
A felület szemrevételezése 
során jól látható, hogy a III. 
korszak teljes felületet borító
festése alatt maradt fenn 
korábbi, töredékesebb réteg 



Feltárási próbák az oltár különböző
részein. A feltárt felületeken a II. korszak 
festése látható



Az oszlopfő felületén látható világos zöld réteg 
a II. korszak színvilágához tartozik, melyet a III. 
korszak sötétzöldje csak részlegesen borit. 

A mikroszkópos felvételek a II. korszak világos 
zöld, valamint okker felületére nagyítanak rá

MIKROSZKÓPOS FELVÉTELEK

Részlet és mikroszkópos felvétel az 
oszlopfejezet szélén fennmaradt 

tanúfelületről, ahol az éles és egyenes 
vonal - mára megfeketedett - ezüst lap 

jelenlétére utal. Ez az I. korszak 
fémszínezésének része



Az oszlopon a két átfestési réteg alatt 
szintén azonosítható a - mára 
megfeketedett - ezüst lap jelenléte (felső
képen a II. korszak zöld átfestési 
rétegének sérüléseinél, alsó képen ennek 
eltávolítása után). 

Ez az ezüst réteg az I. korszak 
fémszínezésének része



Az oromzat áttört 
faragványának 
gyöngysorán az átfestések 
alatt az I. korszak ezüstre 
felhordott, váltakozó
krapplakk és zöld lazúr 
színezése azonosítható
mikroszkópos nagyításban, 
rendkívül töredékesen



A szárnyornamens virágdíszén egyértelműen 
azonosítható a zöld átfestési rétegek alatt az I. 

korszak töredékes ezüstje és a rajta levő
krapplakk lazúr 

A szélső, a II. korszakban fehérre mázolt indákon is azonosítható az I. korszak 
ezüst rétege úgy a fehér átfestés alatt (bal oldali kép), mint a peremen 

fennmaradt tanúfoltoknál (jobb oldali kép)



Az oromdísz áttört faragványán a 
III. korszak – részben eltávolított –

sötétbarna átfestése alatt látható
okkersárga festés

Mikroszkópos felvétel a II. korszak okkersárga rétegéről, 
melyben nagyméretű sárga szemcsék láthatók



Részletek az oltárról a III. 
korszak átfestéseinek 

eltávolítása előtt és után



Látható fényes felvétel UV-lumineszcensz felvétel, melyen a 
teljes felületet borító lakkréteg, 
bevonat zöldesen lumineszkál, 
mintegy fátyolként borítva a 

festményt

Infravörös reflektográfiás felvétel
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felirat a központi kép 
mondatszalagán, 

melynek töredékes 
része az infravörös 

reflektográfiás
vizsgálat során vált 

olvashatóvá

Látható fényes és infravörös reflektográfiás felvétel



Látható fényes felvétel UV lumineszcensz felvétel a 
központi táblaképről, melyen –

szabad szemmel igencsak nehezen 
azonosítható – későbbi javítások 

különülnek el sötét foltként

Látható fényes felvétel                     
A bal oldali faragványon a III. korszak 
festése látható

UV lumineszcensz felvétel.  A jobb 
oldali faragványon élesen elkülönül 
az I. korszak festése (világos) és a II. 

korszak átfestése (sötét) 



A szárnyasoltár és részletei a harmadik korszak festésének eltávolítása után



A szárnyasoltár táblaképei a megöregedett lakkréteg eltávolítása után



Részletek a szárnyasoltárról a harmadik korszak festésének eltávolítása után


