A nagykanizsai Kórházi kápolna Szent Erzsébetet ábrázoló
egykori ólomüveg ablakának restaurálása a Thúry György Múzeumban
- a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumának pályázata
(Pályázati azonosító: 2311/1884)
A kórházi kápolna ólomüveg ablakai
Nagykanizsán 1925-1930 között jelentős kórházbővítő beruházások valósultak meg
Jendrassik Alfréd műépítész tervei alapján. A kórházi irgalmas nővérek vezetésével 1926-ban
városi mozgalom indult egy kórházi kápolna építésére. Az új kápolna ügyéért az egész város
összefogott: téglajegy- akciót hirdettek, a városi egyesületek tombolasorsolásokat tartottak,
színházi és mozielőadásokat rendeztek, gyűjtést szerveztek a hivatalokban, iskolákban. 1930
tavaszán Vécsey Barnabás városi mérnök díjtalanul elkészítette a modern kápolna terveit.
A 700 főt befogadó kápolna végül 1931 - 1932-ben készült el. Bejárata a Kossuth térre nézett,
így nem csak a kórházi betegek lelki enyhülését szolgálta, hanem a környékbeli városrész, a
Katonarét temploma is lett. 1932. június 29-én Péter-Pál napján szentelték fel Szent Márton
tiszteletére. (Oltárépítménye a régi városi ispita mellé 1775-ben emelt egykori Szent Márton
kápolnából való.)
Harangja „nevezetes háborús emlék” volt, egykor a város házi ezrede, a 20. honvéd
gyalogezred hozta magával haza Lengyelországból.
Közadakozásból valósult meg a kápolna berendezése (a tölgyfa padok, szobrok, domborművű
stációképek), s 9 festett ólomüveg ablaka is.
Készítőjük – az egyik üvegfelirat tanúsága szerint – „Palka József budapesti üvegfestő”.
Palka József (Retz, 1859 – Budapest, 1952) üvegfestő mester a régebbi magyarországi
üvegfestő nemzedék neves tagja volt. Bécsben tanult, 1894-ben nyitott önálló műtermet
Budapesten. A 20. század első felének sokat foglalkoztatott, jó hírű mestere az 1930-as évekre
már több mint 600 templom részére készített festett ablakokat.
Számos külföldi templom s középület díszítésében is részt vett: ő festette a bécsi Pazmaneum
és az észtországi, revali köztársasági palota üvegablakait is. Ma is láthatók művei
Székelyudvarhelyen, Gyergyóújfaluban, a nagyváradi evangélikus templomban, Szentes,
Albertfalva, Gárdony, Gyömrő templomaiban, a miskolci Minorita Plébánián, az óbudai
Szalézi Rendház kápolnájában, a városmajori plébániatemplomban, a rákoskeresztúri
evangélikus templomban, de az ő munkája a celldömölki kegytemplom homlokzatának
mozaikképe is. Palka József készítette az 1914-ben vízre bocsátott, s 1918-ban elsüllyedt
Szent István csatahajó 4 üveg oltárképét is.
A nagykanizsai Kórházi kápolna festett ólomüveg ablakait 1931-ben készítette. A kápolna
s ablakai 1945-ben megsérültek, a légnyomástól több összetört. Az 1950-es években
gyógyszerraktárként használták az épületet, állaga tovább romlott. Az 1960-as években a régi
üvegablakokat egyszerű, felül íves osztott ablakokra cserélték.

A régi táblák közül összesen 10 maradt meg, melyekből 3 ablakkép állítható össze, ezek
évtizedeken keresztül porral vastagon belepve, szinte felismerhetetlenül a sekrestyében és a
kórusban álltak a falhoz támasztva.
A hosszú évtizedek alatt állaguk erősen megromlott, a keretek deformálódtak, az üvegszemek
sok helyen hiányosak, repedtek, az ablakok szélén körbefutó mezők üvegeinek nagy része
pótlásra szorul. Az üvegek kilazultak, síkjukból sok helyen kimozdultak egyes mezők.
Jelentős restaurálásra szorulnak.
Az összeállítható ablakképek közül a Nemzeti Kulturális Alap és a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány segítségével az Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló üveget restauráltattuk
(felirata szerint a Keresztény Jótékony Nőegylet felajánlásával készült).
(A másik két üvegkép: a szociális gondozást végzők védőszentjeként tisztelt, a Szeretet
Leányainak társulatát megalapító Szent Lujzát ábrázoló üveg alsó táblája hiányzik. A
leginkább deformálódott harmadik üvegképen egy díszes medalionban az „IHS” és a
„Istenem mindenem” felirat olvasható, felső íves táblája hiányzik.)
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Restaurálandó tárgy: A nagykanizsai Kórházi kápolna egykori ólomüveg ablaka
Leltári/ gyarapodási szám: 2006/ gy.sz.21.
Mérete: összeállítva kb. 280x124 cm
Készült: 1931
Készítette: Palka József üvegfestő mester
A nagykanizsai Kórházi kápolna fennmaradt, kb. 600-800 darabból álló üvegképeit
megtervezett karton alapján készítették, melyekhez anyagában színezett táblaüveget
használtak. Az ezekből kivágott részmezőket gondosan válogatták szín és forma (minta)
szerint. A darabok összefogására H - profilú ólom-léceket alkalmaztak, s ahol a keretezés
mentén a lécek végei összeértek, forrasztással kötötték egymáshoz. Ilyen technikával
nagyméretű táblaüvegeket lehet készíteni, viszont hajlékonyságuk miatt feltétlenül
merevítésre szorulnak. Az erre szolgáló keresztvasakat hátulról rézdrót segítségével,
forrasztással erősítették az üveghez.
Az üvegképek meglehetősen rossz jelenlegi állapotát a mozgatás, szállítás, a helytelen
tárolása egyaránt okozhatta, de lehetséges, hogy eredeti helyükön (falba építve) már
jelentős sérülések érték őket.

Szent Erzsébetet ábrázoló üvegablak ( 4 tábla):
Az ólomüveg ablak négy különböző részből áll, ezek együttesen egy 280 cm magas, 124
cm széles –felül félköríves – üvegképet alkotnak.
Állapot: Az üvegképen belül a legnehezebb feladat a középen lévő medalion s azon belül
a Szent Erzsébet alakját ábrázoló üvegrész javítása. A medalion alsó részében nagyon
sok a hiányzó mező, a felső egyharmad rész hátoldali merevítő pántja síkjukból
kimozdította az üvegfelületeket. A háttérül szolgáló hatszögletű és rombusz alakú festett
mezők közül 8-10 db ragasztásra és cserére szorul a repedések és a hiányok miatt.

Az alakos ábrázolásnál és a háttérnél is a festést pótolni kell. A képet keretező bordűr
állapota szakaszonként változó, a középső rész bal oldala és az íves felső keretnél lévő
terület a legrosszabb állagú, más részein sok helyen repedezett. A képet keretező
szélelem különböző színű és mintázatú üvegeinek jelentős része pótlásra szorul.
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