása 1704-ben a mai
Ferenciek terén volt, az Országház utcának a Helyőrségi templomhoz eső részén. 1711-től
vált budai polgárrá. Első házasságából öt, második házasságából, Pesch Ágnestől (1673-1745)
kilenc gyermeke született. Tizennégy gyermeke közül legidősebb fia, Polykárp, Henrik József
(Juliánus karmelita szerzetes), Antal és Anna Erzsébet (Zsófia néven klarissza apáca) is festők
lettek. Falkoner György nevéhez jelenleg egyedül a korona- és dicsfényrátétekkel díszített
budakeszi Makkos Mária-kegykép (olaj, vászon, 40x40 cm) köthető, amely ma a Makkos
Mária-kegytemplom főoltárán látható.
Falkoner Xavér Ferenc (Buda, 1737. július 8. – Buda, 1792. április 20.) édesapja
Polykárp volt, édesanyja Mária Anna (1701–1781). Szülei halála után mostohaapja, Schultz
János Frigyes (Johann Friedrich, 1711-1761) lett a műhely vezetője; Ferenc az ő műhelyében
sajátította el a festészet alapjait. 1756-ban iratkozott be a bécsi Akadémiára, ahol nagy
valószínűség szerint Joseph Ignaz Mildorfertől és Carl Aigentől tanult festészetet;
Michelangelo Unterberger, az intézet vezetője nagy hatással volt előadásmódjára és
kompozícióira. Bécsből visszatérve Ferenc lett a budai várbéli, nagyapai ház egyedüli
tulajdonosa 1759-től. Mostohaapja halálával ő vált a műhely vezetőjévé, s budai polgárrá
1761-ben. 1763-ban feleségül vette Enters Borbálát (1743–1788), aki kilenc gyermekkel
ajándékozta meg. 19 Kedvező anyagi körülmények között élt, általános megbecsülésnek
örvendett. Életének gutaütés vetett véget 56 esztendős korában. Fennmaradt műveinek nagy
többsége ferences templomok részére készült. Fiának, Falkoner József Ferencnek (Buda,
1765. március 22.- Buda, 1808. október 23.) halálával a Falkoner család fiúágon
megszakadt.20
19

A feleségek és leányok sokszor tevékenyen résztvettek a műhelymunkában. (Korhecz Papp Zsuzsanna:
Mesterek és művészek a Délvidéken a 18. században és a 19. század elején. Bácsország 2012/2. (61.) szám, pp.
11-20.)
20

Korhecz Papp Zsuzsanna: Falkoner Xavér Ferenc (1737–1792) budai festő művei. Művészettörténeti Értesítő
60. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2011. pp. 73–88.
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VI. Falkoner Xavér Ferenc (1737–1792) művei és festéstechnikája

Falkoner Ferenc oltárképeivel Magyarországon, Szerbiában és Horvátországban
egyaránt találkozhatunk a ferences kolostorok templomaiban. A szakdolgozat Korhecz Papp
Zsuzsanna kutatásaira támaszkodik a Falkoner művek leltárának tekintetében. A szegedi
Szent Miklós minorita templomban találhatók az Alexandriai Szent Katalint, Árpád-házi
Szent Erzsébetet, Szent Ilonát ábrázoló predellaképek és a Páduai Szent Antal látomásaoltárkép. A budakeszi Havas Boldogasszony-plébániatemplomban falképeket festett a
Bölcsesség, a Hit, a Remény és a Szeretet allegóriáiról, illetve Szent Péterről és Szent Pálról.
A dunaföldvári Szent Anna ferences plébániatemplomban egy Páduai Szent Antalmellékoltárképet tartunk tőle számon, a váci Szent Kereszt ferences templomban pedig egy
Szent Anna-képet.
A budai helyőrségi templom mennyezetfreskója, a Kereszténység diadala a pogányság
felett, illetve a Keresztrefeszítés és a József mint álomfejtő csak XIX. századi irodalomból
ismertek, hasonlóan a művész és feleségének magántulajdonban lévő arcképéhez, valamint a
tabáni Szent Katalin-templom Szent József halála-oltárképhez. A szécsényi ferences
templomban számontartott Portiuncula-oltárképet sajnos a XX. század 30-as éveiben egy
Szent Márton-ábrázolásra cserélték, azóta is kallódik. Továbbá lappang még a budai Szent
Flórián-kápolna Szent Orsolya-oromképe; a Szent József halála-mellékoltárkép és vázlata a
Szent Katalin-oromképpel együtt a BTM gyűjteményébe került, a Xavéri Szent Ferencmellékoltárkép pedig a helyi görögkeleti plébánián található. A budai Árpád-házi Szent
Erzsébet kapucinus templom Assisi Szent Ferenc-mellékoltárképe megsemmisült, a nagykátai
Szent György-templom Szent György-főoltárképét pedig 1907-ben lecserélték.
A Szerbia területén álló, bácsi ferences Nagyboldogasszony-templomban az Assisi
Szent Ferenc stigmatizációja-oltárképet, a futaki Szentháromság-templomban pedig a Szent
András-oltárképet, a Chantal Szent Franciska-oltárképet, a Szent Anna-oltárképet és a
Keresztrefeszítés-oltárképet tartják számon tőle.
A mai Horvátországhoz tartozó Nekcsén a Szent családot, az Assisi Szent Ferenc
stigmatizációját és a Jézus megkeresztelését, Bródon a Szent Didákot, Szent Vendelt és
Nepomuki Szent Jánost ábrázoló festményeket, Eszéken a Páduai Szent Antalt, Szent Katalin
eljegyzését és Assisi Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló képeket, Sarengrádon pedig a
Páduai Szent Antalt ábrázoló festményt tartják számon Falkoner Xavér Ferenc művei között,
Mirjana Repanić-Braun kutatásai alapján.
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“Franciscus Falconer Pinxit Buda/ae.” “Falconer Ferenc festette Budán.”

22

“Franciscus Falconer pinxit Budensis” “a budai Falconer Ferenc festette”

23

A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményében van a vázlatával együtt.
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“Franciscus Falconer pinxit Buda/ae” “Falconer Ferenc festette Budán”

25

“Franciscus Falconer pictor Budensis” “Falconer Ferenc budai festő”

26

“Ferenz Falconer pinxit Buda/ae” “Falconer Ferenc festette Budán”
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1. táblázat: Falkoner Xavér Ferenc műveinek listája

Falkoner Ferenc – más, korabeli festőkhöz hasonlóan –, ha több művet készített egyegy templomba, azok közül csak egyet-egyet írt alá, ahogyan ez Nekcsén, Eszéken, Futakon,
Baján és Szegeden is látható. 29 Részben átfestett képekkel is találkozunk munkái között.
Ilyenek a bajai Nepomuki Szent János megdicsőülése-mellékoltárkép és az Assisi Szent
Ferenc stigmatizációja-mellékoltárkép, valamint a budakeszi plébániatemplom falképei.
Mivel a szakdolgozat témája annak vizsgálata, hogy valóban Falkoner Xavér Ferenc
festette-e a bajai refektóriumi képeket, érdemes odafigyelni a képek festési dátumaira, melyek
alapján Baja nagyon jól beleillik az időrendi sorba.
1770 és 1780 között Falkoner zömmel Bajához közeli városokban dolgozott. Az 1776ot megelőző években a Verőce megyei Nekcsén és Eszéken, a Szerém megyei Sarengrádon, a
Bács megyei Bácson dolgozott, és Bródon, mely akkor nem tartozott egy megyéhez sem, mert
a katonai határőrvidéken feküdt (a Bródi őrezredet állította ki). 1775-ben és 1776-ban a Bács
megyei Baján és Futakon dolgozott, majd 1780 körül ismét Baján. Az említett városok
rendházai mind a budai székhelyű, Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett rendtartományhoz
tartoztak.
A kapisztránus ferencesek ebben az időben mindenütt őt foglalkoztatták. Elismertségét
mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 1780-as években feloszlatott rendek javainak
felértékelésére is őt kérték fel a hatóságok.30

27

“Falconer Ferenc budai festő”

28

“Franciscus Falconer pinxit Budensis” “a budai Falconer Ferenc festette”

29

Korhecz Papp Zsuzsanna (2011) pp. 73-88.

30

Velladics Márta: A Templomi Felszerelések Letéti Hivatala (1782-1787-1802-1824) In: Etűdök : tanulmányok
Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére / (szerk. Bardoly István ; ford. Granasztói Olga), Budapest, Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal, 2004. p. 226.
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1760 k.
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Buda
1767 k.
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1770
1770 k.
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1774 k.
1774
1775
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Baja, Futak

1780-as évek
1780 k.
Baja
1784 u.
Budakeszi

2. táblázat: Falkoner Xavér Ferenc munkásságának helyszínei kronológiailag

25. kép: Falkoner Xavér Ferenc munkásságának helyszínei31
(A Magyar Királyság térképe 1747-ből32)
31

Készítette: Horváth Gábor, könyvtáros

32

Daniel de La Feuille: Nouvelle Carte du Royaume de Hongarie Avec ses Forteresses. Interneten:
http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/Hongrie-lafeuille-1747 (Letöltve: 2014. január 23.)
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Érdekes és ritkaságszámba menő levéltári adatoknak számítanak a mesterek
díjazásairól szóló bejegyzések. Falkoner Xavér Ferenc árai más magyarországi mesterek
áraihoz hasonlók voltak. A XVIII. század közepén hozzávetőleg 50 forintért festettek
főoltárképet, mellékoltárképet 10-30 forintért. 33 A század végére az árak megugrottak,
viszont a fizetség így is töredéke maradt a bécsi mesterek díjazásának. 34 Sajnos Falkoner
Ferenc bajai műveivel kapcsolatban nincs pontos adat, viszont tudni lehet, hogy a nekcsei
ferenceseknek az 1770-es években 30 forintért festett egy mellékoltárképet. 35 A budai
diadalív festési munkájáért többszáz forint bérezést kapott fiával és mestertársaival együtt az
1790-es évek elején.

36

Ez is azt bizonyítja, hogy a korabeli festők áraikban sem

különböztették meg pl. a dekoratív és az oltárképfestési munkákat, ha nem is
négyzetméterben számították a munkát, de a fizetség arányos volt a feladat nehézségével,
méretével.
Falkoner Xavér Ferenc – a kor szokásai szerint – színes alapra festett. Sárga-okker
alapozást (egy sötétebb és egy világosabb sárga réteget) vitt fel a vászonra. Eddig úgy tudtuk,
hogy módszere eltért a környezetében általánosnak mondható vörös és – a bécsi mesterek
körében gyakran alkalmazott – két különböző színű (vörös alapon umbrás vagy sárga
okkeres) alapozás kombinációjától, a bajai képek vizsgálata során azonban kétrétegű, vörös
alapon sárga színű alapozásra bukkantunk. Képein a festékrétegek vékonyak, a világos

33

A budai Vogl Gergely a zsámbéki főoltárképért 40, a mellékoltárképekért 30 forintot kapott. (Garas Klára:
Magyarországi festészet a 18. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1955. pp. 268-272). Stettner Sebestyén a
szabadkai ferencesek főoltárképét 54 forintért festette, a középképet 21, a kisebb oválisokat 10-10 forintért.
(Korhecz Papp Zsuzsanna: Sebastian Stetner pictor Budensis. Szabadkai Városi Múzeum, Szabadka, 2012. p.
28)
34

Caspar Franz Sambach bécsi mester a budai Nagyboldogasszony-templom főoltárképét 150 forintért festette
1758-ban (Schoen Arnold: Budai Szent Anna-templom. Budapest, 1930. 172. p.), Franz Anton Maulbertsch
viszont 4000 forintot kapott a zirci Nagyboldogasszony főoltárkép megfestéséért 1754-ben (ez valószínűleg a
teljes oltárkészítés költségét jelentette)( Garas Klára (1955) pp. 268-272). Peter Strudel 1692-ben 1200 R. pénzt
és jó bort, 1708-ban 500 guldent, C. Carlone 150 tallért kapott oltárképeiért. (M.Koller, 1978. 234. p.)
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Repanić-Braun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda.
Zagreb: Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda.), p. 186
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1790-ben Franz Xaveri Niedermeyer ácsmester, Franz Kern, Johann Münzberger és Joseph Mannhold
ácsmesterek, valamint Franz Falkoner festő 700 forintot kaptak, majd a kifizetett összegen felül további 766
forint került kifizetésre Franz Niedermeyernek, Franz Kernnek, Joseph Rauschmannnak, Franz Falkonernek,
valamint Georg Kralicknak. 1791-ben Franz Falkoner és Johann Merz festők 130 Ft-ot vehettek át. 1792-ben
Johann Merz és Joseph Falkoner festők 200 forintot kaptak, Franz Falgoner és Johann Merz festők 445 forintot,
majd további 445 forintot. 1795-ben 300 forintot fizettek Johann Merznek és Joseph Falkoner festőknek, a
korábban kifizetett 100 forinton felül. (Tóth Áron: A Habsburg-család tiszteletére a 18. században
Magyarországon emelt diadalívek és európai összefüggéseik. Művészettörténeti Értesítő, 2003. LII. Évf. 3-4.
szám. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. pp. 275-297.)
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színeket azonban testesebben hordta fel. Festésmódja lendületes. A figurák szeménél,
szájánál, kezénél jellemző a vörös körvonal.
A bajai refektóriumi képek még így, megsötétedve is nagy hasonlóságot mutatnak
Falkoner Xavér Ferenc más műveivel. A személyek ábrázolásának stílusát tekintve, a fitos
angyalarcok és a szikár férfiszentek markáns arca és keze jól felismerhetővé teszik képeit,
ahogyan ez jól látható például a bajai Remete Szent Antal-mellékoltárképen, a futaki Szent
András-mellékoltárképen, a bácsi Assisi Szent Ferenc stigmatizációja-mellékoltárképen, és a
szegedi Árpád-házi Szent Erzsébet- és Szent Ilona-predellaképeken.

26. kép: A bajai
Remete Szent Antalmellékoltárkép főalakjának arca

27. kép: A bácsi
Assisi Szent Ferencmellékoltárkép főalakjának arca

28. kép: A futaki
Szent András-mellékoltárkép
főalakjának arca

29. kép: A bajai
Remete Szent Antalmellékoltárkép főalakjának kezei

30. kép: A bácsi
Assisi Szent Ferencmellékoltárkép főalakjának keze

31. kép: A bródi
Nepomuki Szent Jánosmellékoltárkép főalakjának arca
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32. kép: A bajai Remete Szent Antal-mellékoltárkép
angyalkája

33. kép: A szegedi Páduai Szent Antal látomásamellékoltárkép angyalkája

34. kép: A bácsi Assisi Szent Ferenc-mellékoltárkép
angyalkája

35. kép: A szegedi Páduai Szent Antal látomásamellékoltárkép angyalkája
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VII. A műtárgyak vizsgálata

Első lépésként a képek fiktív leltári számot kaptak, a refektóriumi képek “R”
betűkódot, a templomi mellékoltárképek “T” betűkódot. A két műtárgycsoport képeit először
csoporton belül hasonlítottam össze, hogy meggyőződjek róla, valóban egy mester
munkájának mondhatók-e? A refektóriumi és templomi képek vizsgálati eredményeit
egymással összevetve születtek meg a végkövetkeztetések.
A stíluskritikai analízis során a jól összehasonlítható részletek szolgáltatták az alapot a
megfelelő kiértékeléshez. Ezt követően roncsolásmentes és roncsolásos természettudományos
vizsgálatok alkalmazásával a festéstechnika és anyagösszetétel meghatározása következett. A
mintavétel 37 elsősorban a testszín fény- és árnyékoldalából történt. A kétkomponensű
epoxigyantába 38 ágyazott keresztmetszet-minták réteg- és szemcsevizsgálata polarizációs
mikroszkópon, felső megvilágításban, keresztezett polarizátor-analizátor-állásban, valamint
lumineszcencia-mikroszkópon, UV-gerjesztés mellett zajlott 10-szeres, 20-szoros, illetve 50szeres nagyítású objektívekkel. Minden egyes kép esetében – az anyagösszetétel pontosabb
meghatározása végett – mikroanalitikai vizsgálatok elvégzésére is sor került.
Egyes pigmentszemcsék esetleges ólomtartalmára a vas(II)-szulfid (FeS) és sósav
(HCl) reakciójából fejlődő kén-hidrogén-gázra (H2S) történt megfeketedésből lehetett
következtetni. Vastartalom kimutatásához különböző tesztek elvégzésére került sor a sárga,
vörös, illetve kék szemcsék esetében. A sárga és vörös szemcsékben lévő vas(III)ion
kimutatására sósav (HCl) és kálium-ferrocianid (K4[Fe(CN)6] reakciójából keletkező kék
csapadék, míg a kék szemcsékben lévő vas(II)ion kimutatására nátrium-hidroxidos (NaOH)
megcseppentés hatására történő elszíntelenedés, és sósavval (cc. HCl) történő megcseppentés
hatására történő színregenerálódás alapján következtettünk.
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Technikai okok miatt a T3-as műtárgy testszínének fényoldali részéből nem készült minta.
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Araldit D (AA 10060463) Haerter HY 956-os edzővel
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VIII. A vizsgált műtárgyak összehasonlítása

A történeti részben tárgyalt szerkezeti és ikonográfiai hasonlóságokon túl stíluskritikai
szempontból is egyezést mutatnak a refektóriumi képek. Festésmódjuk lendületes, az emberi
testek és habitusok lágyan modelláltak. Jellegzetes az erős fény-árnyék kontraszt, és a háttér
barna, zöldes-barna színe. A figurák szemének, ajkának, kezének körvonalaiban a vörös szín
dominál, a testszín árnyékszínében hidegzöld tónus uralkodik. A nagy, kerek szemek kontúrja
erőteljes, a felfelé nézőknél a szem alsó részén fehér csúcsfény csillan meg. Az alakok felső
és alsó ajka is telt, járomcsontjuk erős, orrhegyük legömbölyített, az orrnyereg folytatása
kétágú, fülcimpájuk íve jellegzetesen hullámos. Ujjaik hosszúak, finomvonalúak.
További bizonyítékot jelent a sorozat összetartozására a képek hasonló öregedési
repedéshálója. A vászon faktúráját nagyvonalúan követő repedésháló a sötétebb részeken
felerősödik, pici, szögletes festékszigetek alakulnak ki általa. A pasztózus ecsetvonásokkal
festett részek kevésbé repedeztek meg (arcok, kezek, csúcsfények), itt a felület inkább
„domborúvá” vált. Néhol előfordul enyhén íves, pókhálószerű mintázat is, valószínűleg
benyomódás miatt.
Festéstechnika és anyaghasználat szempontjából három kép került alaposabb vizsgálat
alá. A választás azokra a képekre esett, melyek restauráláson is átestek már - Solano Szent
Ferenc (R3), Páduai Szent Antal (R6) - illetve, mely ikonográfiáját tekintve kilóg a sorból,
Jótanács Anyja (R8).
A képek festékrétegei vékonyak. A művész enyvezett vászonra dolgozott, a
festékrétegeket “nedves a nedvesben” hordta fel. A legalább kétrétegű, élénk sárga színű
alapozó mindhárom kép esetében természetes vas-oxid sárgát, vöröset és nyomokban
szénfeketét tartalmaz. Az apró vörös szemcsék pontos meghatározása az alkalmazott
vizsgálati módszerekkel nem volt lehetséges. Az alsó alapozóréteg egyenetlensége hordozza a
durva, kézi szövésű vászon struktúráját.
A képek alapozója hozzávetőleg azonos vastagságú: az R3-é 50-225 µm, ill. 10-100
µm, az R6-é 50-200 µm ill. 30-170 µm, az R8-é 50-120 µm, ill. 20-60 µm.
Nagyon hasonló továbbá a testszín kialakításának módja is: a fény és árnyékoldali
alap- és modelláló szín is feltehetően természetes vas-oxid sárga, ólomfehér, cinóber összetételű. A kék és zöld színű felületek vas-hexaciano-ferrátot tartalmaznak.
Mind a nyolc képet legalább kétszer lakkozták. Az eredeti, töredezett lakkréteget
szennyeződésréteg választja el a fölötte lévőtől. A felső réteg feltehetően nem eredeti.
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A leírtak alapján tehát – mind a stiláris, mind pedig a festéstechnikai hasonlóságok
szerint – valószínűsíthetjük, hogy R1 - R8 műtárgyakat azonos mester festette. Azért merült
fel, hogy Falkoner Xavér Ferenc a refektóriumi képek festője, mert képeinek stílusa hasonló,
és tudjuk, hogy az 1770-es években Baján dolgozott. Ezt a mellékoltárképek szignált darabja
is bizonyítja.
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36. kép: Az R1 főalakjának arca

37. kép: Az R7 főalakjának arca

38. kép: Az R2 főalakjának arca

39. kép: Az R4 főalakjának arca
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40. kép: Az R3 főalakjának arca

41. kép: Az R5 főalakjának arca

42. kép: Az R6 főalakjának arca

43. kép: Az R8 főalakjainak arca és a kis Jézus arca

41

44. kép: Az R1 főalakjának kezei

45. kép: Az R7 főalakjának keze

46. kép: Az R2 főalakjának keze

47. kép: Az R5 főalakjának keze
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48. kép: Az R3 főalakjának keze

49. kép: Az R4 főalakjának kezei

50. kép: Az R6 főalakjának keze és a kis Jézus keze
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51-52. kép: Az R3 testszínének árnyékoldali rétegei
(R3/3 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

53-54. kép: Az R6 testszínének árnyékoldali rétegei
(R6/R.A.3 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

55-56. kép: Az R8 testszínének árnyékoldali rétegei
(R8/R.M.1 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)
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57-58. kép: Az R3 testszínének fényoldali rétegei
(R3/7 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

59-60. kép: Az R6 testszínének fényoldali rétegei
(R6/2 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

61-62. kép: Az R8 testszínének fényoldali rétegei
(R8/R.M.2 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)
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II.

I.

R3

R6

R8

élénk sárga

élénk sárga

élénk sárga

10-100 µm

30-170 µm

20-60 µm

élénk sárga

élénk sárga

élénk sárga

50-225 µm

50-200 µm

50-200 µm

3. táblázat: Az R3, R6 és az R8 alapozójának vastagsága és színe

II.

I.

R3

R6

R8

t. vas-oxid sárga39

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

vörös színű pigment

vörös színű pigment

vörös színű pigment

szénfekete

szénfekete

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

vörös színű pigment

vörös színű pigment

vörös színű pigment

szénfekete

szénfekete

szénfekete

4. táblázat: Az R3, R6 és az R8 alapozójának valószínűsíthető anyagösszetétele

R3

R6

R8

narancssárga

okker

10 µm

5-10 µm

narancssárga

narancssárga

fehér

20 µm

20-30 µm

10-20 µm

II.

I.

5. táblázat: Az R3, R6 és az R8 testszín-árnyékoldali rétegeinek vastagsága és színe

R3

R6

II.

I.

R8

ólomfehér
t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

cinóber

cinóber

ólomfehér

ólomfehér

ólomfehér

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

cinóber

cinóber

cinóber

6. táblázat: Az R3, R6 és az R8 testszín-árnyékoldali rétegeinek valószínűsíthető anyagösszetétele
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természetes vas-oxid sárga
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R3

R6

II.

R8

narancssárga
15-30 µm

I.

fehér

rózsaszín

fehér

20-40 µm

15-30 µm

10-20 µm

7. táblázat: Az R3, R6 és az R8 testszín-fényoldali rétegeinek vastagsága és színe

R3

R6

II.

R8

ólomfehér
t. vas-oxid sárga
cinóber

I.

ólomfehér

ólomfehér

ólomfehér

t. vas-oxid sárga

cinóber

cinóber

cinóber

8. táblázat: Az R3, R6 és az R8 testszín-fényoldali rétegeinek valószínűsíthető anyagösszetétele

Másik helyszínünk műtárgyai – a templom mellékoltárképei – ikonográfiájukat és
oltárépítményüket tekintve két tárgycsoportra bonthatók. Egyik csoportba a rokokó-stílusú
oltárépítményen álló apoteózis-jelenetek sorolhatók, ahol a főjelenetet két mellékjelenet
egészíti ki: Remete Szent Antal megdicsőülése (T1), Szent Didák megdicsőülése (T2), illetve
Nepomuki Szent János megdicsőülése (T6). A másik csoportba a barokk-stílusú
oltárépítményen álló Szent József halála (T3) és Assisi Szent Ferenc stigmatizációja (T4)
képek tartoznak, melyek egyetlen jelenetet ábrázolnak.
A T4- és a T6-képről tudjuk, hogy felújították őket 1877-ben, erre utalnak a képek
jobb alsó sarkában olvasható jelzetek. Az emberi testek kevésbé lágyan modelláltak, az
angyalarcok pedig kifejezetten markánsak, férfiasak, komorak, szemben a T1, a T2, és a T3
lágy vonású, kedves, fitos angyalarcaival.
Mind az öt képről elmondható, hogy a figurák testszínének árnyékszínében a hideg
zöld tónus uralkodik. A főalakok kéz- és lábujjai hosszúak, finom vonalúak. A szemek, ajkak,
kezek kontúrvonalainál a vörös szín dominál. A főalakok nagy, kerek szemükkel felfelé
tekintenek, szemük alsó részén fehér csillanás figyelhető meg. Ajkuk vastag, járomcsontjuk
erős. Az orrnyereg folytatása a T1, a T2, és a T3 esetében kétágú, a fülcimpák íve egymáshoz
47

hasonlóan hullámos. A T4 és a T6 főalakjának orrnyergén nem látható a választóvonal, s
fülük formája is eltér az előző háromtól.
A dicsfény ábrázolásának több típusa is feltűnik. A T1-nél sugaras, napkorongszerű, a
T3-nál döntött, kontúr nélküli, a T2-nél vonalszerű, döntött glória tűnik fel, a T6-nál pedig a
kontúr nélküli, világos fényben öt csillag 40 övezi a fejet. A T4-képen a főalak feje körül
nincsen glória, egy angyal áll mögötte. A T4- és a T6-kép szentjei kordát viselnek derekukon,
ráakasztott rózsafüzérrel.
A rózsafüzérek vastagsága és a csomók is különböznek. A Falkoner festészetére oly
jellemző zöldesbarna háttértől eltérően, a T4- és a T6-képen kékszínű háttérrel találkozunk,
mely feltehetően átfestés.
A T1, a T2, és a T3 alapozása kétrétegű, egy alsó vörös és egy felső tompa sárga színű
rétegből áll. A felső rétegek vastagsága hozzávetőleg azonos. A T1 alapozórétegeinek
vastagsága 20-110 µm, ill. 30-80 µm, a T2-é 5-70 µm, ill. 20-50 µm, a T3-é 20-50 µm, ill. 2080 µm.
A T4 alapozása annyiban tér el az előző háromtól, hogy az alsó vörös réteg vastagabb,
felette pedig fekete szemcsékkel dúsított okker alapozóréteg húzódik. Az alapozók vastagsága
10-200 µm, ill. 10-30 µm. A T6 alapozórétege gyökeresen eltér a többi oltárképétől. Ötrétegű
alapozója mind élénk sárga színű, vastagságuk: 20-80 µm, 20-60 µm, 10-40 µm, 60-110 µm,
40-50 µm. Ráadásul ennél a képnél szigetelőréteg található az alapozás tetején, ami a többi
képnél nem fordul elő. Ez a vékony transzparens réteg lumineszkál.
A T1-, a T2-, a T3-, és a T4-kép vörös alapozója természetes vas-oxid vöröset,
nyomokban szénfeketét tartalmaz. Tompa sárga alapozójuk természetes vas-oxid sárgából,
vörösből, nyomokban szénfeketéből tevődik össze. Az apró vörös szemcsék pontos
meghatározása az alkalmazott vizsgálati módszerekkel nem volt lehetséges. A T6 kép élénk
sárga alapozója szintén természetes vas-oxid sárgát, szénfeketét és apró vörös színű
szemcséket tartalmaz, de alkotóelemeinek aránya eltér a többi képétől.
A testszín festékréteg-számának vizsgálata során megállapítható, hogy a T1-, a T2-, és
a T6-képen a testszín árnyékoldali színe egyrétegű, fényoldali színük szintúgy, csak a T2-nél
fordul elő, hogy “nedves a nedvesbe” festett két azonos színű rétegből tevődik össze.
A T3-képen a testszínben két festékréteg húzódik, köztük egy áttetsző réteg mutatható
ki. Ha ez lakk, a felső vörös festékréteg nem eredeti. A T4-képen az alapozás felett az első
40

Az öt csillag Nepomuki Szent János attribútuma. ( Csillagok világítottak holtteste körül a Moldvában, ez
alapján találták meg.)
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festékréteg lehet csak eredeti. Mind a négy minta esetében egy lakkréteg húzódik az első
festékréteg felszínén. A IV.1 mintán a lakk feletti rózsaszín réteg ráfolyt a minta oldalára. Az
ólomteszt alapján kizárható az ólomtartalom ebben a felső rétegben, így méginkább
bizonyított, hogy átfestéssel van dolgunk.
A T6-képen a testszínek egyrétegűek, a kép más részein azonban találhatunk átfestést.
A ruha sárga színe kétrétegű, különböző sárga pigmenttel készült, közte lakkréteg húzódik. A
felső sárga réteg feletti lakkozás későbbi, mert belefolyt a festékrétegek repedéseibe.
A testszín árnyékoldali színének összetétele mindegyik oltárkép esetében hasonló:
természetes vas-oxid sárga, cinóber, szénfekete, vas-hexaciano-ferrát. A testszín fényoldali
színének összetétele a T1, a T2, és a T6 esetében: ólomfehér, természetes vas-oxid sárga,
cinóber. A T4 fényoldali színe sötétebb, mert szénfeketét is tartalmaz.
Összefoglalásként elmondható, hogy mind stíluskritikailag, mind festéstechnikailag a
T1, a T2 és a T3 rokonságot mutat, ugyanaz a mester festhette őket. A T4 és a T6
megjelenésben, az alapozás rétegfelépítésében és színében is különbséget mutat.

63. kép: A szignó a T1-képen (F. Falconer. Pinx: Buta.41)

41

“Franciscus Falconer Pinxit Buda/ae.” “Falconer Ferenc festette Budán.”
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64. kép: A T1 főalakjának arca

65. kép: A T3 főalakjának arca

66. kép: A T2 főalakjának arca

67. kép: A T6 főalakjának arca
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68. kép: A T4 főalakjának arca

69. kép: A T1 főalakjának lábfeje

70. kép: A T2 főalakjának lábfeje

71. kép: A T4 főalakjának lábfeje
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72. kép: A T1 főalakjának kezei

73. kép: A T3 mellékalakjának keze

74. kép: A T4 főalakjának keze

75. kép: A T6 főalakjának keze

52

76. kép: A T1 angyalának arca

77. kép: A T1 angyalának arca

78. kép: A T4 angyalának arca

79. kép: A T6 angyalának arca
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80. kép: A T2 angyalának arca

81. kép: A T1 angyalkájának arca

82. kép: A T6 angyalkájának arca

83. kép: A T4 angyalkájának arca
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84. kép: A T2 angyalkáinak arca

85. kép: A T3 angyalkájának arca

86. kép: A T2 puttóinak arca

87. kép: A T3 puttóinak arca
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88-91. kép: A glóriatípusok: napkorongszerű, döntött,
kontúrvonallal megrajzolt, csillagokkal övezett

92-93. kép: A T2 és a T4 szentjének kordája és rózsafüzére
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94-95. kép: A T1 testszínének árnyékoldali rétegei
(I.1 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

96-97. kép: A T2 testszínének árnyékoldali rétegei
(II.1 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 50x obj.)

98-99. kép: A T3 testszínének árnyékoldali rétegei
(III.3 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 50x obj.)
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100-101. kép: A T4 testszínének árnyékoldali rétegei
(IV.1 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

102-103. kép: A T6 testszínének árnyékoldali rétegei
(V.2 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

104-105. kép: A T1 testszínének fényoldali rétegei
(I.2 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

58

106-107. kép: A T2 testszínének fényoldali rétegei
(II.2 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

108-109. kép: A T4 testszínének fényoldali rétegei
(IV.2 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

110-111. kép: A T6 testszínének fényoldali rétegei
(V.1 keresztmetszet-minta polarizációs- és UV-gerjesztéses lumineszcencia mikroszkópos képe; 20x obj.)

59

T1

T2

T3

T4

V.

T6
sötét sárga
10-40 µm

IV.

élénk sárga
60-110 µm

III.

sötét sárga
10-40 µm

II.

I.

tompa sárga

tompa sárga

tompa sárga

barna

élénk sárga

30-80 µm

20-50 µm

20-80 µm

10-30 µm

20-60 µm

vörös

vörös

vörös

vörös

sötét sárga

20-110 µm

5-70 µm

20-50 µm

10-200 µm

20-80 µm

9. táblázat: A T1-T6 alapozójának vastagsága és színe

T1

T2

T3

T4

V.

T6
t. vas-oxid sárga
vörös színű pigment
szénfekete

IV.

t. vas-oxid sárga
vörös színű pigment
szénfekete

III.

t. vas-oxid sárga
vörös színű pigment
szénfekete

II.

I.

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

t. földpigment

t.vas-oxid sárga

vörös színű pigment

vörös színű pigment

vörös színű pigment

vörös színű pigment

vörös színű pigment

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

t. vas-oxid vörös

t. vas-oxid vörös

t. vas-oxid vörös

t. vas-oxid vörös

t. vas-oxid sárga

szénfekete

szénfekete

szénfekete

vörös színű pigment

szénfekete

t. vas-oxid sárga

szénfekete

10. táblázat: A T1-T6 alapozójának valószínűsíthető anyagösszetétele
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T1

T2

T3

III.

T4

T6

okker átfestés
10 µm

II.

I.

vörös

rózsaszín átfestés

10-15 µm

10 µm

narancssárga

narancssárga

narancssárga

okker

barna

10-15 µm

10-15 µm

10-20 µm

10-20 µm

10 µm

11. táblázat: A T1-T6 testszín-árnyékoldali rétegeinek vastagsága és színe

T1

T2

T3

III.

T4

T6

t. vas-oxid sárga
cinóber

II.

I.

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

cinóber

cinóber

szénfekete

fehér pigment

t. vas-oxid sárga

ólomfehér

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

vas-hexaciano-ferrát

zöld pigment

vas-hexaciano-ferrát

vas-hexaciano-ferrát

12. táblázat: A T1-T6 testszín-árnyékoldali rétegeinek valószínűsíthető anyagösszetétele

T1

T2

II.

I.

T3

T4

rózsaszín

rózsaszín átfestés

10-15 µm

40-60 µm

T6

rózsaszín

rózsaszín

okker

rózsaszín

20-25 µm

10-15 µm

20-40 µm

10 µm

13. táblázat: A T1-T6 testszín-fényoldali rétegeinek vastagsága és színe
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T1

T2

II.

T3

T4

ólomfehér

fehér pigment

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

cinóber

cinóber

T6

szénfekete
I.

ólomfehér

ólomfehér

t. vas-oxid sárga

ólomfehér

t. vas-oxid sárga

t. vas-oxid sárga

cinóber

t. vas-oxid sárga

cinóber

cinóber

szénfekete

cinóber

szénfekete

vas-hexaciano-ferrát

14. táblázat: A T1-T6 testszín-fényoldali rétegeinek valószínűsíthető anyagösszetétele

Az

alapozás

tekintetében

eltéréssel

találkozunk

a

refektóriumi

képek

és

mellékoltárképek között, de ez még nem zárja ki önmagában a mester azonosságát. Gyakran
előfordult, hogy egy mester többféle alapozást is használt.
A refektóriumi képekre a legalább kétrétegű, élénk sárga alapozás jellemző.

A

mellékoltárképek közül azonban csak egynek (T6) van élénk sárga alapozása. A többi
mellékoltárkép alapozója alul vörös, felette tompa sárga (T1, T2, T3), egynél pedig alul vörös,
felette barna (T4).
A refektóriumi képek és mellékoltárképek esetében is hasonló a testszínek
rétegfelépítése, egy vagy két réteg jellemző a fény- és árnyékoldalon is. A rétegek vastagsága
10 és 40 µm között változik. A T6 fény- és árnyékoldali rétege a legvékonyabb, maximum 10
µm vastagságú a festékréteg.
Anyagösszetételüket tekintve a refektóriumi képek és a mellékoltárképek is hasonló
pigmentekből épülnek fel. A fény- és árnyékoldali rétegek egyaránt természetes vas-oxid
sárgát, cinóbert és ólomfehéret tartalmaznak, a mellékoltárképeken azonban előfordul az
árnyékoldalon vas-hexaciano-ferrát, a fényoldalon pedig szénfekete is nyomokban.
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T1

T2

T3

T4

T6

R3

R6

R8

t. vas-oxid s.

V.

vörös pigm.
szénfekete
t. vas-oxid s.

IV.

vörös pigm.
szénfekete
t. vas-oxid s.

III.

vörös pigm.
szénfekete

II.

I.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t.földpigment

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

t. vas-oxid v.

t. vas-oxid v.

t. vas-oxid v.

t. vas-oxid v.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

vörös pigm.

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

t. vas-oxid s.

15. táblázat: A vizsgált műtárgyak alapozói a valószínűsíthető anyagösszetétel alapján
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µm

T1

T2

T3

T4

T6

R3

sötét sárga
40-50
300

élénk sárga
10-100

R6

R8

élénk sárga
30-170

élénk sárga
60-110

élénk sárga
20-60

barna
10-30
200

tompa sárga
30-80

vörös
10-200

sötét sárga
10-40
élénk sárga
50-220

tompa sárga
30-80

100
90

vörös

80

20-110

70
60
50
40
30
20
10

tompa sárga

élénk sárga

20-80

20-60

vörös

élénk sárga
50-200

sötét sárga

10-70

20-80
vörös
20-50

16. táblázat: A vizsgált műtárgyak alapozói a valószínűsíthető szín és vastagság alapján
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élénk sárga
50-200

µm

T1 / T2 / T3

T4

T6

300
sötét sárga
40-50

R3 / R6 / R8

élénk sárga
10-170

barna
10-30
élénk sárga
60-110

200

tompa sárga
20-80

sötét sárga
10-40
élénk sárga
50-220
vörös
10-200

élénk sárga
20-60

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

vörös
10-110

sötét sárga
20-80

17. táblázat: A vizsgált műtárgyak csoportosítása alapozórétegeik valószínűsíthető színe és vastagsága alapján

65

µm

T1

T2

T3

T4

T6

vörös 10-15

okker 10

R3

R6

R8

50
40
30
20

narancs 10

rózsaszín 10
narancs 10-15

narancs 10-15

narancs 10-20

okker 5-10

okker 10-20

10

narancs 20

narancs 20-30

fehér 10-20

barna 10

18. táblázat: A testszínek árnyékoldalának rétegei szín és vastagság alapján

T1

T2

T3

T4

T6

R3

R6

R8

t. vas-oxid s.

III.

cinóber

II.

I.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

szénfekete

fehér pigment

ólomfehér

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

ólomfehér

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

cinóber

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

szénfekete

ólomfehér

ólomfehér

vas-h-f

zöld pigment

vas-h-f

vas-h-f

19. táblázat: A testszínek árnyékoldalának rétegei a valószínűsíthető anyagösszetétel alapján
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µm

T1

T2

T3

T4

T6

R3

R6

R8

100
90

rózsaszín 40-60

80

átfestés

70
60

narancs 15-30

50
40
30

rózsaszín 20-25

rózsaszín 10-15

okker 20-40

fehér 20-40

rózsaszín 15-30

20

fehér 10-20

10

rózsaszín 10-15

rózsaszín 10

20. táblázat: A testszínek fényoldalának rétegei szín és vastagság alapján

T1

T2

II.

T3

T4

T6

R3

R6

ólomfehér

fehér pigment

ólomfehér

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

cinóber

cinóber

R8

cinóber

szénfekete

I.

ólomfehér

ólomfehér

t. vas-oxid s.

ólomfehér

ólomfehér

ólomfehér

ólomfehér

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

cinóber

t. vas-oxid s.

t. vas-oxid s.

cinóber

cinóber

cinóber

szénfekete

cinóber

cinóber

szénfekete

vas-h-f

cinóber

21. táblázat: A testszínek fényoldalának rétegei a valószínűsíthető anyagösszetétel alapján
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Utószó

A bajai Páduai Szent Antal templomban és a ferences kolostorban az egyetlen kép,
mely biztosan Falkoner Xavér Ferenc műve, a szignált T1. A műtárgy-összehasonlítás során
ezt tekintjük elsődleges viszonyítási alapnak. Az oltárképek közül a T2 és a T3
megjelenésében és rétegfelépítésében is rokonságot mutat vele, ezek alapján nagy
valószínűséggel Falkoner műhelyébe sorolhatjuk őket is.
Az átfestett T4 – mely kompozíciójában a T2-höz hasonlít – megjelenésében
akadémikusabb, alapozójának vastagságában és színében különbséget mutat az előzőktől.
Az átfestett T6 – mely kompozícióját tekintve a T1-gyel és a T2-vel mutat rokonságot
– megjelenésében szintén akadémikusabb, alapozójának rétegfelépítésében és színében pedig
még inkább eltér az egy műhelybe sorolt képektől.
Önmagában, ezek alapján nem lenne valószínűsíthető, hogy a T4 és a T6 is a
Falkoner-műhelyből származna, de az oltárállításról, oltárkép-javításról fennmaradt
háztörténeti adatok, és a bácsi, szignált Falkoner képből vett minta ismeretében ez a
feltételezésünk megkérdőjeleződik.
A mellékoltár-állítás sorrendjéről a bajai ferencesek a háztörténetben írnak. Az első
mellékoltárok – a Szent Kereszt-oltár (V.) és a Nepomuki Szent János-oltár (VI.) – 1775-ig
készültek el.42 A következőket, az Assisi Szent Ferenc-oltárt (IV.) csak 1780-ban,43 a Szent
Didák-oltárt (II.) pedig 1781-ben állították.44 A Szent József-oltárt (III.) 1803-ban fejezték be
az oltárépítők,45 a Remete Szent Antal-oltár (I.) befejezésének dátuma pedig 1807.46
42

A Szent Kereszt-oltár kétszáz forintba került, adományozója özvegy Bácsy Erzsébet volt. A Nepomuki Szent
János-oltár szintén 200 forintba került, adományozója két testvér: „nagyontisztelendő Poljak Márton
monostorszegi plébános úr és nemzetes Poljak Antal úr, nemes Bács vármegye ülnöke.” (A bajai ferencesek
háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 90.)
43

A Kordások Testvériség költségén állították. (A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 122.)
A laikus testvérek kezdeményezésére és jótevők költségén állították. (A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–
1840. (2000), p. 132.)
44

45

Az oltár “450 forintba került, amely összeget különböző jótevők adtak össze”. (A bajai ferencesek
háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 225.) Az oltár építtetője Csernyanszki József, aki azért Szent Józsefnek
állíttatott oltárt, mert az ő nevét viseli. Feleségét – a 45 évesen elhunyt Csernyanszki Oliva asszonyt – az oltár
leckeoldalának kriptájába temették el 1807-ben, míg őmagát 1820-ban helyezték örök nyugalomra mellé,
kívánságának megfelelően. (A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 254.)
46

Bizonyíték – arra vonatkozóan, hogy nem felújításról, hanem új oltárról van szó – a háztörténetben olvasható:
1807. június 4-én írnak az oltár elkészüléséről, június 12-én pedig a befestéséről és bearanyozásáról. (A bajai
ferencesek háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 255.) A háztörténetben olvasható 990-es lábjegyzet –miszerint
1807-ben a főoltárt fejezték volna be – Fábián Borbála kutatása szerint téves. „Az oltár 570 forintba került, a
jótevők ajánlották fel.” (A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 255.)
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112. kép: A mellékoltár-állítás sorrendje

69

Az oltárkép-rendelésnek két szakasza különíthető el 1775 és 1807 között. Először a
főoltárhoz közelebb eső két mellékoltárképet rendelték meg, melyek 1775-ig el is készültek.
Mivel feltételezzük, hogy ugyanaz a mester készítette őket, valószínűsíthető, hogy a T6-hoz
hasonlóan – a mára már lecserélt – Szent Kereszt-oltárképnek47 is sárga alapozója lehetett.
Elképzelhető, hogy szignálta is a mester.
A második oltárrendelés 1780 körülre tehető. Az ekkor készült képek már vörösbarna, illetve vörös-sárga alapozójúak. A vörös-sárga alapozású képekről a vizsgálatok
alapján megállapítottuk, hogy nagy valószínűség szerint a Falkoner-műhelyben készültek. Az
első oltárrendelés óta azonban öt év telt el, ennyi idő alatt megváltozhatott a mester
alapozásának szokása. A vörös-sárga alap ebben az évtizedben vált divattá. Az 1770-es
években a bécsi festők kezdték el alkalmazni a vörös helyett, Falkoner pedig az 1770-es évek
második felében térhetett át erre a módszerre a sárga alapról. 48 Korhecz Papp Zsuzsanna
eddigi kutatásai alapján sárga alapot használt, ahogy ezt az 1774-es, bácsi Assisi Szent Ferenc
stigmatizációja-mellékoltárkép is példázza. 49 Ezek ismeretében az 1775-ig készült sárga
alapozójú T6 sem zárható ki a Falkoner-műhelyből.
A másik kérdéses kép, a vörösön barna alapozójú T4. Ez volt a második oltárrendelés
első képe; 1780-ra készült el, csupán egy évvel korábban, mint a vörös-sárga alapozójú T2. A
barna réteget vizsgálva megállapítható, hogy fekete pigmentszemcsékkel dúsított sárga
rétegről van szó, mely optikailag barnának hat. Elképzelhető, hogy ez az első kép, ahol az új
dologgal kísérletezve kétszínű alapot használt, ha pedig a kép tónusát sötétebbre szánta, mint
a többiét, nem véletlen a sárgához kevert fekete pigment. Sajnos a kép mai megjelenése nem
mérvadó, mint ahogy a T6-é sem, mert 1877-ben teljesen átfestették őket a Szent Keresztoltárképpel együtt. 50 Ez ad magyarázatot a két festmény stílusbeli eltérésére. A képek

47

Ez az oltárkép nem azonos a régi templomban, 1741-ben állított Szent Kereszt-oltárképpel, hiszen az
oltárállítás költsége megegyezik a Nepomuki Szent János-oltár költségével, ami pedig biztosan új oltár, s
valószínűleg az oltárkép árát is tartalmazza. (Fábián Borbála közlése és a háztörténet alapján.)
48

A vörösről vörös-sárga alapra áttérő bécsi mesterek (Franz Anton Maulbertsch, Kremser Schmidt, Joseph Karl
Schöfft) képein jelentős optikai változást eredményezett az új alapozószín. A sárgáról vörös-sárgára áttérni
viszont semmi változást nem jelentett, csupán divat lehetett az oka. Korhecz Papp Zsuzsanna közlése alapján.
49

Korhecz Papp Zsuzsanna vizsgálta a bácsi Assisi Szent Ferenc stigmatizációja-mellékoltárképből vett minta
keresztmetszet-csiszolatát.

50

A Szent Kereszt-oltárképet 1876-ban javították. A festő nevét nem említi a háztörténet, csak a költségét, mely
28 Ft volt. 1877-ben Kegyes József „mindenki teljes megelégedésére befejezte Szeráfi szent Ferenc oltárának és
Nepomuki szent Jánosnak az uj képét; az előbbiért 30, az utóbbiért 25 forintot fizettünk osztrák értékben.” Az
“új kép” kifejezés, valószínűleg arra utal, hogy az átfestéstől látványban teljesen megújultak a képek. (Fábián
Borbála közlése a háztörténet II. kötete alapján.)
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megsötétedhettek, s ha már javítani kellett őket, átfestették a Falkonerre oly jellemző
zöldesbarna hátteret kékre. A kék háttérszín a XIX. század ízlésének jobban megfelelt.51
A Szent Didák oltárt 1781-ben fejezték be. Oltárképe, a vörös-sárga alapozású T2 a
vizsgálatok eredményei alapján is nagy valószínűséggel Falkoner munka. A templom
leckeoldalának összes oltára állt már ekkor, az evangéliumi oldalon azonban még két oltár
hiányzott. Az evangéliumi oldal következő oltárának befejezésére csak 22 évvel később került
sor a bevételek csökkenése miatt.52 Az 1780-as évek második felében javult ugyan a rend
anyagi helyzete, de ekkor fontosabbnak tartották a főoltár átalakítását. Komoly kiadás lehetett
számukra, ha az evangéliumi oldalon elkezdett mellékoltár építését csak két évtized múlva
tudták folytatni.53 1802-re azonban olyannyira megnőtt a jövedelmük, hogy a már meglévő
oltárok átfestésére és újraaranyozására is sort keríthettek.54
Az 1803-ra befejezett III. oltár T3 képe, és az 1807-ben állított I. oltár szignált T1
képe 1781 és 1792 között készülhetett, mert Falkoner Xavér Ferenc 1792-ig élt. Az 1780-ban
és 1781-ben elkészített oltárképekkel egyszerre rendelhették meg őket, a T2-vel különösen
nagy hasonlóságot mutat az alapozásuk színe és vastagsága. Az oltárok elkészüléséig a
képeket állványra helyezték.55 A szignált képet helyezték legutoljára oltárépítményre.
A refektóriumi képek festésmódja a mellékoltárképekéhez képest archaikusabbnak
tekinthető, festője egyszerűbb formákat alkalmazott. Ugyan a nyolc refektóriumi kép közül az
R8 mívesebb, akadémikusabb megjelenésű, mégis feltételezhetjük, hogy ugyanaz a mester
51

Fábián Borbála közlése a háztörténet II. kötete alapján.

52

1781-ben a kalocsai érsek elvette a bajai illír (bunyevác) plébániát a szerzetesrendtől. 1781 és 1922 között
nem volt ferences plébánia, mivel a barátok se esketést, se keresztelőt nem tartottak ebben az időben, csökkent a
kolostor bevétele is. II. József – 1781-ben kiadott – a szerzetesrendeket feloszlató rendelete is hatással volt a
bajai kolostor életére. A munkát nem végző szerzetesrendeket sorra feloszlatták. A bajai kolostorban a szerzetesi
iskola mellett a városi kisgimnázium is működött, 1775-től külön épületben. (Fábián Borbála: A bajai könyvtár
kincsei, 12-15)
53

Az oltár költségei összesen: 2417 Ft 14 kr. Ebből az oltárkép javításra 22 Ft 25 kr.-t fizettek egy bajai
festőnek. (A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 175.)
Itt említenénk meg, hogy az 1794-ben szerveződő jakobinus mozgalom országos politikai megszervezése a bajai
ferences kolostorban nevelkedő Martinovics Ignác (1755-1795) nevéhez fűződik. Bajai tanulmányait ugyan
eredményesen végezte, de a rend kötöttségeit nehezen viselte. Mielőtt a reformmozgalom szervezésébe belefolyt
volna, tábori lelkésznek ment Bukovinába. (Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867, Magyarok
Európában III. Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp. 1990, 193.p.)
54

A Napóleoni háborúk (1795-1815) Magyarországon is mezőgazdasági fellendülést, ipari és kereskedelmi
konjunktúrát, gabonaár emelkedést idéztek elő. Mivel Baja egy nagyon jó gabonakereskedő vidéken feküdt,
pezsgő életű, gazdag várossá vált. A viszonylagos pénzbőségnek köszönhetően, 1803-ban az adományok
összegyűjtése után be tudták fejezni a bajai ferencesek az oltárállítást, s még újraaranyaozásra is tellett nekik.
(Fábián Borbála közlése szerint.)
55

1802 februárjában jegyezték fel: “ A haldokló Szt. József oltárának új fedőlapot, zsámolyt és a képhez állványt
készített az asztalos.” (A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–1840. (2000), p. 218)
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festette, mint a többit. Ez azzal is magyarázható, hogy az R8 egy kegyképmásolat, festője
jobban ragaszkodhatott az eredetihez, míg a többi képet saját ízlése szerint alakította.
Az R1-R8 képek festésmódban és az alapozás színében, alkotóelemeinek arányában is
különböznek a szignált mellékoltárképtől, azonban az átfestett T6 képpel rokonságba
hozhatók alapozásuk tekintetében. Közel egy időben készültek, a mellékoltárkép 1775-ben, a
refektóriumi képek pedig 1776-ban. Ebben az időben még sárga alapozást alkalmazott a
mester, ahogy ezt az 1774-es bácsi példa is mutatja.
A refektóriumi képek egyszerűbb formavilágára az adhat magyarázatot, hogy a
mellékoltárkép-megrendelések mellett a kis képek kidolgozására nem fordított olyan nagy
figyelmet. Más ferences rendházakban is hasonlóan egyszerű portrék készültek, a fizetség
szinte “méretarányos” volt. Az utólagos beavatkozás során rákerült védőréteg – mely
kedvezőtlen öregedéséből fakadóan igen megsötétedett, s elképzelhető, hogy már a
felhordáskor sem volt színtelen – elfedheti a finomabb részleteket.
A stíluskritikai és mikroszkópos vizsgálatok alapján, a bajai ferences háztörténet
oltárállításról nyújtott információit figyelembe véve, a szakdolgozat szerzője a következő
végkövetkeztetése jutott: a refektóriumi képek valószínűleg mind a Falkoner-műhelyből
valók, méghozzá Falkoner Xavér Ferenc munkásságának abból a korábbi szakaszából, amikor
még csak sárga alapot használt. Festőpalettája hasonló a korabeli barokk festőkéhez, a
leggyakrabban használt pigmentek: az ólomfehér, a szénfekete, a természetes vas-oxid sárga,
a természetes vas-oxid vörös, a cinóber és a vas-hexaciano-ferrát. Főleg késői korszakára
jellemző, hogy a vékony festékrétegeken átüt az alapozás színe, ez okozza a sárgás-zöldes,
zöldes-barna tónust.
A refektóriumi képek alkotójának ennél pontosabb meghatározása, a nyert eredmény
megerősítése további vizsgálatokat, más Falkoner szignatúrájú képekkel való összehasonlítást
igényel.
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Összefoglaló

A szakdolgozat egy korábbi, műtárgy-összehasonlítással foglalkozó szakdolgozat
mintáját követi (Varga Ferenc: A műtárgy-összehasonlítás módszerei az Esztergom-belvárosi
Ferences Rendház ovális formájú, barokk-kori képein bemutatva. MKE, 2012).
A bajai Türr István Múzeum tulajdonát képező – jelenleg a bajai Páduai Szent Antal
Ferences Rendházban tartós letétben lévő –, ismeretlen festőnek tulajdonított nyolc
refektóriumi festmény (barokk-kori olajképek, vászon hordozón, ltsz.: TIM 69.6.60-69.6.67),
és a bajai Páduai Szent Antal ferences templom mellékoltárképeinek kutatási eredményeit
foglalja össze, melyek közül egy mellékoltárkép Falkoner Xavér Ferenc szignatúrájával
ellátott.
Az összehasonlító vizsgálatok a képek alkotójának azonosítása céljából folytak. A
művészettörténeti, valamint a - festéstechnikára és anyagösszetételre vonatkozóan nyert természettudományos eredmények megalapozzák a Falkoner festészetéről szerzett ismereteket
– aki a híres budai festőcsalád tagja volt –, ezen kívül összehasonlító alapot képezhetnek
további műveinek azonosításához.
A szerző a templom történetének ismertetésében, elsősorban Fábián Borbála történész
kutatásaira támaszkodik. A képek leírását a budai Falkoner festőcsalád bemutatása, Falkoner
Xavér Ferenc (1737-1792) műveinek és festéstechnikájának ismertetése követi.
A dolgozatban Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátor művész kutatásainak
köszönhetően, a Falkoner Xavér Ferencnek tulajdonított magyar- és horvátországi, valamint
szerbiai művek is bemutatásra kerülnek a szerző által táblázatba foglalva. A szignált képeken
túl, legtöbbjüknél az attribúció stíluskritkai alapon nyugszik, bizonyítása további
természettudományos vizsgálatokra vár. A melléklet tartalmazza a természettudományos
vizsgálatok összes mikroszkópos fotóját, eredményét, és képanyagot szolgáltat Falkoner
Xavér Ferenc műveiről.
A

képek

megjelenésének,

rétegfelépítésének,

anyagösszetételének

vizsgálati

eredményein túl, az oltárállításról és oltárkép-megrendelésről szerzett információk, sőt a kor
alapozás-divatjának ismerete is hozzájárult a végkövetkeztetés megszületéséhez. Ezek alapján
a bajai ferencesek legalább kétszer rendeltek képeket a Falkoner-műhelytől. Először 1775
körül: ekkor készült a sárga alapozójú Nepomuki Szent János megdicsőülése-mellékoltárkép,
1776-ban pedig a refektórium nyolc darab, sárga alapozójú, kisebb képe. 1780 körül – a
második megrendelésre készültek el – a vörösön barna alapozójú Assisi Szent Ferenc
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stigmatizációja-mellékoltárkép, illetve a vörösön sárga alapozójú Szent Didák megdicsőülése,
Szent József halála- és a szignált Remete Szent Antal megdicsőülése-mellékoltárkép. A
refektóriumi képek valószínűleg Falkoner Xavér Ferenc sárga alapozójú korszakának munkái.

Summary

The thesis follows the artwork comparison framework of a previous thesis at the
Hungarian University of Fine Arts (Ferenc Varga: Artwork comparison methods
demonstrated on the oval baroque paintings of the Inner-Esztergom Franciscan Friary (MKE,
2012)).
It comprises the results of a research carried out on the eight unattributed refectory
paintings owned by the Türr István Museum, Baja (baroque oil paintings on canvas, reg. no.
TIM 69.6.60-69.6.67) – now in permanent deposit at the St. Anthony of Padua Franciscan
Friary, Baja – and the side-altar paintings of the St. Anthony of Padua Franciscan Church in
Baja, one of which bears the signature of Ferenc Xaver Falkoner, who signed only one of his
works on each location.
The comparative examinations were aimed at identifying the creator(s) of the
paintings. The art historical result and the scientific results on painting technique and material
composition both support the knowledge of Falkoner's paintings – himself being a member of
a famous painter family from Buda – and can provide material for further comparisons for
identifying his works.
In describing the history of the church the thesis largely relies on the research of
historian Borbála Fábián. The description of the paintings are then followed by an
introduction to the Falkoner painter family and the description of the works and techniques of
Ferenc Xaver Falkoner (1737-1792).
Owing to the research done by Zsuzsanna Korhecz Papp painting conservator the
thesis also presents a table (assembled by the author) of the paintings attributed to Ferenc
Xaver Falkoner in Hungary and Croatia. Besides the signed paintings, in the majority of the
cases the attribution relies on stylistic critique and further scientific inquiry is needed to verify
them. The appendix contains all results of the research and every microscope photographic
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image taken during the research. Finally it also provides images of the works of Ferenc Xaver
Falkoner.
In the conclusion, besides the appearance of the paintings, their layer structure and
their material composition, the information obtained on altar erection and ordering and
additionally the prevailing priming practices were also considered. Based on the available
data the Franciscan Monks of Baja had commissioned the Falkoner workshop at least twice.
First around 1775, when the picture of the side-altar depicting the apotheosis of St. John of
Nepomuk with yellow primer was made, followed in 1776 by the eight smaller refectory
paintings also with yellow primer. It was for the second commission around 1780 that the
side-altar paintings depicting the stigmatization of St. Francis of Assisi on a brown-oncrimson prime, the apotheosis of St. Didacus on a yellow-on-crimson prime, the death of St.
Joseph, and the signed painting of the apotheosis of St. Anthony the Hermit were delivered.
The refectory pictures are most probably the works of Ferenc Xaver Falkoner from his yellow
priming period.
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Melléklet
A vizsgált műtárgyak
katalógusa

A mellékletben szereplő rövidítések magyarázata

aggr.

aggregátumok

cinób.

cinóber a szemcsekarakter, a szín,
kén-hidrogén hatására történő meg
nem feketedés alapján, valamint
polarizációs mikroszkóppal történő
vizsgálat során félig keresztezett
analizátor állásnál tapasztalt erős
reflektálás alapján

egy.

egyéb

Fe

valószínűsíthető vastartalom káliumferrocianid teszttel vas (III) ion
kimutatására kék színű csapadék
keletkezése alapján, illetve vashexaciano-ferrát teszttel vas (II) ion
kimutatására a kék színű pigment
elszíntelenedése alapján

lu.

UV-lumineszcencia

lumi.

UV-lumineszcencia

növ.r.

növényi rost

ólomf.

ólomfehér kén-hidrogén hatására
történt megfeketedés és a réteg lumineszcenciája alapján

össz.

összetétel

Pb

valószínűsíthető ólomtartalom a kénhidrogén hatására történt megfeketedés alapján

szénf.

szénfekete a szemcsekarakter alapján

t.f.p.

természetes földpigment

val.

valószínűleg

vas-o.

természetes vas-oxid sárga / vörös a
szemcsekarakter, szín, kén-hidrogén
hatására történő el nem feketedés
alapján, és kálium-ferrocianid teszttel
elért kék színű csapadék kiválása
alapján

vast.

vastagság

v-h-f

vas-hexaciano-ferrát a megjelenés,
kén-hidrogén hatására történő el nem
feketedés alapján, valamint a vashexaciano-ferrát teszt során tapasztalt
elszíntelenedés alapján

A refektóriumi
képek általános
jellemzői
Stíluskritika
Az emberi testek és habitusok lágyan modelláltak. Jellegzetes az erős fény-árnyék
kontraszt, és a háttér barna, zöldes-barna színe. A
figurák szeménél, szájánál, kezé-nél vörös körvonallal találkozunk. A nagy, kerek szemek
kontúrja erőteljes, a felfelé nézők szemének alsó
részén fehér csúcsfény csillan meg. Az alakok
felső és alsó ajka is telt, járom-csontjuk erős,
orrhegyük legömbölyített, az orrnyereg folytatása
kétágú, fülcimpájuk íve jellegzetesen hullámos.
Ujjaik hosszúak, finom vonalúak.

Öregedési repedésháló
A vászon faktúráját nagyvonalúan követő
repedésháló a sötétebb részeken felerősödik, pici,
szögletes festékszigetek alakulnak ki általa. A
pasztózus ecsetvonásokkal festett részek kevésbé
repedeztek meg (arcok, kezek, csúcsfények), itt a
felület inkább „domborúvá” vált. Néhol előfordul
enyhén íves, pókhálószerű mintázat is, valószínűleg benyomódás miatt.

Szemrevételezéses festéstechnika
A képek vékonyan festettek, csak a csúcsfények
pasztózusak.

Díszkeret
A díszkeretek stílusban két csoportba sorolhatók:
a refektórium nyugati falán elhelyezkedő négy
kép indás, rokokó stílusú faragott díszkerettel
ellátott, míg a keleti falon elhelyezkedők
díszkerete copf stílusú. A rokokó keretek faragott
ornamense az alsó és a két oldalsó szárán csak a
belső élén faragott, egyszerűbb díszítéssel. A
felső íves mező dúsabban faragott, áttört, növényi
ornamensekkel díszített. A copf stílusú keretek
faragott ornamense az alsó és a két oldalsó
mezőben egyszerű pikkelyes levélfüzér, a sarkaikon egy-egy kisebb rozetta látható. A felső, íves
mező dúsabban faragott, rózsás, leveles indák
díszítik, középen nagy rozettával. Kétoldalt
lelógó levélfüzér látható, a tetején masni. Egy
utólagos beavatkozás során a kereteket és a
képeket is védőréteggel vonták be, melyet valószínűleg nem kifejezetten festményeken, inkább
az asztalosiparban használtak fel. Kedvezőtlen
öregedéséből fakadóan igen megsötétedett, illetve
elképzelhető, hogy már a felhordáskor sem volt
színtelen.

II

Támasztó fatábla
A 2 cm vastagságú, homorú fatábla felül rézsűsen
lesarkolt téglalap formájú.
Négy darab deszkából állították össze, jól
láthatók rajtuk a faragó szerszám nyomai. A
deszkák szálirányára merőlegesen futó szálirányú
merevítőléceket építettek a két keskenyebbik
oldalára. Valószínűleg gőzöléssel hajlították meg.
Hosszuk kb. 96 cm, szélességük kb. 4,3 cm. A
trapéz felső részének középső része 21,3 cm, a
két oldalsó pedig 32-32 cm.
A mikroszkópos fafaj-meghatározás alapján elmondható, hogy az íves fatábla közönséges
lucfenyőből, a merevítőlécek pedig tölgyből készültek.

R1

Általános adatok

R2

R3

Általános adatok

Ábrázolt szent: Assisi Szent Ferenc
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Befoglaló méretei kerettel: 150x90 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, copf díszkeret
Tulajdonosa: Türr István Múzeum, Baja
Leltári száma: 69.6.67
Eredeti helye: refektórium, K-i fal

Ábrázolt szent: Bagnoregio Szent Bonaventúra
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Befoglaló méretei kerettel: 150x90 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, copf díszkeret
Tulajdonosa: Türr István Múzeum, Baja
Leltáriszáma: 69.6.61
Eredeti helye: refektórium, K-i fal

A latin felirat és a fordítása

A latin felirat és a fordítása

HIC FRANCISCVS IS EST, CVI CRVX VIA
REGIA VITAE, //
NE STVPEAS, TOTVS VIXIT IMAGO
CRVCIS.

DICITVR HIC DOCTOR CVR QVAESO
SERAPHICVS? EXIN //
INNOCVVS, QVIA SIC VIXIT, VT IPSE
SERAPH.

“Itt az a Ferenc, akinek a kereszt az élet királyi
útja, // ne rökönyödj meg, a kereszt egész képmása élt.”

“Kérdezem, miért hívják ezt a doktort szeráfinak?
Azért, (mert) ártatlan, mivel úgy élt, mint maga a
szeráf.”

A kép leírása

A kép leírása

A kép Assisi Szent Ferencet ábrázolja, aki balra
fordulva, kezét imára kulcsolva – feltehetően –
térdel egy feszület előtt. Előtte nyitott könyv és
koponya látható egy asztalon. Assisi Szent
Ferenc a ferencesek öltözetét viseli: barna
habitust kapucnival, dereka kordával átkötve.

A kép Bagnoregio Szent Bonaventúra félalakos
képét ábrázolja a nézővel szembeállítva, kissé
féloldalas testhelyzetben. Fejét oldalra billenti,
jobb irányba fordul, lefelé néz. Bal kezét egy
nyitott könyvre helyezi, jobbjával írótollat márt
tintába. Szent Bonaventúrát bíborosi öltözetben
ábrázolja a képen: vörös mucétumot, fején vörös
birétumot visel, nyakában feszület lóg. A bíborosi
öltözet alatt a ferencesek öltözetét viseli, barna
habitust kapucnival, dereka kordával átkötve.

III

Általános adatok
Ábrázolt szent: Solano Szent Ferenc
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Befoglaló méretei kerettel: 150x90 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, copf díszkeret
Tulajdonosa: Türr István Múzeum, Baja
Leltáriszáma: 69.6.62
Eredeti helye: refektórium, K-i fal
Restaurálás helye, ideje: Magyar Képzőművészeti
Egyetem, 2011-2012
Restaurátorok: Baráti-Imrik Zsófia, Ganczaugh
Júlia Viktória. A díszkeret kiegészítését Székely
Dorottya készítette el.
Egyéb: dublírozott

A latin felirat és a fordítása

Keresztmetszetminták

LAVERAT AETHIOPES NIGROS
BAPTISMATIS VNDA, //
HINC BENE SOLANVS LAVERAT
AETHIOPES.

3. A testszín árnyékoldala (a szerzetes kézfeje)

“Az fekete etiópokat megmosta a keresztség vize,
// Ennélfogva jól mosta meg Solanus az etiópokat.”
A kép leírása
A kép Solano Szent Ferenc félalakos képét
ábrázolja a nézővel szembeállítva, kissé féloldalas testhelyzetben. Fejét oldalra billenti, jobb
irányba fordul. Bal kezében feszület korpusszal,
jobbjában kagyló, melyből keresztvizet önt a kép
bal oldalán látható, negroid vonásokkal bíró
ember fejére, akinek arca profilból látható, s
portréja mellképként van ábrázolva. A restaurálás
folyamán az analógiák alapján azonosítottunk a
kép bal oldalán még egy keresztelésre váró indiánt is fején tolldísszel. Solano Szent Ferenc a
ferencesek öltözetét viseli: barna habitust kapucnival, dereka kordával átkötve.
Festéstechnika és anyaghasználat

Mintavételi hely

UV-lumineszcens vizsgálat a restaurálás közbeni
feltárt állapotról

A kép vékonyan festett, a rétegeket nedvesen
húzta egymásra a mester. A csúcsfényeknél
vastagabban hordta fel a festéket. A vászon
előenyvezett, az enyvréteg vastagsága 10 µm. A
műtárgy legalább két rétegű, sárga-okker színű
alapozója valószínűleg természetes vas-oxid
sárgát, vöröset, nyomokban szénfeketét tartalmaz.
Az apró vörös szemcsék pontos meghatározása az
alkalmazott vizsgálati módszerekkel nem volt
lehetséges. Egyrétegű festés jellemző a képre,
kivéve a betűket. A testszín valószínűleg
ólomfehér, cinóber, vas-oxid sárga és szénfekete
összetételű. Az etióp alak ruhájának színe
valószínűleg vas-hexaciano-ferrátot tartalmaz. A
képet korábban kétszer lakkozták, a rétegeket
szennyeződésréteg választotta el egymástól.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

A főalak arca restaurált állapotban

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

Infravörös felvétel a restaurálás előtt

Az etióp férfi arca és a szöveg részlete
restaurált állapotban

IV

7

7

6

szennyeződésréteg

6

szennyeződésréteg

lakkréteg I.

5

lakkréteg I.
vast. 20 -40 µm
lumi. +

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

refl.

cinób.

fehér

+

+

ólomf.

lumi. egy. alapozó II.
összetétel

szín

lu. Pb egyéb

val.

okker

-

-

aggr.

vas-o.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

vast. 100-225 µm
lumi +
egy. alapozó I.
lu. Pb egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

okker

-

-

val.

aggr.

vas-o.

aggr.

vas-o.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

1

szín
összetétel

3 (sárga-okker)
2 (sárga-okker)

3 (sárga-okker)

Mintavételi hely

enyvréteg

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

V

egy. festékréteg I.
összetétel

val.

szín

lu. Pb egyéb

val.

fehér

+

+

vörös

-

-

refl.

ólomf.
cinób.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

vast. 20-30 µm
lumi. egy. alapozó II.
szín
összetétel

lu. Pb egyéb

2 (sárga-okker)

szín

lu. Pb egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

okker

-

-

val.

aggr.

vas-o.

aggr.

vas-o.

vast. 90-150 µm
lumi. +
egy. alapozó I.
szín
összetétel

egy. festékréteg I.

vast. 10-25 µm

1

4 (fehér)

vast. 20 µm
lumi. +

összetétel

4 (narancss.)

lakkréteg II.

5

7. A testszín fényoldala (a szerzetes homloka)
lakkréteg II.

lu. Pb egyéb

sárga

-

-

aggr.

val.
vas-o.

vörös

-

-

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

okker

-

-

aggr.

vas-o.

enyvréteg

8
7

6. Vörös betű
lakkréteg II.
szennyeződésréteg

6

5. Fekete betű

lakkréteg I.

Mintavételi hely

egy. festékréteg II.
szín

összetétel

5 (fekete)

vast. 70-100 µm
lumi. lu. egyéb
növ.r.

val.

fekete

-

szénf.

barna

+

t.f.p.

vörös

-

cinób.

Mintavételi hely

egy. festékréteg I.
összetétel

4 (sötét-okker)

vast. 20 -50 µm
lumi. +
szín

lu. egyéb

fehér

+

vörös

-

okker
fekete

val.
ólomf.

refl.

cinób.

+

aggr.

vas-o.

-

növ.r.

szénf.

lumi. egy. alapozó II.
szín
összetétel

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

3 (sárga-okker)

vast. 10-25 µm

lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

okker

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

Polarizációs mikroszkóp (10x obj.)

egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (sárga-okker)

vast. 50-200 µm
lumi. +
lu. egyéb

sárga

-

vörös

-

val.
vas-o.

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 10x obj.)

1

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

aggr.

enyvréteg

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

VI

8

8

7

szennyeződésréteg

7

szennyeződésréteg

lakkréteg I.

6

lakkréteg I.
vast. 30 µm
lumi. +

szín

lu. Pb egyéb

val.

vörös

-

-

refl.

cinób.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.
Mintavételi hely

összetétel

szín

lu. Pb egyéb

val.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

-

refl.

cinób.

okker

+

-

aggr.

vas-o.

szín

lu. Fe egyéb

kék

+

fekete

-

fehér

+

+

val.
v-h-f

növ.r.

szénf.
ólomf.

vast. 20 -30 µm

4 (barnás-kék)

egy. festékréteg I.

lumi. +
egy. festékréteg I.
szín

lu. Fe egyéb

fehér

+

vörös

-

kék

+

val.
ólomf.

+

refl.

cinób.

aggr.

v-h-f

vast. 30-100 µm
vast. 20-30 µm
szín

lu. Pb egyéb

val.

vörös

-

-

okker

-

-

aggr.

vas-o.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

Polarizációs mikroszkóp (50x obj.)

lumi. egy. alapozó II.
szín
összetétel

egy. alapozó II.

3 (sárga-okker)

lumi. -

összetétel

3 (sárga-okker)

4 (sötét-okker)

vast. 20 -70 µm
lumi. +

egy. festékréteg II.

összetétel

egy. festékréteg II.

összetétel

5 (kék)

vast. 10-30 µm
lumi. -

össz.

5 (vörös)

lakkréteg II.

6

9. Az etióp férfi kék ruhája
lakkréteg II.

lu. Fe egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

okker

-

aggr.

vas-o.

vast. 20-30 µm

összetétel

szín

lu. Pb egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

aggr.

val.
vas-o.

lumi. +
egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (sárga-okker)

egy. alapozó I.

lu. Fe egyéb

sárga

-

vörös

-

enyvréteg

1

1

2 (sárga-okker)

vast. 150-220 µm
lumi. +

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 50x obj.)

Vas-hexaciano-ferrát kimutatása,
NaOH-os megcseppentés előtt és után
(sztereomikroszkóp)

VII

enyvréteg

aggr.

val.
vas-o.

R4

R5

R6

Általános adatok

Általános adatok

Ábrázolt szent: Marchiai Szent Jakab
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Befoglaló méretei kerettel: 150x90 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, copf díszkeret
Tulajdonosa: Türr István Múzeum, Baja
Leltáriszáma: 69.6.60
Eredeti helye: refektórium, K-i fal

Ábrázolt szent: Sienai Szent Bernardin
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, rokokó díszkeret
Tulajdonosa: Türr István Múzeum, Baja
Leltáriszáma: 69.6.64
Eredeti helye: refektórium, Ny-i fal
A latin felirat és a fordítása

A latin felirat és a fordítása
CONTRIVIT TOTIES ACONITA IACOBVS
HIC ORCI. //
CVR EA MIRERIS POTA NOCERE NIHIL?
“Annyiszor morzsolta szét Jakab itt a halál
mérges növényeit //
miért csodálod hát, hogy semmit semmit sem
ártanak neki azok az italok?”

SVSPICE, SI LVBEAT, NARDOS, VEL
LILIA CERTÉ, //
É BERNARDINI PECTORE CVNCTA
LEGES.
“Gyanakodj, ha tetszik, a nárdusokra vagy
bizonyosan a liliomokra: //
Bernát szívéből mindent kiolvasol.”
A kép leírása

A kép leírása
A kép Marchiai Szent Jakab félalakos képét ábrázolja, aki balra fordulva áll, fejét viszont jobbra
fordítja, és felfelé néz. Bal kezét szívére teszi,
jobbjában arany kelyhet tart. A kép bal oldalán, a
szent mellett asztal látható. Marchiai Szent Jakab
a ferencesek öltözetét viseli: barna habitust
kapucnival, dereka kordával átkötve.

A kép Sienai Szent Bernardin félalakos képét
ábrázolja a nézővel szembeállítva, kissé féloldalas testhelyzetben, aki jobbra fordul. Bal kezét
a szívére teszi, jobbjában IHS-monogrammú
táblácskát tart. AZ IHS-felirat és a kereszt
sugárkoszorúban jelenik meg. A kép bal oldalán
nyitott könyv és tintatartóba mártott toll látható
egy kis asztalra helyezve. Sienai Szent Bernardin
a ferencesek öltözetét viseli: barna habitust
kapucnival, dereka kordával átkötve.

VIII

Általános adatok
Ábrázolt szent: Páduai Szent Antal a gyermek
Jézussal
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, rokokó díszkeret
A műtárgy tulajdonosa: Türr István Múzeum,
Baja
Leltáriszáma: 69.6.66
Eredeti helye: refektórium, Ny-i fal
Restaurálás helye, ideje: Magyar Képzőművészeti
Egyetem, 2012-2013
Restaurátorok: Németh Anita Judit, Cseke Róbert
A díszkeret kiegészítését Kiss László faszobrász
mester készítette.
Egyéb: dublírozott

A latin felirat és a fordítása

Keresztmetszetminták

CHRISTI, TE ANTONI! PRAESENTIA
SACRA BEABAT, //
ADSTANTIS IESV MVNERE SALVVS
ERAS.

R.A.3. A testszín árnyékoldala

“Téged, Antalom, Krisztus szent jelenléte tett
boldoggá // a segítő Jézus ajándékával meg lettél
mentve.”
A kép leírása
A kép Páduai Szent Antal félalakos képét
ábrázolja féloldalas testhelyzetben, aki a gyermek
Jézust veszi karjába. A gyermeket egy asztalon
lévő Bibliáról emeli maga felé, fejét a gyermek
vállára hajtja. A kép előterében egy liliom fekszik
az asztalon. Szent Antal a ferencesek öltözetét
viseli: barna habitust kapucnival, dereka kordával
átkötve.
Festéstechnika és anyaghasználat

Mintavételi hely
Infravörös felvétel restaurálás előtt

A képre vékony festésmód jellemző, pasztózus
csúcsfényekkel. Az alapozóréteg alatt változó
vastagságú enyvréteg húzódik. A alapozás legalább kétrétegű, egy sötétebb alsó és világosabb
sárga színű felső réteg különíthető el. Egyenetlensége hordozza a durva, kézi szövésű vászon
struktúráját. A mikroszkópos vizsgálatok kizárták
a karbonát, valamint gipsz töltőanyag tartalmat,
valószínűleg természetes vas-oxid sárga, szénfekete és valamilyen vörös pigment az összetétele.
Az utóbbiról nem állt módunkban megállapítani,
milyen pigment. A testszín kétrétegű, nedvesen
felhordott. Fényoldala valószínűleg ólomfehéret
és cinóbert tartalmaz, az árnyékoldal ugyanezeket
szénfeketével kiegészítve. A drapéria zöld színét
valószínűleg vas-hexaciano-ferrát és természetes
vas-oxid sárga keveréke adja. A két réteg lakk
között szennyeződés volt látható, nem tisztították
meg a lakk felszínét, mielőtt újra lakkozták.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

UV-lumineszcens vizsgálat félig feltárt
állapotban

A szent és a gyermek arca restaurált állapotban

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

IX

8
7

szennyeződésréteg

6

2. A testszín fényoldala (a gyermek Jézus jobb
orcája)

lakkréteg II.

lakkréteg I.

egy. festékréteg II.
összetétel

5 (narancss.)

vast. 10 µm
lumi. +
szín

lu. Pb Fe egyéb

fehér

+

+

val.

vörös

-

-

refl.

cinób.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

Mintavételi hely

lumi. +

összetétel

egy. festékréteg I.
szín

lu. Pb Fe egyéb

fehér

+

+

val.
ólomf.

vörös

-

-

refl.

cinób.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

vast. 50-100 µm
lumi. +
egy. alapozó II.
összetétel

szín

lu. Pb Fe egyéb

val.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

okker

-

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

5%-os kálium-ferrocianiddal megcseppentve kék
csapadék keletkezett, (sztereomikroszkóp),
(kálium-ferrocianid teszt a vas III ion
kimutatására az alapozóban) 2. lépés

vast. 50-200 µm
lumi. +
egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (sárga-okker)

3 (sárga-okker)

4 (rózsaszín)

vast. 20 -30 µm

1

Az alapozóból vett minta 32%-os HCl-dal
megcseppentve (sztereomikroszkóp), (káliumferrocianid teszt a vas III ion kimutatására)
1. lépés

ólomf.

lu. Pb Fe egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

okker

-

-

+

val.

aggr.

vas-o.

aggr.

vas-o.

enyvréteg
Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

Cinóber szemcsék feloldása, megcseppentve
HNO3-val és kálium-jodiddal (sztereomikroszkóp)

X

8

7

7

szennyeződésréteg

6

szennyeződésréteg

lakkréteg I.

5

lakkréteg I.
vast. 10-15 µm
lumi. -

lu. Pb Fe egyéb

fehér

+

+

val.
ólomf.

vörös

-

-

refl.

cinób.

sárga

-

-

aggr.

vaso.
Mintavételi hely

szín

lu. Pb Fe egyéb

fehér

+

+

vörös

-

-

val.
ólomf.

refl.

cinób.

vast. 90-170 µm

-

vörös
okker

val.

sárga

-

-

+

aggr.

vas.o.

okker

-

-

+

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

fekete

-

-

növ.r.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

szénf.

1

lumi. +
egy. alapozó I.
lu. Pb Fe egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

okker

-

-

fekete

-

-

enyvréteg

szénf.

-

refl.

cinób.

-

aggr.

vas-o.

egy. alapozó II.
szín

lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

okker

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

fekete

-

növ.r.

szénf.

lumi. +
egy. alapozó I.
szín

lu. egyéb

sárga

-

+
+

val.

aggr.

vas-o.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.
Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

XI

val.

aggr.

vas-o.

vörös

-

okker

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

vast. 90-190 µm

szín

val.

növ.r.

lumi. -

összetétel

lu. Pb Fe egyéb

2 (sárga-okker)

egy. alapozó II.
összetétel

lu. egyéb

vast. 100-120 µm

lumi. +
szín

szín
fekete

vast. 50-60 µm

3 (sárga-okker)

összetétel

egy. festékréteg I.

összetétel

4 (rózsaszín)
3 (sárga-okker)
2 (sárga-okker)

lumi. +

egy. festékréteg I.
összetétel

szín

összetétel

egy. festékréteg II.

vast. 15-30 µm

1

4 (barna)

vast. 15-30 µm
lumi. +

összetétel

5 (narancss.)

lakkréteg II.

6

R.A.4. Az ajak alatti árnyék
lakkréteg II.

enyvréteg

8
7

7. A vörös betű
lakkréteg II.
szennyeződésréteg

6

6. A fekete betű

lakkréteg I.

Mintavételi hely

egy. festékréteg II.
összetétel

5 (fekete)

vast. 30-40 µm
lumi. +
szín

lu. egyéb

fekete

val.

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

refl.

cinób.

barna

+

t.f.p.

Mintavételi hely

egy. festékréteg I.
összetétel

4 (sötét-okker)

vast. 20-30 µm
lumi. +
szín

lu. egyéb

fehér

+

val.

vörös

-

refl.

cinób.

fekete

-

növ.r.

szénf.

ólomf.

egy. alapozó II.
szín
összetétel

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

3 (sárga-okker)

vast. 30-110 µm
lumi. +
lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (sárga-okker)

vast. 90-190 µm
lumi. +
lu. egyéb

sárga

-

vörös

-

fekete

-

vas-o.

növ.r.

szénf.
Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 40x obj.)

1

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

val.

aggr.

enyvréteg

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

XII
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lakkréteg II.

7

szennyeződésréteg

6

lakkréteg I.

R7

R8

Általános adatok

Általános adatok

Ábrázolt szent: Kapisztrán Szent János
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, rokokó díszkeret
Tulajdonosa: Türr István Múzeum, Baja
Leltáriszáma: 69.6.65
Eredeti helye: refektórium, Ny-i fal

Ábrázolt szent: A Jótanács Anyja (Szűz Mária a
kisded Jézussal)
Készítési ideje: 1776
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei keret nélkül: 112x76 cm
Tartozékai: merevítő fatábla, rokokó díszkeret
Tulajdonosa: Türr István Múzeum, Baja
Leltáriszáma: 69.6.63
Eredeti helye: refektórium, Ny-i fal
Restaurálás helye, ideje: Kecskemét, 2002
Restaurátor: Laczkó János
restaurátorművész

egy. festékréteg II.
szín
össz.

5 (vörös)

vast. 10-20 µm
lumi. +
lu. Pb egyéb

vörös

-

-

fehér

+

+

refl.

val.
cinób.
ólomf.

1

összetétel

egy. festékréteg I.
szín

lu. Pb egyéb

val.

fehér

+

+

zöld

-

-

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

okker

-

-

aggr.

vas-o.

ólomf.

vast. 40-80 µm
lumi. +
egy. alapozó II.
összetétel

szín

lu. Pb egyéb

val.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

-

vast. 110-200 µm
lumi. +

A latin felirat és a fordítása

egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (sárga-okker)

3 (sárga-okker)

4 (sötét-okker)

vast. 70 µm
lumi. +

lu. Pb egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

fekete

-

-

enyvréteg

val.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

HOSTICA SAEPE PIA PRECE STERNIT
CASTRA IOANNES, //
CORNVA SIC DEBET SVBDERE LVNA
CRVCI.
“János gyakran kegyes imádsággal döntötte le az
ellenséges sáncokat, // így kell a holdnak szavát a
kereszt alá vetnie.”

A latin felirat és a fordítása
NOSTROS IN BIVIIS HAERENTES DIRIGE
GRESSVS, //
MATER CONSILII VIRGO SACRATA
BONI.
“Tétova lépteinket a válaszutakon irányítsd, //
tanács anyja, a jók szentelt szüze.”

A kép leírása
A kép Kapisztrán Szent János félalakos képét
ábrázolja a nézővel szembeállítva, kissé féloldalas testhelyzetben, balra fordul. Jobb kezében
IHS-monogrammú zászlót tart, bal kezét a levegőbe emeli, tekintete felfelé irányul. Kapisztrán
Szent János a ferencesek öltözetét viseli: barna
habitust kapucnival, dereka kordával átkötve.

A kép leírása
A Jótanács Anyja Szűz Mária mellfestménye,
karján a kisded Jézussal. A kis Jézus jobbjával
átkarolja édesanyja nyakát, arcát pedig arcához
simítja. Bal kezével a Szűzanya ruhájának a
szegélyét markolja. Mindketten gazdagon díszített ruhában vannak.
Festéstechnika és anyaghasználat
A festőien kialakított képnek az enyvréteg felett,
legalább kétrétegű sárga-okker alapozója van,
mely valószínűleg természetes vas-oxid sárgát,
nyomokban szénfeketét és vörös pigmentet
tartalmaz. Az utóbbiról nem volt módunk
megállapítani, milyen pigment. A testszín fényés árnyékoldalának alap- és modelláló színében is
valószínűleg ólomfehér, cinóber szerepel. A fehér
réteg durvaszemcsés, melyben színtelen, gömbölyded szemcsék is előfordulnak. A barna

XIII
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szemcsék feltételezés alapján természetes, barna
színű földpigmentek (sziéna, umbra) lehetnek.

lakkréteg I.
vast. 5-10 µm
egy. festékréteg II.
szín
összetétel

5 (okker)

lumi. -

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

lu. Fe egyéb

vörös

-

val.

refl.

cinób.

barna

-

okker

-

+

aggr.

vas-o.

t.f.p.

sárga

-

+

aggr.

vas-o.

1

2 (sárga-okker)

R.M.1. A testszín árnyékoldala

Mintavételi hely

5%-os kálium-ferrocianiddal megcseppentve kék
csapadék keletkezett, (sztereomikroszkóp),
(kálium-ferrocianid teszt a vas III ion
kimutatására az alapozóban), 2. lépés

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

XIV

összetétel

egy. festékréteg I.
szín

lu. Fe egyéb

fehér

+

okker

-

vörös

-

val.
ólomf.

+

aggr.

vas-o.

refl.

cinób.

vast. 20-30 µm
lumi. +
egy. alapozó II.
szín
összetétel

Keresztmetszetminták

Az alapozóból vett minta 32%-os HCl-dal
megcseppentve (sztereomikroszkóp), (káliumferrocianid teszt a vas III ion kimutatására)
1. lépés

lumi. +

lu. Fe egyéb

val.

sárga

-

+

aggr.

vas-o.

okker

-

+

aggr.

vas-o.

vörös

-

vast. 20-30 µm
lumi. +
egy. alapozó I.
szín
összetétel

Mária és a gyermek arca

3 (sárga-okker)

4 (fehér)

vast. 10-20 µm

lu. Fe egyéb

sárga

-

vörös

-

fekete

-

okker

-

enyvréteg

+

+

aggr.

val.
vas-o.

növ.r.

szénf.

aggr.

vas-o.

R.M.3. Az arcpír vöröse

5

R.M.2. A testszín fényoldala
lakkréteg I.

1
Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

egy. festékréteg I.
lu. Pb egyéb
+

+

refl.

ólomf.

vörös

-

-

refl.

cinób.

össz.

szín
fehér

val.

vast. 30-50 µm
lumi. +
egy. alapozó II.
összetétel

szín

lu. Pb egyéb

val.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

okker

-

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

Mintavételi hely

vast. 100-200 µm
lumi. +
egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (sárga-okker)

Mintavételi hely

3 (sárga-okker)

4 (fehér)

vast. 10-20 µm
lumi. +

lu. Pb egyéb

sárga

-

-

val.

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

okker

-

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

enyvréteg

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

XV
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7

R.M.4. Az ajak alatti árnyék barnája
lakkréteg II.
szennyeződésréteg

lakkréteg I.
vast. 20 µm

lumi. +
egy. festékréteg II.
lu. Pb egyéb

val.

vörös

-

-

refl.

cinób.

fehér

+

+

refl.

ólomf.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.
Mintavételi hely

1

lumi. +
szín

lu. Pb egyéb

fehér

+

vörös

-

+
-

refl.
refl.

val.
ólomf.

+

val.

refl.

ólomf.
cinób.

vörös

+

refl.

fekete

-

növ.r.

szénf.

okker

-

aggr.

vas-o.

egy. alapozó II.
szín

cinób.

lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

okker

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

fekete

-

növ.r.

szénf.

vast. 60-100 µm

vast. 20-30 µm
lumi. +
egy. alapozó II.
lu. Pb egyéb

sárga

-

-

barna

-

-

vörös

-

-

fekete

-

-

aggr.

val.
vas-o.

aggr.

t.f.p.

növ.r.

szénf.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

1

szín
összetétel

lu. egyéb

lumi. +

vast. 50-60 µm
lumi. +
egy. alapozó I.
szín

lu. Pb egyéb

sárga

-

-

val.

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

barna

-

-

aggr.

t.f.p.

enyvréteg

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

XVI

lumi. +
egy. alapozó I.
szín
összetétel

összetétel

egy. festékréteg I.

összetétel

2 (sárga-okker)

3 (sárga-okker)

4 (rózsaszín)

vast. 10 µm

szín
fehér

vast. 50-60 µm

összetétel

szín

3 (sárga-okker)

összetétel

5 (narancss.)

vast. 5-10 µm

egy. festékréteg I.
összetétel

4 (barna)

lakkréteg I.

2 (sárga-okker)

6

lumi. +

lu. egyéb

sárga

-

aggr.

val.
vas-o.

vörös

-

fekete

-

növ.r.

szénf.

okker

-

aggr.

vas-o.

enyvréteg

T1

lakkréteg I.
vast. 10-20 µm
lumi. +
egy. festékréteg I.
szín
össz.

4 (sötétkék)

5

R.M.5. Mária kék köpenye

lu. egyéb

fekete

-

kék

+

növ.r.

val.
szénf.
v-h-f

lumi. +
egy. alapozó II.
szín
összetétel

Mintavételi hely

3 (sárga-okker)

vast. 50-60 µm

lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

okker

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

1

egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (sárga-okker)

vast. 50-60 µm
lumi. +
lu. egyéb

sárga

-

vörös

-

okker

-

enyvréteg

val.

aggr.

vas-o.

aggr.

vas-o.

Általános adatok
Ábrázolt szent: Remete Szent Antal
Készítési ideje: 1780 k.
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei: 320x190 cm
Oltárépítmény: I. oltártípus
Tulajdonosa: Páduai Szent Antal Plébánia, Baja
Helye: A templom evangéliumi oldalának karzat
felőli 1. mellékoltárán
Egyéb: Szignó a bal alsó sarokban: F. Falconer.
Pinx: Buta.
A kép leírása
A kép az agg Szent Antal megdicsőülését ábrázolja. A főalak angyalok társaságában egy felhőn
térdel, barna szerzetesi habitust visel barna
köpennyel, lábán saru látható. Az angyalok a
szent attribútumait tartják kezükben: keresztes
botot, csengettyűt és nyitott Szentírást. A kép alsó
részén Szent Antal életéből vett jelenetek láthatók. Bal oldalon, mint a háziállatok védőszentje
jelenik meg: állatokkal körülvéve egy tisztáson
üldögél és könyvet olvas. A kép jobb oldalán
Szent Antal megkísértése látható.

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

Festéstechnika és anyaghasználat
A festőien kialakított képen az enyvréteg felett
kétrétegű alapozás található; az alsó vörös-, a
felső okker színű. A vörös alapozó természetes
vas-oxid vöröset és nyomokban szénfeketét tartalmaz; az okker alapozó természetes vas-oxid
sárgát, vörös pigmentszemcséket és nyomokban
szénfeketét. Az egyrétegű testszín fényoldali
színe ólomfehér, természetes vas-oxid sárga és cinóber összetételű. A testszín árnyékoldali színében természetes vas-oxid sárga, cinóber, szénfekete és vas-hexaciano-ferrát szerepel. A háttér
zöld színe természetes vas-oxid sárga és vashexaciano-ferrát keveréke.

XVII
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I.1. A testszín árnyékoldala

I.2. A testszín fényoldala
lakkréteg II.

5

Keresztmetszetminták

lakkréteg I.

lumi. egy. festékréteg I.
szín
összetétel

4 (narancss.)

vast. 10-15 µm

lu. Fe egyéb

sárga

-

vörös

-

kék

+

fekete

-

aggr.

val.
vas-o.
cinóber
v-h-f

növ.r.

szénf.

vast. 50-70 µm
Mintavételi hely

egy. alapozó II.
szín
összetétel

Mintavételi hely

3 (okker)

lumi. +
lu. Fe egyéb

okker

-

fekete

-

vörös

-

sárga

+

val.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

aggr.

vas-o.

+
+

1

egy. alapozó I.
szín
össz.

2 (vörös)

vast. 50-100 µm
lumi. lu. Fe egyéb

vörös1

-

vörös2

-

+

val.
vas-o.
Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

enyvréteg

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)
Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

A vörös alapozóból vett minta 32%-os HCl-dal
megcseppentve pezsgett (sztereomikroszkóp)
1. lépés

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)
5%-os kálium-ferrocianiddal megcseppentve kék
csapadék keletkezett, (sztereo), (káliumferrocianid teszt a vas III ion kimutatására az
alapozóban), 2. lépés

XVIII
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lakkréteg I.

5

lakkréteg I.
vast. 10-15 µm

lumi. +

lumi. -

egy. festékréteg I.
szín

lu. Pb egyéb

sárga

-

val.

-

vas-o.

vörös

-

-

cinóber

fehér

+

+

ólomf.

egy. festékréteg I.
szín
összetétel

4 (vörös)

vast. 20-25 µm

összetétel

4 (rózsaszín)

lakkréteg II.

5

I.4. A kéz árnyékoldalának vöröse
lakkréteg II.

-

-

vörös1

-

-

vörös2

-

-

fekete

-

-

vast. 30-70 µm

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

aggr.

vas-o.

szín

-

-

vörös2

-

-

fekete

-

-

vas-o.
növ.r.

szénf.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

enyvréteg

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

XIX

vas-o.

aggr.

vas-o.

-

-

-

-

egy. alapozó I.
összetétel

2 (vörös)

-

1

vörös1

val.

val.

aggr.

sárga

vast. 20-100 µm

lu. Pb egyéb

szénf.

-

vörös

lumi. -

szín

növ.r.

lu. Pb egyéb

okker

vast. 60-100 µm
egy. alapozó I.

cinóber

egy. alapozó II.

lumi. -

összetétel

2 (vörös)

sárga

1

val.

-

val.
vas-o.

lumi. +

összetétel

lu. Pb egyéb

3 (okker)

szín
okker

aggr.

vast. 40-60 µm

Mintavételi hely

egy. alapozó II.
összetétel

3 (okker)

lumi. +

lu. Pb egyéb

sárga

szín

lu. Pb egyéb

vörös1

-

-

vörös2

-

-

sárga

-

-

enyvréteg

val.
vas-o.

aggr.

vas-o.

I.7. A háttér sötétzöldje

6

I.6. A háttér világoszöldje
lakkréteg I.

egy. festékréteg II.
szín
összetétel

5 (sárgás-szöld)

vast. 10 µm
lumi. lu. egyéb

vörös

-

val.
cinóber

fekete

-

sárga

-

növ.r.

vas-o.

szénf.

kék

+

v-h-f

lumi. +
Mintavételi hely

egy. festékréteg I.
szín

összetétel

Mintavételi hely

4 (sárga)

vast. 20 µm

lu. egyéb
növ.r.

val.

fekete

-

vörös

-

cinóber

szénf.

sárga

-

vas-o.

lumi. +
egy. alapozó II.
szín

összetétel

3 (okker)

vast. 30-40 µm

lu. egyéb

vörös

val.

-

fekete

-

növ.r.

szénf.

sárga

-

aggr.

vas-o.

vast. 20-50 µm

1

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

lumi. egy. alapozó I.
összetétel

2 (vörös)

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

szín

lu. egyéb

vörös1

-

vörös2

-

fekete

-

val.
vas-o.

növ.r.

szénf.

enyvréteg

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

XX

vast. 10 µm
lumi. -

II.1. A testszín árnyékoldala

egy. festékréteg I.
szín

összetétel

4 (zöld)

Keresztmetszetminták

T2
lu. egyéb

sárga

val.

-

vas-o.

vörös

-

cinóber

kék

+

v-h-f

egy. alapozó II.
szín

összetétel

3 (okker)

vast. 50-80 µm
lumi. +
lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

Mintavételi hely

vast. 60-110 µm

1

egy. alapozó I.
szín
összetétel

2 (vörös)

lumi. lu. egyéb

vörös1

-

val.
vas-o.

vörös2

-

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

enyvréteg

Általános adatok
Ábrázolt szent: Szent Didák
Készítési ideje: 1780 k.
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei: 320x190 cm
Oltárépítmény: I. oltártípus
Tulajdonosa: Páduai Szent Antal Plébánia, Baja
Helye: A templom leckeoldalának karzat felőli 1.
mellékoltárán

Polarizációs mikroszkóp (40x obj.)

A kép leírása
A kép középpontjában Szent Didák térdel egy
felhőn barna ferences habitusban, bal kezében
feszületet tart. Angyalok és puttók röpdösik
körül, egyikőjük tisztaságának jelképét, egy liliomot nyújt felé. A bal felső sarokban félrevont
vörös függöny. A kép alsó részén a szent életéből
vett csodás jelenetek láthatók. A bal oldalon egy
halott édesanyát támaszt fel, a jobb oldalon
betegeket áldoztat.
Festéstechnika és anyaghasználat
A festménynek kétrétegű alapozója van az enyvréteg felett. Az alsó vörösben természetes vasoxid vörös, természetes vas-oxid sárga és szénfekete található, a felső sárga-okker természetes
vas-oxid sárgából, szénfeketéből és vörös
pigmentszemcsékből áll. A testszín árnyékoldi
festékrétege ólomfehéret, cinóbert, szénfeketét és
zöld színű pigmentet tartalmaz, a testszín fényoldalának mindkét rétegében természetes vasoxid sárga, cinóber, szénfekete és ólomfehér
lelhető fel.

XXI

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 40x obj.)

6

vast. 10-15 µm

egy. festékréteg I.
szín

lu. egyéb

fehér

+

ólomf.

val.

vörös

-

cinóber

zöld

-

fekete

-

egy. alapozó II.
lu. egyéb

val.

okker

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

vörös

aggr.

vas-o.

lu. egyéb
-

fekete

-

-

cinóber

fehér

+

+

ólomf.

szín

lu. Pb Fe egyéb

fekete

-

-

vörös

-

-

sárga

-

-

fehér

+

+

növ.r.

val.
szénf.
cinóber

aggr.

vas-o.
ólomf.

lumi. egy. alapozó II.
szín

lu. Pb Fe egyéb

vörös1

-

val.

-

vörös2

-

-

sárga

-

-

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

+

aggr.

vas-o.

vast. 50-70 µm
növ.r.

szénf.

enyvréteg

lumi. egy. alapozó I.
összetétel

vörös2

val.
vas-o.

2 (vörös)

összetétel

egy. alapozó I.
-

val.

-

egy. festékréteg I.

összetétel

lumi. -

1

1

2 (vörös)

vast. 5-20 µm

szín

lu. Pb Fe egyéb

vörös

vast. 20-50 µm

3 (okker)

összetétel

3 (okker)

lumi. -

vörös1

szín

összetétel

szénf.
Mintavételi hely

sárga

lumi. +

egy. festékréteg II.

vast. 10-15 µm
növ.r.

vast. 20-25 µm

szín

lumi. +

összetétel

lumi. +

összetétel

4 (narancss.)

vast. 10-15 µm

5 (rózsaszín)

lakkréteg I.

lakkréteg I.

4 (rózsaszín)

6
5

II.2. A testszín fényoldala
lakkréteg II.

szín

lu. Pb Fe egyéb

vörös1

-

-

vörös2

-

-

sárga

-

-

+
+

val.
vas-o.

aggr.

vas-o.

enyvréteg

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

Az alapozóból vett minta 32%-os HCl-dal
megcseppentve (sztereomikroszkóp), (káliumferrocianid teszt a vas III ion kimutatására)
1. lépés

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

XXII

II.4. Az örökmécses sárgája

6

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

lakkréteg II.

5

5%-os kálium-ferrocianiddal megcseppentve kék
csapadék keletkezett, (sztereomikroszkóp),
(kálium-ferrocianid teszt a vas III ion
kimutatására az alapozóban), 2. lépés

lakkréteg I.

Mintavételi hely

II.3. A kéz árnyékoldalának vöröse

egy. festékréteg I.
összetétel

4 (narancss.)

vast. 10-15 µm
lumi. +
szín

lu. Pb egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

fekete

-

-

aggr.

val.
vas-o.
cinóber

növ.r.

szénf.

egy. alapozó II.
szín

összetétel

Mintavételi hely

3 (okker)

vast. 30-50 µm
lumi. +
Polarizációs mikroszkóp (50x obj.)

lu. Pb egyéb

val.

okker

-

-

aggr.

vas-o.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

1

egy. alapozó I.
összetétel

2 (vörös)

vast. 30-50 µm
lumi. szín

lu. Pb egyéb

vörös1

-

-

vörös2

-

-

sárga

-

-

enyvréteg

Polarizációs mikroszkóp (50x obj.)

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 50x obj.)

XXIII

val.
vas-o.

aggr.

vas-o.
Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 50x obj.)

5

Keresztmetszetminták

T3

lakkréteg I.
vast. 10-15 µm

III.3. A kéz árnyékoldalának vöröse

egy. festékréteg I.
szín
összetétel

4 (sárga)

lumi. +
lu. egyéb

sárga

-

vörös

-

fekete

-

kék

+

aggr.

val.
vas-o.
cinóber

növ.r.

szénf.
v-h-f

lumi. egy. alapozó II.
szín

összetétel

3 (okker)

vast. 30-40 µm

lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

Mintavételi hely

1

lumi. egy. alapozó I.
összetétel

2 (vörös)

vast. 20-50 µm

szín

lu. egyéb

vörös1

-

vörös2

-

sárga

-

enyvréteg

val.
vas-o.

aggr.

vas-o.

Általános adatok
Ábrázolt szent: Szent József
Készítési ideje: 1780 k.
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei: 320x190 cm
Oltárépítmény: II. oltártípus
Tulajdonosa: Páduai Szent Antal Plébánia, Baja
Helye: A templom evangéliumi oldalának karzat
felőli 2. mellékoltára

Polarizációs mikroszkóp (50x obj.)

A kép leírása
A kép Szent József halálát ábrázolja hagyományos ikonográfiával: a képmező közepén a
haldokló József fekszik, körülötte Mária, Krisztus
és angyalok. Az angyalok a mennyei dicsőség
rózsakoszorújával és a tisztaságot jelképező
liliommal érkeznek az ég felől. A földön a szent
attribútuma, asztalosszerszám látható.
Festéstechnika és anyaghasználat
A művész előenyvezett vászonra kétrétegű alapozást festett. Az alsó vörös alapozó természetes
vas-oxid vöröset, nyomokban szénfeketét tartalmaz, a felső okker színű alapozó természetes
vas-oxid sárgát, vörös pigmentszemcséket,
nyomokban szénfeketét. A testszín árnyékoldalának mindkét rétege cinóberből, természetes vasoxid sárgából és szénfeketéből épül fel. Mindkét
minta esetében a két festékréteg között vékony,
áttetsző réteg húzódik, mely lakk lehet. A 2.
festékréteg feltehetően nem eredeti.

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 50x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

XXIV

8
7

III.4. A takaró zöldje
lakkréteg II.
lakkréteg I.

lumi. egy. festékréteg II.
szín

összetétel

5

lu. Pb egyéb

val.

vörös

-

-

vas-o.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

átitatás vagy lakkréteg
Mintavételi hely

vast. 10-20 µm
lumi. +
lu. Pb egyéb
-

-

vörös2

-

-

vast. 30-40 µm

cinóber

lumi. -

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

lumi. +
egy. alapozó II.
lu. Pb egyéb
-

-

aggr.

vas-o.

okker

-

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

kék

+

val.
v-h-f

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

átitatás vagy lakkréteg

-

-

val.
vas-o.

-

enyvréteg

szín

lu. Fe egyéb

val.

vörös1

-

cinóber

vörös2

-

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

3 (okker)

vast. 70-80 µm
lumi. +
egy. alapozó II.
összetétel

lu. Pb egyéb

egy. festékréteg I.
összetétel

4 (barna)

egy. alapozó I.

szín

lu. Fe egyéb

sárga

-

fekete

-

vörös

-

+

val.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

2 (vörös)

vast. 20-50 µm

1

össz.

2 (vörös)
1

-

vast. 20-30 µm

vast. 40-50 µm

vörös2

lu. Fe egyéb

zöld

lumi. -

lumi. szín

szín

val.

sárga

vörös1

egy. festékréteg II.

Az alapozóból vett minta 32%-os HCl-dal
megcseppentve (sztereomikroszkóp), (káliumferrocianid teszt a vas III ion kimutatására)
1. lépés

XXV

lumi. egy. alapozó I.
összetétel

összetétel

3 (okker)

vast. 20-60 µm

szín

lakkréteg I.

összetétel

vörös1

val.

6 (zöld)

szín

7

egy. festékréteg I.
összetétel

4 (narancss.)

5%-os kálium-ferrocianiddal megcseppentve kék
csapadék keletkezett, (sztereomikroszkóp),
(kálium-ferrocianid teszt a vas III ion
kimutatására), 2. lépés

5

6 (vörös)

vast. 10-15 µm

szín

lu. Fe egyéb

vörös1

-

vörös2

-

fekete

-

enyvréteg

+

val.
vas-o.

növ.r.

szénf.

8

lakkréteg I.
vast. 20 µm
lumi. egy. festékréteg II.
összetétel

Keresztmetszetminták

lakkréteg II.

7

A testszín eredeti fényoldali és árnyék-oldali
alaprétege is cinóbert, természetes vas-oxid
sárgát, szénfeketét és vas-hexaciano-ferrátot tartalmaz. A testszín árnyékoldalára kétrétegű
átfestés került, a fényoldalra azonban egy vastag
réteg. Az ólomteszt alapján kizárható az ólomtartalom, így méginkább bizonyított, hogy
átfestéssel van dolgunk. A növényzet zöldje 4 réteg átfestést kapott.

6 (okker)

T4

szín

lu. Fe egyéb

vörös1

-

vörös2

-

sárga

-

IV.1. A testszín árnyékoldala

val.
cinóber

aggr.

vas.o.

egy. festékréteg II.
összetétel

5 (rózsaszín)

vast. 10 µm
lumi. +
szín

lu. Fe egyéb

fehér

+

vörös

-

sárga

-

val.
cinóber

aggr.

vas.o.

vast. 10-20 µm

Mintavételi hely

-

sárga

-

kék

+

fekete

-

val.
cinóber

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

v-h-f

egy. alapozó II.
szín

lu. Fe egyéb

barna

-

fekete

-

val.
t.f.p.

növ.r.

szénf.

vast. 80-100 µm

1

Az angyalok arca markáns, férfias, valószínűleg
átfestették őket, erre utal a kép jobb alsó sarkában
olvasható jelzet is.
Festéstechnika és anyaghasználat

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

XXVI

lumi. egy. alapozó I.
összetétel

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

Stíluskritika

Az enyvréteg felett egy vörös és egy barna színű
alapozóréteg húzódik. A táji környezet alatt ez a
barna réteg jóval világosabb. A vörös színű
alapozó természetes vas-oxid vörösből és nyomokban szénfeketéből épül fel, a barna alapozó
szénfeketéből, természetes barna színű földpigmentből és vörös pigmentből. Az alapozás felett az első festékréteg lehet csak eredeti. Mind a
négy minta esetében lakkréteggel találkozunk az
1. festékréteg felszínén. A IV.1-nél az 1.
festékréteg repedezett, abba folyik bele ez a sötét
réteg, mely a IV.2-nél végigfut a mintán. A IV.3nál összefolyik a felette lévő réteggel. A sötét
réteg felett feltehetően átfestéssel találkozunk,
amit az is megerősít, hogy a IV.1 mintán a
testszín rózsaszín rétege ráfolyt a minta oldalára.

lu. Fe egyéb

lumi. -

össz.

3 (barna)

A kép leírása
A képen a feszület csodája látható, Ferenc ekkor
kapja meg stigmáit. Angyalok fogják hátrahanyatló testét, miközben az égre pillant a
szeráfszárnyú megfeszített Krisztusra. Lábánál
Leó testvér térdel, mellette egy koponya nyugszik
a Szentíráson.

szín
vörös1

vast. 10-20 µm

2 (vörös)

Ábrázolt szent: Assisi Szent Ferenc
Készítési ideje: 1780 k.
Anyaga: olaj, vászon
Befoglaló méretei: 310x170 cm
Oltárépítmény: II. oltártípus
Tulajdonosa: Páduai Szent Antal Plébánia, Baja
Helye: A templom leckeoldalának karzat felőli 2.
mellékoltára
Egyéb: Jobb alsó sarkában e jelzet olvasható:
1877. Újjította Kegyes I.

egy. festékréteg I.
összetétel

Általános adatok

4 (okker)

lumi. -

szín

lu. Fe egyéb

vörös1

-

vörös2

-

fekete

-

enyvréteg

+

val.
vas-o.

növ.r.

szénf.

8

lakkréteg II.

7

átfestés

6

IV.2. A testszín fényoldala

lakkréteg I.

Az alapozóból vett minta 32%-os HCl-dal
megcseppentve (sztereomikroszkóp), (káliumferrocianid teszt a vas III ion kimutatására)
1. lépés

egy. festékréteg II.
összetétel

5 (rózsaszín)

vast. 40-60 µm
lumi. +
szín

lu. Pb egyéb

fehér

+

-

vörös1

-

-

vörös2

-

-

sárga

-

-

Mintavételi hely

val.
cinóber

aggr.

vas-o.

vast. 20-40 µm
egy. festékréteg I.
szín
összetétel

4 (okker)

lumi. +
lu. Pb egyéb

vörös1

-

-

val.
cinóber

kék

+

-

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

v-h-f

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

egy. alapozó II.
szín
össz.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

lu. Pb egyéb

vörös

-

-

fekete

-

-

növ.r.

val.
szénf.

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

XXVII

lumi. egy. alapozó I.
szín
össz.

2 (vörös)

vast. 10-50 µm

1

5%-os kálium-ferrocianiddal megcseppentve kék
csapadék keletkezett, (sztereomikroszkóp),
(kálium-ferrocianid teszt a vas III ion
kimutatására), 2. lépés

3 (barna)

vast. 20-30 µm
lumi. -

lu. Pb egyéb

vörös1

-

-

vörös2

-

-

enyvréteg

val.
vas-o.

IV.4. A növényzet zöldje

7

IV.3. A nyak sötét árnyékoldala
lakkréteg 1.

egy. festékréteg II.
összetétel

6 (okker)

vast. 10-20 µm
lumi. szín

lu. egyéb

vörös1

-

vörös2

-

fekete

-

val.
cinóber

növ.r.

szénf.

lumi. egy. festékréteg II.
szín
össz.

Mintavételi hely

5 (barna)

vast. 5-20 µm

lu. egyéb

fekete

-

vörös

-

növ.r.

val.

Mintavételi hely

szénf.
cinóber

egy. festékréteg I.
szín
összetétel

4 (rózsaszín)

vast. 25-40 µm
lumi. +
lu. egyéb

vörös1

-

sárga

-

fehér

+

fekete

-

val.
cinóber

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

lumi. -

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

egy. alapozó II.
összetétel

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

3 (okker)

vast. 20-25 µm

szín

lu. egyéb

barna

-

fekete

-

vörös

-

val.
t.f.p.

növ.r.

szénf.

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

1

egy. alapozó I.
szín
össz.

2 (vörös)

vast. 20-30 µm
lumi. lu. egyéb

vörös1

-

vörös2

-

val.
vas-o.

enyvréteg
Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

XXVIII

9

lakkréteg választja el őket egymástól. A felső
valószínűleg átfestés. A felső sárga réteg feletti
lakkozás későbbi, mert belefolyt a festékrétegek
repedéseibe.

T6

lakkréteg I.
vast. 10 µm

Keresztmetszetminták

egy. festékréteg I.
szín
összetétel

8 (zöld)

lumi. +
lu. egyéb

zöld

-

sárga

-

val.
V.2. A testszín árnyékoldala

aggr.

vast. 10 µm
egy. festékréteg I.
szín

összetétel

7 (zöld)

lumi. lu. egyéb

zöld

-

sárga

-

aggr.

fekete

-

növ.r.

val.

szénf.
Mintavételi hely

lumi. +
egy. alapozó II.
összetétel

6 (szürke)

vast. 20 µm

szín

lu. egyéb

val.

fehér

+

sárga

-

vas-o.

vörös

-

cinóber

egy. festékréteg II.
szín
össz.

5 (sárga)

vast. 10 µm
lumi. +
lu. egyéb

sárga

-

vörös

-

aggr.

val.
vas.o.
cinóber

lumi. +
egy. festékréteg I.
összetétel

4 (barna)

vast. 10-40 µm

szín

lu. egyéb

val.

vörös1

-

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

szín

lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

A kép leírása
A kép középpontjában a mennyekbe emelkedő
Szent János látható, aki karinget és rochetumot
visel, a feje körüli glóriában öt csillag. Körülötte
angyalok röpdösnek, a szent attribútumait tartják
kezükben: könyv, koszorú, pálmaág. A felhők
alatt egy nagy angyal szárnyal, a kép alsó részén
pedig Szent János életének jelenetei láthatók. A
bal alsó sarokban Vencel király faggatja a szent
életű prágai papot. A jobb alsó sarokban a szent
vértanúságát megjelenítő részlet látható, amint a
katonák a hídról a Moldvába hajítják a gyónási
titok védőszentjét.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

egy. alapozó I.
szín

lu. egyéb

vörös1

-

vörös2

-

enyvréteg

Stíluskritika
Az angyalok arca markáns, férfias, komor,
valószínűleg átfestették őket, erre utal a kép jobb
alsó sarkában olvasható jelzet is.
Festéstechnika és anyaghasználat

lumi. -

össz.

2 (vörös)

vast. 130-200 µm

1

Ábrázolt szent: Nepomuki Szent János
Készítési ideje: 1780 k.
Anyaga: olaj, vászon
A kép befoglaló méretei: 320x190 cm
Oltárépítmény: I. oltártípus
Tulajdonosa: Páduai Szent Antal Plébánia, Baja
Helye: A templom leckeoldalának karzat felőli 3.
mellékoltára
Egyéb: Jobb alsó sarkában e jelzet olvasható:
1877. Újította Kegyes I.

egy. alapozó II.
összetétel

3 (okker)

vast. 25-30 µm
lumi. -

Általános adatok

val.
vas-o.

A festményen az enyvréteg felett finomszemcsés,
három rétegű, sárga-okker színű alapozó található, mely természetes vas-oxid sárgát, vörös pigmentszemcséket és nyomokban szénfeketét
tartalmaz. Az V.1 és V.4 mintán jól kivehető
vékony transzparens réteg lumineszkál az alapozón. A testszín árnyékoldali színe cinóberből,
természetes vas-oxid sárgából, szénfeketéből és
vas-hexaciano-ferrátból áll össze, a fényoldali
szín cinóberből, természetes vas-oxid sárgából és
ólomfehérből. A ruha sárgája kétrétegű; egy

XXIX

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

8

lakkréteg II.

7

V.1. A testszín fényoldala

lakkréteg I.

egy. festékréteg II.

vast. 10 µm
egy. festékréteg I.
lu. Pb egyéb

val.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

vörös

-

-

cinóber

kék

+

-

v-h-f

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

-

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

egy. alapozó II.
lu. Pb egyéb

sárga

-

-

vörös

-

-

aggr.

val.

1

össz.

3 (sárga)

vast. 80-100 µm
lumi. +
szín

vas-o.

1

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

egy. alapozó I.
összetétel

2 (okker)

vast. 100-160 µm
lumi. szín

lu. Pb egyéb

val.

vörös

-

-

sárga

-

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

-

növ.r.

szénf.

szín

lu. egyéb

sárga

-

vörös

-

fekete

-

val.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

lumi. +
egy. alapozó II.
szín

lu. egyéb

val.

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

vörös

-

vast. 70-140 µm

val.

-

vas-o.
cinóber

egy. festékréteg I.

enyvréteg

XXX

lumi. egy. alapozó I.
összetétel

lu. Pb egyéb

2 (okker)

szín
vörös

-

lumi. +

egy. alapozó III.
összetétel

4 (okker)

vast. 10 µm
lumi. -

sárga

vast. 60-80 µm

3 (sárga)

szín
összetétel

5 (barna)

lumi. -

val.

+

vörös

összetétel

4 (okker)

6

lakkréteg I.

lu. egyéb

vast. 20 µm

Mintavételi hely

lakkréteg II.

szín
fehér

szigetelőréteg

összetétel

7

5

H2S-gázfejlesztés (ólomteszt)

lumi. +

összetétel

6 (rózsaszín)

vast. 10 µm

szín

lu. egyéb

val.

vörös

-

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

enyvréteg

7

V.4. A ruha sárgájának fényoldala
lakkréteg II.

6

V.3. A szemöldök feketéje

lakkréteg I.
vast. 10 µm
egy. festékréteg I.
szín
összetétel

5 (fekete)

lumi. lu. egyéb

fekete

-

növ.r.

val.
szénf.

vast. 10 µm

Mintavételi hely

lumi. egy. alapozó IV.
összetétel

4 (vörös)

Mintavételi hely

szín

lu. egyéb

sárga

-

vörös2

-

fekete

-

val.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

egy. alapozó III.
szín

összetétel

3 (sárga)

vast. 50-70 µm
lumi. +
lu. egyéb

val.

vörös

-

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

Polarizációs mikroszkóp (20x obj.)

1

egy. alapozó II.
összetétel

2 (okker)

vast. 50-150 µm
lumi. szín

lu. egyéb

sárga

-

vörös

-

fekete

- növ.r.

val.
vas-o.
szénf.

enyvréteg

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

Lumineszcencia-mikroszkóp (UV; 20x obj.)

Az alapozóból vett minta 32%-os HCl-dal
megcseppentve (sztereomikroszkóp), (káliumferrocianid teszt a vas III ion kimutatására)
1. lépés

XXXI

9

lakkréteg I.
vast. 20-30 µm

összetétel

szín

lu. Fe egyéb

sárga

val.

-

Kötőanyagban dús réteg
vast. 20-30 µm
egy. alapozó IV.
összetétel

szín

5

6 (sárga)

lumi. +
lu. Fe egyéb

sárga

val.

+

szigetelőréteg

lumi. egy. alapozó III.
szín

összetétel

4 (okker)

vast. 20-40 µm

lu. Fe egyéb

val.

vörös

-

sárga

-

aggr.

vas-o.

fekete

-

növ.r.

szénf.

lumi. +
egy. alapozó II.
összetétel

3 (sárga)

vast. 80-110 µm

szín

lu. Fe egyéb

sárga

-

vörös

-

fekete

-

+

val.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

lumi. egy. alapozó I.
összetétel

2 (okker)

vast. 100-130 µm

1

5%-os kálium-ferrocianiddal megcseppentve kék
csapadék keletkezett, (sztereomikroszkóp),
(kálium- ferrocianid teszt a vas III ion
kimutatására), 2. lépés

egy. festékréteg

7

8 (okker)

lumi. +

szín

lu. Fe egyéb

vörös

-

sárga

-

fekete

-

+

enyvréteg

XXXII

val.

aggr.

vas-o.

növ.r.

szénf.

Képmelléklet

!

XXXIII!

!

XXXIV!

A bajai kolostor refektóriumi képeinek latin nyelvű feliratai

R1

R2

R3

R3 (restaurált állapot)

R4

R5

R6

R6 (restaurált állapot)

R7

R8

!

XXXV!

A restaurált refektóriumi képek átvételi és készállapot fotói

1. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Solano Szent Ferenc, 1776
A bajai ferences kolostor refektóriumának képe (restaurálás előtt)

!

XXXVI!

2. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Solano Szent Ferenc, 1776
A bajai ferences kolostor refektóriumának képe (restaurálva)

!

XXXVII!

3.(m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1776
A bajai ferences kolostor refektóriumának képe (restaurálás előtt)

!

XXXVIII!

4. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1776
A bajai ferences kolostor refektóriumának képe (restaurálva)

!

XXXIX!

Korhecz Papp Zsuzsanna kutatásai alapján azonosított
– Falkoner Xavér Ferencnek tulajdonított – képek

5. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc imája, 1780 k.
A bajai Páduai Szent Antal-plébániatemplom oratóriumi képe

!

XL!

6. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent József halála, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori Szent József halála mellékoltárképének vázlata

!

XLI!

7. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent József halála, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori mellékoltárképe

!

XLII!

8. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Xavéri Szent Ferenc, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori mellékoltárképe

!

XLIII!

9. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Katalin, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori oromképe

!

XLIV!

10. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Orsolya, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori oromképe

!

XLV!

11. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal látomása, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház mellékoltárképe

!

XLVI!

12. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Ilona, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház predellaképe

!

XLVII!

13. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Alexandriai Szent Katalin, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház szignált predellaképe

!

XLVIII!

14. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Árpád-házi Szent Erzsébet, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház predellaképe

!

XLIX!

15. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Anna
A váci Szent Kereszt ferences templom egykori mellékoltárképe

!

L!

16. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal
A dunaföldvári Szent Anna ferences plébániatemplom egykori mellékoltárképe

!

LI!

17-18. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Péter és Szent Pál, 1784 után
A budakeszi Havas Boldogasszony-plébániatemplom falképei

19. (m.) kép: A budakeszi Havas Boldogasszony-plébániatemplom mennyezetképe a szentélyben

!

LII!

20-23. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Bölcsesség, Hit, Remény, Szeretet, 1784 után
A budakeszi Havas Boldogasszony-plébániatemplom átfestett mennyezetképe a szentélyben

!

LIII!

24. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, 1774
A bácsi ferences Nagyboldogasszony-templom szignált mellékoltárképe (Szerbia)

!

LIV!

25. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent András, 1776
A futaki Szentháromság-templom szignált mellékoltárképe (Szerbia)

!

LV!

26. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Keresztrefeszítés, 1776
A futaki Szentháromság-templom mellékoltárképe (Szerbia)

!

LVI!

27. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Chantal Szent Franciska, 1776
A futaki Szentháromság-templom mellékoltárképe (Szerbia)

!

LVII!

28. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Anna, 1776
A futaki Szentháromság-templom mellékoltárképe (Szerbia)

!

LVIII!

29. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Nepomuki Szent János, 1770 k.
A bródi Szentháromság-templom egykori, szignált mellékoltárképe (Horvátország)

!

LIX!

30. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Didák, 1770 k.
A bródi Szentháromság-templom sekrestyéjének oltárképe (Horvátország)

!

LX!

31. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent család, 1774
A nekcsei Páduai Szent Antal-templom szignált mellékoltárképe (Horvátország)

!

LXI!

32. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Jézus megkeresztelése, 1774
A nekcsei Páduai Szent Antal-templom mellékoltárképe (Horvátország)

!

LXII!

33. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, 1774
A nekcsei Páduai Szent Antal-templom mellékoltárképe (Horvátország)

!

LXIII!

34. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1774
A sarengrádi Szent Péter és Pál-templom szignált mellékoltárképe (Horvátország)

!

LXIV!

35. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1774
Az eszéki Szent Kereszt feltalálása-templom mellékoltárképe (Horvátország)

!

LXV!

36. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, 1774 k.
Az eszéki Szent Kereszt feltalálása-templom mellékoltárképe (Horvátország)

!

LXVI!

37. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Katalin eljegyzése, 1774 k.
Az eszéki Szent Kereszt feltalálása-templom mellékoltárképe (Horvátország)

!

LXVII!

A szentek életrajzi adatai röviden,
művészettörténeti vonatkozások
Antal, Páduai Szent: (1195, Lisszabon – 1231, Arcella, Padova) ferences szerzetes, egyháztanító, híres szónok.
A katharok1, más néven albigensek eretnek tanai ellen prédikált. Az R/6 kép ábrázolásmódja a szent egyik
látomására utal, amikor elmélkedés közben a Biblián a gyermek Jézust látta. A liliom a tisztaságát jelképezi.2
Antal, Remete Szent : (251 k., Coma/Kome, Közép-Egyiptom – 356) a keresztény szerzetesség atyja, ő
szervezte közösségbe a remetéket.
Azért ábrázolják könyvvel, mert amikor a pogány bölcsek megkérdezték, hogyan tud könyv nélkül meglenni a
sivatagban, Szent Antal azt válaszolta: a természet nyitott könyv. A T alakú kereszt, csengettyű, keresztes bot
azért tartoznak az attribútumai közé, mert a pusztában sokat küzdött a kísértésekkel, a pokol démonaival, ezért
később sokan kérték közbenjárását a pestis – Szent Antal tüze, vagyis a pokol lángja – ellen.3 „Szent Antal tüze a
népnyelvben az orbánc neve. Az elnevezés Remete Szent Antal kísértésekkel vívott harcaira utal: a sivatagban
ugyanis az ördög disznó alakjában is kísértette a szentet (a disznó betegsége, az orbánc az emberre átterjedve
igen magas lázzal jár).” 4
Bernát, Sienai Szent: (1380, Massa Carrara -1444, Aquila) obszerváns5 ferences népszónok volt. Jézus nevének
tiszteletét szorgalmazta, ezért babonasággal vádolták. “A latin feliratban szereplő nárdus esetleg a hiábavalóság
máglyáira utalhat, amiket a szent rakott hogy a bűnbánó emberek arra dobálhassák fényűző luxuscikkeiket. A
liliom a tisztaság jelképe, ez tehát utalhat arra, hogy Bernardint is többször perbe fogták eretnekség vádjával, de
mindannyiszor felmentették.”6
Misézés közben IHS felirat jelent meg feje fölött (a latin “Iesus Hominum Salvator” első betűi, melynek
jelentése: Jézus az emberek megváltója.)“Jézus címerét” vitette maga előtt, rajta tizenkét napsugár koszorújában
kék alapon állt a három arany betű.7
Bonaventúra, Bagnoregio Szent: (1217/18, Civita, ma Bagnoregio, Toscana – 1274, Lyon) eredeti nevén
Giovanni Fidanza ferences szerzetes volt, teológiai doktor, egyháztanító, “doctor seraphicus”, szeráfi doktor, a
ferences rend általános főnöke, bíboros, püspök.8
A párizsi egyetemen tanító, aszkétikus életű ferences rendfőnököt az utókor a Doctor Seraphicus, 'Szeráfi doktor'
címmel tisztelte meg. A megtisztelő cím tanításának lelkiségére ill. életszentségére kíván utalni. A szeráf olyan
hat szárnyú angyal, aki közvetlenül Isten közelében él.9
Didák, Szent: (1400 – 1463, Alcala, Madrid mellett) spanyol ferences segítőtestvér, missziós papként a pestises
betegek ápolója és vigasztalója volt. Hősiesen ápolta a pestises betegeket, akik közül sokan Didák imái nyomán
visszanyerték egészségüket. Hosszas és kínos betegségét türelemmel viselte. Halálos ágyán kezébe vette a
feszületet és e szavakkal halt meg: „Édes fa, édes szegek, ó édes terhet hordozó kereszt, mely egyedül voltál
méltó az egek Urát és Királyát hordozni.”10

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Katharoknak (vagy kataroknak) nevezték a 10. század közepén a dél-franciaországi Languedocban feltűnő, a gnoszticizmushoz hasonló,
dualista alapállású eretnek vallási mozgalom tagjait.

2

Dávidné Bajor Ágota: Szentek jelképtára. Attribútumok, ruházatok, jelenetek. Új Ember Kiadó, 2004, 16. p.

3

u.o.

4

Magyar Katolikus Lexikon, Interneten:!http://lexikon.katolikus.hu/O/orbánc.html, 2012.07.04

5

A ferencesek legszigorúbb ága

6

Email Lakatos Bálinttól, 2011.09.28

7
Diós István: A szentek élete I-II., Szent István Társulat, Budapest, 2009, Interneten: http://www.katolikus.hu/szentek/0520.html,
(2012.07.03)
8

Dávidné Bajor Ágota (2004) 23. p.

9

Email Lakatos Bálinttól, 2011.09.28

10

!

Keresztény Értelmiségi Kör. Interneten: http://www.kek.org.rs/hu/a-het-szentje/SZENT-DIDAK, 2012.07.04

LXVIII!

Ferenc, Assisi Szent: (1181/82, Assisi – 1226, Portiunkula, Assisi mellett) eredeti nevén Giovanni di
Bernardone, a ferences rend alapítója (1209).11 A ferencesek barna habitust viselnek kötélövvel, melynek három
csomója fogadalmaikat jelképezi: tisztaság, szegénység, engedelmesség. A T/4 képen látható koponya a
világmegvetést, aszkézist szimbolizálja. Stigmákat 1224-ben kapott Krisztustól Alverna hegyén.12
Ferenc, Solano Szent: (1549-1610) spanyol ferences misszionárius Dél-Amerikáben, Peruban, a limai ferences
konvent gvárdiánja, akit 1726-ban avattak szentté. Az andalúziai Cordoba közelében született Ferenc 1568-ban
lépett a montillai ferences kolostor tagjai közé, később missziósként Peru fővárosának, Limának vette az irányt
más szerzetesek kíséretében. Működését elejétől kezdve számos csoda kísérte. A szentet a magyar egyházi
szóhasználat általában Solano Szent Ferenc néven ismeri. Solanoi Szent Ferencként is emlegetik, de mivel nem
helységnévről van szó, ez nem helyes. Lakatos Bálint szerint valójában Szent Solano Ferenc lenne a
leghelyesebb, mert ez a szent vezetékneve.
Jakab, Marchiai Szent: (1394, Monteprandone – 1476, Nápoly) ferences szerzetes, 1422-től élete végéig
legfontosabb feladata a prédikálás.13
“A latin feliratban szereplő aconitum szó jelentése sisakvirág, átvitt értelemben méregital, méreg. A szent
életrajza szerint II. Tvrtko bosnyák király felesége, Garai Dorottya többször megpróbálta megmérgezni, amikor
Boszniában a ferences rend obszerváns reformjait próbálta véghezvinni a bogumil 14 eretnekség elleni
hatékonyabb fellépés érdekében.”15
János, Kapisztrán Szent: (1386, Capestrano – 1456, Újlak, ma Ilok, Szerbia) először bíró volt, majd a
legnagyobb ferences vándorszónok, keresztes hadjáratra buzdító prédikátor. Hunyadi János bajtársa volt,
résztvett a nándorfehérvári győztes csatában.16
Az R/7 képen látható IHS monogramm a zászlóján a latin “Iesus Hominum Salvator” első betűi, jelentése: Jézus
az emberek megváltója.
János, Nepomuki Szent: (1345 k., Pomuk/Nepomuk – 1393, Prága) a prágai Szent Vitus-székesegyház
kanonokja volt, vértanú halált halt.
Az egyház jogaiért küzdött IV. Vencel királlyal szemben. Ő volt a királyné gyóntatója, kínzások árán sem árulta
el a királynak, hogy mit gyónt a felesége, ezért a Moldvába dobták. Holttestének megtalálását a körülötte
ragyogó csillagok segítették, erre utal az öt csillag a feje körüli glóriában. Az öt csillag a tacui betűit is jelképezi,
mely annyit jelent: hallgattam. A nyelvét 1719-ben épen találták meg.17
Jótanács Anyja: A kegykép eredetijét 1464-ben találták a Róma melletti Genazzano ágoston-rendi
templomának restaurálásakor, a vakolat eltávolítása közben. A késő középkortól Európában elterjedt Jótanács
Anyja kegyképeinek ez az ősi freskó lett a mintája.18
“A legenda szerint, amikor a törökök 1467-ben Albánia akkori fővárosát, Szkutarit akarták elfoglalni, két nemes
család feje, Giorgi és Szlavi, mindent megtett, hogy a templomuk falán található ún. Paradicsomi Mária falképet
megmenthessék. A kép levált a falról és lángoszlopként vezérelte a két nemest, mint az Úr Izraelt a pusztai
vándorlás során. A szemük elől eltűnt képet a Róma melletti Genazzano Jótanács Anyjáról elnevezett ágostonrendi templomában találták meg, ahol azóta Mater Boni Consiliiként tisztelik.
A kép tisztelete a rend templomaiban elhelyezett másolatok révén terjedt, és a nevére alapított társulatok
népszerűsítették. A XVII. és XVIII. század folyamán a rendi kereteken túllépve már az egész egyházban
elterjedt. Legjelentősebb magyarországi másolata a Pozsony-virágvölgyi, mely egyúttal zarándoklatok célpontja
is volt.”19
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József, Szent: Jézus nevelőapja, Szűz Mária jegyese Dávid király “házából”. A hagyomány szerint Jézus
nyilvános működését nem érte meg, Kr.u. 30 előtt halt meg Názáretben. A T/2 képen feltűnő balta, asztalosszerszám, attribútumainak egyike, mivel foglalkozását tekintve asztalos volt.
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72. kép: A T1 főalakjának kezei
73. kép: A T3 mellékalakjának keze
74. kép: A T4 főalakjának keze
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16. táblázat: A vizsgált műtárgyak alapozói a valószínűsíthető szín és vastagság alapján
17. táblázat: A vizsgált műtárgyak csoportokba sorolása a valószínűsíthető szín és vastagság alapján
18. táblázat: A testszínek árnyékoldalának rétegei szín és vastagság alapján
19. táblázat: A testszínek árnyékoldalának rétegei a valószínűsíthető anyagösszetétel alapján
20. táblázat: A testszínek fényoldalának rétegei szín és vastagság alapján
21. táblázat: A testszínek fényoldalának rétegei a valószínűsíthető anyagösszetétel alapján
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A képmelléklet jegyzéke
1. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Solano Szent Ferenc, 1776
A bajai ferences kolostor refektóriumának képe (restaurálás előtti állapot, 2011)
2. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Solano Szent Ferenc, 1776
(A restaurálás helyszíne, ideje: MKE, 2011-2012. A festményt restaurálta: Imrik Zsófia. A díszkeretet
restaurálta: Ganczaugh Júlia Viktória. A faragás hiányainak kiegészítését Székely Dorottya készítette.)
3.(m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1776
A bajai ferences kolostor refektóriumának képe (restaurálás előtti állapot, 2012)
4. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1776
(A restaurálás helyszíne, ideje: MKE, 2012-2013. A festményt restaurálta: Németh Anita Judit. A díszkeretet
restaurálta: Cseke Róbert. A faragás hiányainak kiegészítését Kiss László faszobrász mester készítette.)
5. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc imája, 1780 k.
A bajai Páduai Szent Antal-plébániatemplom oratóriumi képe (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
6. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent József halála, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori Szent József halála mellékoltárképének vázlata (Forrás: A BTM dokumentációja)
7. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent József halála, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori mellékoltárképe (Forrás: Legeza László: A budai Szent Flórián-templom.
Mikes Kiadó, Budapest, 2011, p. 12.)
8. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Xavéri Szent Ferenc, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori mellékoltárképe (Forrás: Legeza László: A budai Szent Flórián-templom.
Mikes Kiadó, Budapest, 2011, p. 12.)
9. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Katalin, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori oromképe, (Forrás: A BTM dokumentációja), A kép adatai: vászon, olaj,
116 x 103 cm, jelezve nincs, leltári szám: 14.671, Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Képtár, Festészeti
Gyűjtemény
10. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Orsolya, 1764
A budai Szent Flórián kápolna egykori oromképe (Forrás: Legeza László: A budai Szent Flórián-templom.
Mikes Kiadó, Budapest, 2011, p. 12).
11. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal látomása, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház mellékoltárképe (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
12. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Ilona, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház predellaképe (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
13. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Alexandriai Szent Katalin, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház szignált predellaképe (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
14. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Árpád-házi Szent Erzsébet, 1767 k.
A szegedi Szent Miklós minorita templom és rendház predellakép (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
15. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Anna
A váci Szent Kereszt ferences templom egykori mellékoltárképe (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
16. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal
A dunaföldvári Szent Anna ferences plébániatemplom egykori mellékoltárképe (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
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17-18. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Péter és Szent Pál, 1784 után
A budakeszi Havas Boldogasszony-plébániatemplom falképei (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
19. (m.) kép: A budakeszi Havas Boldogasszony-plébániatemplom mennyezetképe a szentélyben (Fotó: Korhecz
Papp Zsuzsanna)
20-23. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Bölcsesség, Hit, Remény, Szeretet, 1784 után
A budakeszi Havas Boldogasszony-plébániatemplom átfestett mennyezetképe a szentélyben (Fotó: Korhecz
Papp Zsuzsanna)
24. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, 1774
A bácsi ferences Nagyboldogasszony-templom szignált mellékoltárképe (Szerbia), (Forrás: Korhecz Papp
Zsuzsanna: Restaurálási dokumentáció. (Falkoner Ferenc: Szeráfi Szent Ferenc, 1774, Bács,
Bagyboldogasszony-templom), Szabadka, 2009. Kézirat.)
25. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent András, 1776
A futaki Szentháromság-templom szignált mellékoltárképe (Szerbia), (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
26. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Keresztrefeszítés, 1776
A futaki Szentháromság-templom mellékoltárképe (Szerbia), (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
27. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Chantal Szent Franciska, 1776
A futaki Szentháromság-templom mellékoltárképe (Szerbia), (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
28. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Anna, 1776
A futaki Szentháromság-templom mellékoltárképe (Szerbia), (Fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna)
29. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Nepomuki Szent János, 1770 k.
A bródi Szentháromság-templom egykori, szignált mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 193.)
30. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Didák, 1770 k.
A bródi Szentháromság-templom sekrestyéjének oltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 192.)
31. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent család, 1774
A nekcsei Páduai Szent Antal-templom szignált mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 188.)
32. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Jézus megkeresztelése, 1774
A nekcsei Páduai Szent Antal-templom mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 190.)
33. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, 1774
A nekcsei Páduai Szent Antal-templom mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 190.)
34. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1774
A sarengrádi Szent Péter és Pál-templom szignált mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 195.)
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35. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Páduai Szent Antal, 1774
Az eszéki Szent Kereszt feltalálása-templom mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 194.)
36. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, 1774 k.
Az eszéki Szent Kereszt feltalálása-templom mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p. 197.)
37. (m.) kép: Falkoner Xavér Ferenc: Szent Katalin eljegyzése, 1774 k.
Az eszéki Szent Kereszt feltalálása-templom mellékoltárképe (Horvátország), (Forrás: RepanićBraun, Mirjana (2004): Barokno slikarstvo u hrvatskoj franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda. Zagreb:
Institut za povijest umjetnosti-Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda. p.
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