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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának 700 000 Ft értékű
támogatását, amely egy vándoroltatható néprajzi kiállítás kivitelezésében, a kiállítás – és egyben a
makói József Attila Múzeum néprajzi gyűjtemény – katalógusának kiadásában, illetve néprajzi
műtárgyak restaurálásában nyújtott segítséget intézményünknek, melyet saját forrásból
egészítettünk ki a leírt célok elérésének érdekében.
A SZÁMADÁS 1788–1950–2017 című kiállítást 2017. március 31-én nyitottuk és 2017. június
18-ig volt látható a József Attila Múzeumban.
A SZÁMADÁS CÍMŰ KIÁLLÍTÁS
A SZÁMADÁS 1788–1950–2017 című kiállítás ismerteti a József Attila Múzeum megalakulásától
kezdődően a néprajzi gyűjteményben dolgozó kollégák gyűjtő munkáját, mely kiterjedt Makó
városára és az azt körülvevő Csanád vármegyei falvak néprajzi kultúrájának tanulmányozására,
tárgyi emlékeinek gyűjtésére, leltárba vételére, publikálására és kiállításokon való bemutatására.
A kiállítás a műtárgyakat készítésük időpontját figyelembe véve helyezi korszakokba. Így
1788-tól 1950-ig terjedő időszakból mutatja be az ünnepek és hétköznapok tárgyait, kiemelve a
környék népének (nemzetiségeinek) életében betöltött szerepük változásait.
A címben megjelent évszámok közül az 1788-as a néprajzi gyűjtemény legkorábbi műtárgyát,
a 69.273.1. leltári számú kazalvágót jelzi, az 1950-es a József Attila Múzeum alapításának évére és
a kiállítás anyagába bekerülő műtárgyak keletkezésének utolsó időpontjára utal. A 2017-es évszám
pedig a jelenre és az intézmény fennállásának eddig eltelt időszakára vonatkozik.
A bemutatott műtárgyakkal kapcsolatban érzékeltetni kívánjuk a néprajzi gyűjteményben
néprajzkutatóként, gyűjteménykezelőként és restaurátorként dolgozó kollégák munkáját. A
kiállításban tehát kettős rendezési elv érvényesült: a műtárgyak és kollégák korszakai, egymás
melletti vagy utáni időszakai jól szemléltetik a gyűjtemény alakulását, a műtárgyak keltezése pedig
a kulturális változásokat, történelmi időszakokat.
A KIÁLLÍTÁS ELŐMUNKÁLATAI
A kiállítást és a hozzá kapcsolódó kötetet műtárgyfotózás és néprajzi bútorok restaurálása előzte
meg. A műtárgyfotózást Dömötör Mihály, a bútorok (két makói menyasszonyi láda és egy makói
gondolkodószék) restaurálását V. Nagy Nándor és Fekete András végezte. A kiállítás katalógusát
Nagy Gábor, a makói József Attila Múzeum néprajzkutatója szerkesztette és a GENERAL
NYOMDA kivitelezte.
MEGNYITÓ
2017. március 31-én 16 óra 30 perckor nyitottuk meg kiállításunkat. Köszöntőt mondott Szikszai
Zsuzsanna, a József Attila Múzeum igazgatója, a tárlatot Felföldi László néprajzkutató (MTA
Zenetudományi Intézet) nyitotta meg, majd a kiállítás katalógusát Nagy Vera, a Tornyai János
Múzeum néprajzkutató muzeológusa mutatta be a közönségnek.
LÁTOGATÓK, MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
A SZÁMADÁS kiállítást 1905 fő látogatta, melyből 21 csoportban 461 fő vett részt
múzeumpedagógiai foglalkozáson.

A SZÁMADÁS című kiállítás katalógusának borítója

A kiállítás központi motívuma

A SZÁMADÁS című kiállításról készült felvételek

Kiállítás megnyitó
Makó, 2017. március 31.

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ
NKA közgyűjtemények kollégiuma nyílt pályázata
2016.
Pályázó: József Attila Múzeum (Makó)
A támogatás jogcíme:
Csanád vármegye néprajzi kincsei időszaki kiállítás megvalósítása
Két darab XIX. századi menyasszonyi láda és egy XIX. századi gondolkodó szék
restaurálása

1. A 79.67. 1. ltsz. gondolkodó szék adatai:
Név: Gondolkodó szék
Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó
Leltári száma: 79.67.1
Kora: XIX: század
Anyaga: Fenyőfa
Méretei: Magasság: 100 cm, Szélesség: 69,5 cm, Mélység: 55 cm.
A 79.67. 1. ltsz. szék állapotfelmérése:
A szék restaurálását elsősorban az esztétikai helyreállítás igénye, kiállításra való felkészítése
indokolta. A szemrevételezésre is több rétegben, vastagon olajfestékkel átfestett tárgy színeit,
stílusjegyeit, motívumkincseit teljes egészében elfedték a különböző korokban felvitt divatos
tört rózsaszín, zöld, okker színű festékek, melyek az idő során elszennyeződtek, öregedésnek
indultak. Néhány kopott részen azonban a látható volt a szék eredeti színvilága, amely alapján
a feltárás gondolata és igénye a szakemberekben megszületett. A szék szerkezetileg jó
állapotú volt, kisebb billegését, mozgását a csapolások, ékek meglazulása okozta. Ezek a fa
kisebb alakváltozásaiból, száradásából adódtak. Előzetes tervek szerint a megerősítés
egyszerű, nagyobb szerkezeti beavatkozások nélkül javítható volt.
A 79.67. 1. ltsz. szék restaurálási terve:
- Kutatás, rétegvizsgálat
- Átfestések eltávolítása
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- Tisztítás
- Csapolások statikai megerősítése
- Retusálás
- Konzerválás
A 79.67. 1. ltsz. szék restaurálása:
A szék restaurálását a festékrétegek kutatásával kellet kezdeni. Meg kellet határozni, hogy
hány rétegben történt az átfestés, milyen kötőanyagú festékeket használtak és azok
eltávolítása milyen módszerrel végezhető el leghatékonyabban az eredeti részek maximális
megőrzése mellett.
A különböző területeken nyitott kutatóablakok segítségével meghatározásra került, hogy szék
élete folytán három átfestésen esett át. A felhasznált valamennyi festék olaj kötőanyagú volt.
A festékrétegek átdiffundálódtak egymásba, azonban az eredeti kazeines festett felületen
található firnisz réteghez már nem kötődtek nagy intenzitással. Ez az eltávolítás
szempontjából azt a megoldást kínálta fel, hogy a festékrétegeket együtt, elválasztás nélkül
kell eltávolítani. Az átfestések vastagsága azonban a vegyi úton történő oldást azonban
megnehezítette volna. Ezért a festékréteg meleg levegővel történő felduzzasztása és
mechanikai eltávolítása mellett döntöttem. 200-220 C0-ra hevített hőlégpisztoly segítségével a
festékrétegek együtt mozogva felduzzadtak, melyeket spatula segítségével mechanikusan
elválasztottam az eredeti felület felszínétől.
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A teljes felület átfestésének mechanikai tisztítását követően a finomabb tisztítást már vegyi
úton meg lehetett oldani, melyhez izo amil-acetát és művész terpentin 1:2 arányát használtam.
Az oldást helyenként két-három ízben meg kellett ismételni a makacsabb kötések feloldása
érdekében.
A szerkezeti megerősítés az ékek beütésével és stabilizálásával történtek. Az ülőfelület
hüvelyében lévő a lábakba új ékeket kellett készíteni és azokkal befeszítve lehetett stabilizálni
a szerkezetet.

A letisztított szerkezetileg megerősített szék esztétikai összképének kialakítása miatt a
retusálásának

mértékért

kellett

meghatározni.

A

Makói

Múzeum

szakembereivel

egybehangzóan mérsékelt beavatkozás mellett döntöttünk. A nagyon kopott felületek
retusálásával a kiállítás látogatói számára is értelmezhetővé tettük a tárgy eredeti
megjelenését, de egyben a kutatók számára is meghagytuk a szék korához illő használatból
adódó kopott, patinás összképét. A retusáláshoz akril festéket használtam.
Végezetül a szék konzerválását kellett elvégezni. A festetlen hátoldalakon keresztül két
rétegben Wolmanit Qb1 vizes bázisú faanyagvédőszert juttattam a fa szerkezetébe. A festett
felületeket selyemfényű dammárlakk híg terpentines oldatával két rétegben védtem le, míg a
natúr fa részeket lenolajjal kezeltem.
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2. A 79.194.1 ltsz. menyasszonyi láda adatai:
Név: Menyasszonyi láda
Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó
Leltári száma: 79.194.1.
Kora: XIX: század
Anyaga: Fenyőfa
Méretei: Magasság : 85 cm, Szélesség : 93 cm, Mélység : 53 cm

A 79.194.1 ltsz. menyasszonyi láda állapotfelmérése:
A restauráltatás célja múzeumi kiállításban elhelyezhető, stabil szerkezetű esztétikus tárgy
bemutatása, amely a látogatók és a szakmai közönség számára egyaránt élményt jelent.
A láda meglehetősen rossz állapotban került hozzám. A láda test és a lábak elváltak
egymástól, szerkezetileg kettéesett a tárgy. A csapolások valamennyi esetben meggyengültek.
A hátsó lábak 3-4centiméterrel rövidebbek a faanyag kordásából és rovarkárosodásából
bekövetkezett mechanikai sérülésektől. Díszítő és szerkezeti elemek hiányosak, töröttek,
kopottak voltak. Egy oszlop lábazata, sarkokon lévő rovátkolt díszlécek, láda testen lévő
profillécek, fedél oldalsó záró profiljai hiányzott. A helytelen klimatikus viszonyok és a
rendszeres konzerválás hiánya miatt a szerkezeti elemek kiszáradtak, vetemedtek és
zsugorodtak. A felület többszörösen átfestett volt, melynek egy része az öregedés során
pikkelyesen lepörgött. Az eredeti motívumok nehezen kivehetők voltak, mert ezeket több
helyen új elemekkel „egészítették ki”.A faanyag erősen rovarkárosodott, melyeknek aktív
nyomai is voltak.
A 79.194.1 ltsz. menyasszonyi láda restaurálási terve:
- Kutatás, rétegvizsgálat
- Tisztítás
- Statikai megerősítések
- Ragasztások
- Kiegészítések
- Retusálás
- Konzerválás
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A 79.194.1 ltsz. menyasszonyi láda restaurálása:
A restaurálás a láda szerkezetének helyreállításával kezdődött. Ragasztással megerősítésre
kerültek a csapolások, ahol szükséges volt új csapokat, ékeket kellett készíteni. A
ragasztáshoz Patex Palma vízálló ragasztót használtam, a nagyobb hézagok esetében Pu
ragasztó habosodó, térkitöltő változata került felhasználásra. Kiegészítésre kerültek a hiányzó
elemek. A lábak esetében térkitöltő ragasztóba kevert fűrészpor kiegészítő anyag készítése
vált be, amely jól formálható és kellően szilárd tartást ad azon a helyen ahol a láda súlya
összpontosul. A díszítő elemek esetében az eredeti faanyaggal megegyezve fenyőfát
használtam. A fából készült elemeket kéziszerszámok segítségével formáltam meg, kissé
puhítva a formákat, amely biztosította a pótlások kopott, régies formai megjelenését.
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A szerkezet stabilizálását követően az átfestett rétegeket kellett megvizsgálni, az eltávolítás
módjáról és lehetőségeiről kellett döntést hozni. Ebben az esetben is a meleg levegővel
történő duzzasztás mellett történő mechanikai eltávolítás mellett döntöttem. Bár az alaptest
ebben az esetben sokkal kopottabb volt már az átfestések idején is, így az újabb festékrétegek
sok esetben az eredeti festéstől megkopott alapfához kötöttek. Ezeket rendkívül nehezen
lehetett csak eltávolítani és csak a mechanikai és vegyi eljárások kombinálása oldotta meg
kellő hatékonysággal. A durvább vegyszeres oldáshoz nitro hígító és benzin 1:1 arányú
keverékét használtam, végül az egész felület tisztítását izo amil-acetát és művész terpentin 1:2
arányú keveréke biztosított kellő oldó hatást. Az oldást ez esetben is több lépésben meg kellett
ismételni a végső felület kialakításáig.
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A retusálás ebben az esetben is mérsékelt beavatkozás elvét követte. Motívumokba
retusálásába nem, csak a nagy kopott felületek festésének összefogásába alakítottuk ki közös
álláspontunkat a múzeummal. Így a láda fedelének és az erősen kopott láda alsó harmadának
festése kapott nagyobb mértékű beilleszkedő retusálást, valamint az újonnan kiegészített
elemek kapták meg az eredeti színvilágukat.
A konzerválás több részre volt bontható. A láda fertőtlenítése
három rétegben Wolmanit Qb1 vizes bázisú faanyagvédőszerrel
történt, a faanyagot lenolajjal kezeltem, a vas szerkezeti
elemeket, zsanérokat, kulcspajzsot, zárat tisztítás után csersavval
passziváltam és Paraloid B72 lakkal konzerváltam. A festett
felületet selyemfényű dammárlakk híg terpentines oldatával két
rétegben védtem le.
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3. A 2012. 20. 1. ltsz. Menyasszonyi láda adatai
Név: Menyasszonyi láda
Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó
Leltári száma: 2012.20.1.
Kora: 1812.
Anyaga: Fenyőfa
Méretei: Magasság: 88,5 cm, Szélesség: 102,5 cm, Mélység: 56, 5 cm
A 2012. 20.1. láda állapotfelmérése:
Az 1812-es évszámmal ellátott láda nagy jelentőséggel bír a Makó Múzeum gyűjteményében.
A kiállításon első ízben bemutatásra kerülő láda a muzeológusok eddigi ismeretei alapján a
város legrégebbi ládája. A restaurálás elsődleges célja a tárgy kiállításra való felkészítése
volt, de a nagy jelentőségű láda készítés technológiai információit is várták a szakemberek,
melyre sok esetben csak a restaurálás során van lehetőségünk rálátni.
A láda korához képest jó állapotban került hozzám. Szerkezetileg viszonylag stabilnak volt.
Mondható. Csak a csapolások és ékek meglazulása mutatott csekély statikai meggyengülést,
ami elsősorban a felső ládatest és a kávákkal övezett lábak között volt jelentősebb.
Vetemedések is csak kisebb mértékben okoztak eltávolodást a szerkezeti elemek között, mint
például a fedél oldalsó záró profilja esetében. A ládaszerkezeti elemei hiánytalanul
megvoltak. A díszítő elemek közül csak a homlokzaton lévő egyik szélrózsa szirmai voltak
hiányosak, valamint egy oldalsó vízszintes profilléc és az egyik rovátkolt sarokelem
hiányzott.
A láda felülete szennyezett, kopott volt, a homlokzaton átfestés kezdeti nyomai voltak
láthatók.
Szemrevételezésre csak a láda fedelének belső oldala tűnt díszítettnek, de kérés volt, hogy a
tisztítás során az esetleges más helyeken felbukkanó festéknyomokat fontos információként
dokumentáljam. Hasonló kérés volt, hogy a láda lábainak eredetiségére, vagy cseréjére utaló
nyomokat keressek, bizonyítva, vagy cáfolva a lábak eredeti formai és méretbeli
kialakításának tényét ebben a korai korszakban.
A 2012. 20.1. láda restaurálási terve:
- Kutatások
- Tisztítás
11

- Statikai megerősítések
- Ragasztások
- Kiegészítések
- Retusálás
- Konzerválás
A 2012. 20.1. láda restaurálása:
A láda restaurálását a tisztítással kezdtem melyet oldás próbák előztek meg. A zöld színű
átfestésre nitro hígító és lakkbenzin 1:1- es keverékét használtam. A felületi
szennyeződéseket, az elöregedett firnisz réteget pedig izo amil-acetát és művész terpentin 1:2
arányú keveréke biztosított kellő oldó hatást. Az oldást ez esetben is több lépésben meg kellett
ismételni a végső felület kialakításáig.

A tisztítás során külön figyelmet igényeltek azok a felületek, ahol várhatóan festett felületekre
lehetett bukkanni. Az óvatos tisztítás során vélhetően eredeti festéknyomok kerültek elő a
rovátkolt sarokoszlopok mélyedéseiből, a homlokzaton lévő két mező plasztikusan
kidomborodó kontúrjából, a szélrózsa plasztikus megmunkálásainak mélyedéséből és a
homlokzaton lévő vízszintes profillécről. Ezek valamennyi esetben piros kazeines
festéknyomok voltak. Ezenkívül mindkét homlokzaton lévő szélrózsa körül, mintegy 20-22
centiméteres négyzet csúcsaiban 1-1,5 centiméteres átmérőjű fehér pöttyök lehettek. Ezek
alapján feltételezhetően ki lehet jelenteni, hogy a láda kis mértékben, de díszített lehetett, ha
nem is a megszokott felületkitöltéssel, de egy kontúr kiemeléses, keretező díszítéssel minden
bizonnyal rendelkezhetett.

12

A láda restaurálását a szerkezet megerősítésével folytattam. Ragasztásra került a fedél oldalsó
szegőléce, valamint a láda felső teste az alsó kávával övezett lábakkal. Utóbbi esetében az
újra ragasztást a két szerkezeti elem szétbontásával lehetett megoldani. A test és a lábak
elválasztásával vélhetően választ is kaptam a két szerkezeti elem eredetiségét illetően, ugyanis
a csapolások nyomai semmiféle eltérést nem mutattak az eredeti megoldásokhoz képest.
Tehát véleményem szerint a láda alsó része eredeti tartozéka volt a ládának, utólagos
beavatkozás nyomai nem voltak felfedezhetők rajta.

Következő lépésben megtörtént a láda hiányzó elemeinek a kiegészítése, melyhez az
eredetihez hasonlóan fenyőfát használtam. Méret és formavétel után kéziszerszámok
segítségével kialakításra kerültek a szélrózsa szirmai, a jobb oldalsó vízszintesen futó
profilléc és a bal hátsó rovátkolt mintájú oszlop. A kiegészítések felrögzítését és a
megerősítéseket ragasztással végeztem el, melyhez Patex Palma vízálló ragasztót, a
fugázásokhoz Body Fine poliészter kittet használtam.
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A retusálás ebben az esetben is mérsékelt beavatkozás elvét követte. Csak a nagy kopott
festett felületek esztétikai összefogását, a látvány egységesítésének elérését tűztük ki célul.
Így csak az erősen kopott láda fedele és a lábak lettek retusálva, valamint az új kiegészített
elemek kapták meg az eredeti színvilágukat. A retusáláshoz akril festéket használtam.
A konzerválás több részre bontható. A láda fertőtlenítése két rétegben
Lazurán oldószeres univerzális faanyagvédőszerrel történt, a faanyagot
lenolajjal kezeltem, a vas szerkezeti elemeket, zsanérokat, kulcspajzsot,
zárat tisztítás után csersavval passziváltam és Paraloid B72 lakkal
konzerváltam. A festett felületet selyemfényű dammárlakk híg
terpentines oldatával két rétegben védtem le.
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Hódmezővásárhely, 2017. február 20.
Nagy Nándor
főrestaurátor
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