
 
Budapest, 2019. 07. 30. 

 

 

Szakmai beszámoló 

 

az NKA  204111/04065 pályázati azonosítószámú, A tápiószelei Blaskovich Múzeum ötvös 

remekeinek, iparművészeti tárgyainak restaurálására - 4. ütem megvalósításához 

 

A fenti pályázat keretében restauráltattuk a Blaskovich Múzeum ötvösremekeinek és 

iparművészeti tárgyainak utolsó egységét, összesen 26 műtárgyat. A restaurátor Cservák 

Tamás ötvösmester volt.  

 

A restaurátori napló és a fényképes jegyzőkönyv a beszámoló mellékletét képezi. 

 

A fenti azonosítószámú pályázat  szakmai beszámolóját a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtár honlapjára, valamint a Hungaricana portálra feltöltöttük.  

 

         

        Dr. Kőrösi Andrea 

  



 
 

Restaurátori napló és fényképes jegyzőkönyv: 

 

1.Asztali óra 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.724.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

Megnevezés: Asztali óra 

Anyaga: ón, rézötvözet, zománc 

Készítéstechnikája: öntött, zománcozott 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 175*75mm 

Leírás:  

Az asztali óra talpazata öntéssel készült, egy madárral és növényi ornamentikával áttörten 
díszített, az elülső oldala bronzszínű festékkel volt bevonva. A rézötvözetből készült óratest 
belefeszült az ón talpazatba. 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. Felületét gyengén kötött szennyeződés 
volt található. Több helyen a festék megkopott, így azokon a részeken és a hátoldalán az ón 
korróziós termékei borították. 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

 



 
3. 1. Tisztítás 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. Az óratest aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. 

A bronzszínű festék Kromofággal került eltávolításra. 

3.3. Konzerválás 

A tulajdonos kérésére az ón talpazat aranyozva lett. (Elektrokémiai úton történt a 
felületkezelés, amelynek elvégzéséhez először rézbevonattal kellett ellátni a talpazatot.) 

4. FOTÓ 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

5.1. A tárgy raktározása 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 



 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

5.3. A tárgy szállítása 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

2. Bibliaborító 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.612.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

Megnevezés: Bibliaborító 

Anyaga: ezüst, zománc, lágyforrasz, papír 

Készítéstechnikája: a borító hengerelt lemezből készült keményforrasztással összeállítva, 
zománcozott, lágyforrasztott zsanérokkal 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 165*228*47mm 

 

 



 
Leírás:  

Az ezüstből készült préselt ornamentális díszítéssel ellátott zománcozott könyvborítót 
előlapján egy, hátoldalán öt darab ezüstmedalionnal díszítették.  

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

A műtárgy rossz megtartású és szerkezetileg instabil volt. A felületét gyengén kötött 
szennyeződés és foltokban ezüstszulfid borította. A világos és sötétkék zománc több helyen 
kipergett. Az egyik rögzítő csat hiányzott és a borítón megmaradt zsanérdarab is hiányos volt. 
Az előlapot tartó zsanér több helyen elvállt az alaplemeztől és hiányos volt. A meglévő csat 
stiftje vékonyabb volt az eredetinél és rézötvözetből készült. 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

3. 1. Tisztítás 

Első lépés a műtárgy szétszerelése volt, melyet a leltári szám eltávolítása követett. A 
könyvborítót aceton és desztillált víz 1:1 arányú keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett 
hurkapálcára tekert vattával a nehezen megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a 
szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott Argentolos tisztítás követte, ami után 
szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett semlegesítve a savas felület, majd tiszta 
desztillált vízzel eltávolításra kerültek a szódabikarbóna maradékai. 

A papír megtisztítása szárazon, latexszivaccsal történt. 

3.2. Restaurálás 

Az eredeti könyvcsatról szilikon gumi negatív készült, aminek segítségével viaszveszejtéses 
öntéssel rekonstrukció valósult meg. A kiegészítés zománcdíszítményei kétkomponensű 
műgyantával (colorit) lettek imitálva. A hiányzó zsanérok ezüstötvözetből készültek és az 
eredetivel megegyező módon a fizikai stabilitás miatt, lágyforrasztással lettek rögzítve.  

  



 
4. FOTÓ 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota az alátámasztással 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 



 
5.1. A tárgy raktározása 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől. A tárgyat alkotó fa- és fémelemek számára a legoptimálisabb, ha 
20oC körül, 45-55%-os relatív páratartalom mellet lesz tárolva a raktárban. A műtárgyhoz 
méreteinek megfelelően egy belső alátámasztás készült Nikecellből, Tyvek borítással. 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 45-55 
% körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

5.3. A tárgy szállítása 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

3.Bogláros mentekötő 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.118.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Bogláros mentekötő 

Anyaga: aranyozott ezüst, üveg, folyami gyöngy, türkiz, almandin, zománc 

Készítéstechnikája: öntött és préselt elemekből keményforrasztással és szegecseléssel 
összeállított, cizellált 



 
Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 308*110*40mm 

Leírás: 

Az 17. századra datált bogláros mentekötő növényi ornamentikával és rozettákkal díszített. A 
szerelt foglalatok közül több, kordildróttal díszítettek. A zsanéros összekötőelemek 
kordildróttal szegélyezettek, préselt és cizellált elemekből lettek összeépítve. Több 
ezüstszegecset lágyforrasszal erősítettek a tárgy alaplemezéhez. 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és foltokban ezüstszulfid borította. A középen lévő egy nagy és az oldalsó elemeken négy 
kisebb folyami gyöngy hiányzott. A központi elem felső részén két darab türkiz a foglalatukkal 
együtt, és középső négyágú, zománcozott rozettadísz egyik vége hiányzott. 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

3. 1. Tisztítás 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

3.2. Restaurálás 

A megfúrt üveggyöngyök ragasztással lettek rögzítve a műtárgy eredeti részeihez.  

3.3. Konzerválás 

A tárgy belső felére 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

  



 
4. FOTÓ 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 



 
5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

5.1. A tárgy raktározása 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

5.3. A tárgy szállítása 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

4. Cigarettás doboz 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.621.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

Megnevezés: Cigarettás doboz Kincsem éremmel 

Anyaga: ezüst, fa 

Készítéstechnikája: a doboz hengerelt lemezből készült keményforrasztással összeállítva, vert 
érem. 

Darab vagy töredékek száma: 1db 



 
Méretek: 111*87*45mm 

Leírás:  

Az ezüstből készült zsanérozott, nyitható doboz fabetétekkel ellátott. A fedelében egy 
befoglalt ezüst Kincsem érem található. A doboz eleje és teteje vésett. A fedél belseje 
aranyozott. 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és foltokban ezüstszulfid borította.  

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

3. 1. Tisztítás 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett előtisztítva, majd Argentolos áztatás következett, mely után desztillált vizes 
öblítés, és szódabikarbona desztillált vizes keverékével történő semlegesítés történt meg.. A 
fellazult korróziós termékek puha sárgarézkoronggal, vizes kraccolás által kerültek 
eltávolításra. 

A fa betétek megtisztítása szárazon latexszivaccsal történt. 

3.2. Konzerválás 

Az ezüstdobozra 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

  



 
4. FOTÓ 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 



 
5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

5.1. A tárgy raktározása 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől. A tárgyat alkotó fa- és fémelemek számára a legoptimálisabb, ha 20 

oC körül, 45-55%-os relatív páratartalom mellet lesz tárolva a raktárban. 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 45-55 
% körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

5.3. A tárgy szállítása 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

5. Cukorszóró 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 2018.1.5. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

Megnevezés: Cukorszóró, B.E. monogrammal 

Anyaga: ezüst 

Készítéstechnikája: trébelt, vésett, áttört 



 
Darab vagy töredékek száma: 2db 

Méretek: kupak: 40*52mm test: 135*70,5 

Leírás:  

Az ezüstből készült cukorszóró lemezből készült trébeléssel. A kupak áttört és vésett 
motívumokkal ellátott. 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét erősen kötött szennyeződés 
és ezüstszulfid borította. Több helyen deformáltak voltak. 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

3. 1. Tisztítás 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett előtisztítva, majd Argentolos áztatás következett, mely után desztillált vizes 
öblítés, és szódabikarbona desztillált vizes keverékével történő semlegesítés történt meg.. A 
fellazult korróziós termékek puha sárgarézkoronggal, vizes kraccolás által kerültek 
eltávolításra. 

3.2. Restaurálás 

A deformációk fanegatívokkal és faponcolók segítségével lettek helyreállítva. 

3.3. Konzerválás 

A műtárgyra  5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

  



 
4. FOTÓ 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

5.1. A tárgy raktározása 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 



 
A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

5.3. A tárgy szállítása 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

6. Empire óra 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.164.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

Megnevezés: Empire Óra 

Anyaga: fekete márvány, fehér márvány aranyozott rézveretekkel 

Készítéstechnikája: öntött, cizellált, csiszolt, zománcozott 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 247*100*300mm 

Leírás:  

A fekete márványból készült talpazaton két aranyozott rézötvözet szerelékekkel ellátott 
fekete és fehér márványból készült oszlopok tartanak egy zománcozott számlapú órát. Az óra 
fölött egy szintén aranyozott rézötvözetből készült sas látható minek csőréhez két láncot 
erősítettek. Az óra ingával ellátott melynek a végén madárformájú öntvény található. 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

Az óra jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A műtárgyat teljes felületén gyengén kötött 
szennyeződés borította. Az aranyozás több helyen megkopott, ezeken a részeken rézkorrózió 



 
is megjelent. A jobboldali oszlop egyik öntvénydíszének szegecse hiányzott, így az nem volt 
stabil. Az inga öntvénydíszét utólagos javítással, lágyforrasszal rögzítették. Az óra nyitható 
hátlapjának zsanérja törött volt. Az óra számlapján a zománc több helyen kitört. 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

3. 1. Tisztítás 

Első lépés a műtárgy szétszerelése volt, melyet a leltári szám eltávolítása követett. Az összes 
aranyozott eleme aceton és desztillált víz 1:1 arányú keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett 
hurkapálcára tekert vattával a nehezen megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a 
szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott argentolos tisztítás követte, ami után 
szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett semlegesítve a savas felület, majd tiszta 
desztillált vízzel eltávolításra kerültek a szódabikarbóna maradékai. 

3.2. Restaurálás 

Az ingáról a korábbi javítás során felvitt, az esztétikai képet zavaró lágyforrasz eltávolításra 
került. A hátsó nyitható fedél letört zsanérja az eredeti aranyozás védelme érdekében csak 
lágyforrasszal lett visszarögzítve. A jobboldali oszlop öntvénydíszének szegecse pótolva lett. 

  



 
4. FOTÓ 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

5.1. A tárgy raktározása 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől. Lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 



 
A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

5.3. A tárgy szállítása 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

7. Fiiligrán díszítésű ruhakampók 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.138.1-11. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Filigrán díszítésű ruhakampók 

Anyaga: ezüst, helyenként aranyozva 

Készítéstechnikája: filigrántechnika 

Darab vagy töredékek száma: 11db 

Méretek: 33*16 mm 

Leírás: 

 

Filigrántechnikával készült stilizált ornamentális díszítésű ruhakampók, a középső rozetta 
díszítmények aranyozottak. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 



 
 

A műtárgyak jó megtartásúak és szerkezetileg stabilak voltak. A felületet gyengén kötött 
szennyeződés és helynként ezüstszulfid borította. A 67.138.7. leltári számú ruhakampó 
hiányos volt. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgyak aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lettek megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A hiányos ruhakampó kiegészítéséhez egy eredeti darabról szilikon gumi negatív lett véve, 
melynek segítségével viaszveszejtéses öntéssel kópia készült, mely az eredeti részhez, az 
eredeti technológiával megegyezően, keményforrasztással lett rögzítve. 

 

3.3. Konzerválás 

 

A műtárgyakra 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

  



 
4. FOTÓ 

 

 

 

A műtárgyak restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgyak restaurálás utáni állapota 

 



 
 

A kiegészített ruhakampó restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

8.Fisekl 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 



 
Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.32.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Fisekli, török tölténytartó 

Anyaga: ezüst 

Készítéstechnikája: filigrántechnika, lemezmunka forrasztott zsanérokkal 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 108*99,5*38,5 mm 

Leírás: 

 

A 17. századi ezüst török tölténytartó filigrántechnikával készült. A hátoldalon forrasztott 
lemezből készült áttört bújtató található. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és sok helyen ezüstszulfid borította. Három apró rozettadísz hiányzott. 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 



 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 

Az apró rozettadíszítmények az eredeti részekhez hasonlóan ezüstötvözetből készültek, majd 
ragasztással lettek rögzítve kétkomponensű epoxiragasztó felhasználásával. 

 

3.3. Konzerválás 

Az műtárgyra 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

 

4. FOTÓ 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

9. Fisekli 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.33.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Fisekli, török tölténytartó 

Anyaga: ezüst, sárgarézötvözet 

Készítéstechnikája: lemezmunka, forrasztott zsanérokkal, öntött előlappal, cizellált 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 85*87*40mm 

Leírás: 



 
 

A 17. századi török tölténytartó öntéssel és cizellálással készült. A hátoldalon forrasztott 
lemezből készült bújtató található. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és több helyen ezüstszulfid borította. A hátoldala és a bújtató erősen deformálódott. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A deformációk fanegatívokkal és faponcolók segítségével lettek helyreállítva a tárgy 
állapotához mérten legnagyobb mértékben. 

 

3.3. Konzerválás 

 

Az műtárgyra 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 



 
 

4. FOTÓ 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 



 
5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

10. Gyertyatartó pár 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 2018.1.1. 



 
Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Gyertyatartó pár K.J. monogrammal 

Anyaga: ezüst 

Készítéstechnikája: trébelt, vésett, forrasztott 

Darab vagy töredékek száma: 2db 

Méretek: 107*222mm, 111*220mm 

Leírás:  

 

Az ezüst gyertyatartó pár lemezből készült különféle ezüstműves technikák alkalmazásával. A 
két gyertyatartó hasonló kialakítású, de méreteiben eltérő egymástól. K.J. monogrammal 
vésettek. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgyak jó megtartásúak és szerkezetileg stabilak voltak. A felületét erősen kötött 
szennyeződés és ezüstszulfid borította. Több helyen deformáltak voltak. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett előtisztítva, majd Argentolos áztatás következett, mely után desztillált vizes 
öblítés, és szódabikarbona desztillált vizes keverékével történő semlegesítés történt meg.. A 



 
fellazult korróziós termékek puha sárgarézkoronggal, vizes kraccolás által kerültek 
eltávolításra. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A deformációk fanegatívokkal és faponcolók segítségével lettek helyreállítva. 

 

3.3. Konzerválás 

 

A műtárgyra 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 



 
 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

11. Mellboglár 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.119.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 



 
 

Megnevezés: Mellboglár 

Anyaga: aranyozott ezüst, üveg 

Készítéstechnikája: öntött elemekből keményforrasztással és szegecseléssel összeállított 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 120x40mm 

Leírás: 

 

Az 1600-as évekre datált mellboglár növényi ornamentikával és rozettákkal díszített. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és foltokban ezüstszulfid borította. Két darab kaboson csiszolású, világoskék üvegkő hiányzott. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 



 
 

A két hiányzó üvegkő pótlása eredetivel megegyező anyagú és formájú üvegekkel történt. 

 

3.3. Konzerválás 

 

A tárgy belső felére 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

4. FOTÓ 

 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

12. Mellboglár 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.120.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Mellboglár 

Anyaga: aranyozott ezüst, üveg, lágyforrasz 

Készítéstechnikája: öntött elemekből keményforrasztással és szegecseléssel összeállított 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 118*45mm 

Leírás: 



 
 

Az 17. századra datált mellboglár növényi- és állati ornamentikával valamint rozettákkal 
díszített. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és foltokban ezüstszulfid borította. A belső felére lágyforrasszal egy plusz ezüstlemezt 
rögzítettek. A belső rögzítő fül repedt és hiányos volt. A műtárgy több helyen deformálódott. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A deformációk fanegatívokkal és faponcolók segítségével lettek helyreállítva a műtárgy 
állapotához mérten a legnagyobb mértékben. 

 

3.3. Konzerválás 

 



 
A tárgy belső felére 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

 

4. FOTÓ 

 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

13. Mellboglár 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.144.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Mellboglár 

Anyaga: aranyozott rézötvözet, üveg 

Készítéstechnikája: öntött elemekből keményforrasztással és szegecseléssel összeállított 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 89*45mm 

Leírás: 



 
 

A dudoros díszítményű, növényi ornamentikákkal ellátott boglár közepébe egy kék színű 
fazettált csiszolású üvegkövet foglaltak. Hátán rögzítő fül található. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és foltokban rézkorrózió borította.  

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

14. Mellboglár Szent György díszítéssel 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.117.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Mellboglár Szent György díszítéssel 

Anyaga: aranyozott ezüst, almandin 

Készítéstechnikája: öntött és préselt elemekből keményforrasztással és szegecseléssel 
összeállított 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 85*17mm 



 
Leírás: 

 

A mellboglár oldalfala ornamentális díszítményű. Elején nyolc préselt rozetta fog körül egy 
Szent György díszítménnyel ellátott medaliont. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és foltokban ezüstszulfid borította. A műtárgy alsó fele enyhén deformálódott. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A deformációk fanegatívokkal és faponcolók segítségével lettek helyreállítva a műtárgy 
állapotához mérten a legnagyobb mértékben. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

15. Mellkereszt 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.798.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Mellkereszt lánccal 

Anyaga: ezüst, aranyozott ezüst 

Készítéstechnikája: öntött, cizellált, lemezből kivágott 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: Kereszt: 111*68mm, lánc: 560mm 

Leírás: 



 
 

Az ezüstből készült aranyozott kereszt előlapján Krisztus alakja, hátoldalán szakrális felirat 
látható. A lemezből kivágott láncszemeket huzalból hajlított erlik rögzítik egymáshoz. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
volt látható és foltokban ezüstszulfid borította. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

16. Mentekötő 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.123.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Mentekötő 

Anyaga: aranyozott ezüst, piros kő (valószínűleg almandin), türkiz 

Készítéstechnikája: öntött és préselt elemek, keményforrasztással, szegecseléssel és 
csavarozással rögzített elemek 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 390*48mm 



 
Leírás: 

 

A mentekötő középen egy nagy boglárral záródik. A két oldalán pedig két-két további boglár 
található. A szélső boglárok két-két lánccal kapcsolódnak egymáshoz. Míg a középső nagy 
boglárhoz egy zsanéros rögzítésű köztes elemmel kötődnek össze. A köztes elem sodrott drót 
díszítménnyel, ornamentális öntött applikációval és három-három foglalattal díszített. A 
boglárok több részből állnak és csavarokkal összeállítottak, sűrűn díszítve türkizekkel és 
almandin kövekkel. A műtárgy nagyrészt vastagon aranyozott, egyes részeken viszont 
meghagyták az ezüst színét. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és bizonyos helyeken ezüstszulfid borította. Az egyik boglárról egy almandin kő hiányzott. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása és a szétszerelés volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 
1:1 arányú keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Konzerválás 

 

A tárgy aranyozatlan felére 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 



 
4. FOTÓ 

 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 



 
A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

17. Olajozó, tányérral 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 2018.1.6. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Olajozó tányérral 

Anyaga: ezüst, aranyozott ezüst 

Készítéstechnikája: trébelt, cizellált 

Darab vagy töredékek száma: 2db 

Méretek: tányér: 100*20mm olajozó: 117*63*39mm 

Leírás:  

 

Az ezüstből készült olajozó és tányér trébeléssel készült és cizellált. Az olajozó belseje 
aranyozott. 



 
 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét erősen kötött szennyeződés 
és ezüstszulfid borította. Több helyen deformáltak voltak. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett előtisztítva, majd Argentolos áztatás következett, mely után desztillált vizes 
öblítés, és szódabikarbona desztillált vizes keverékével történő semlegesítés történt meg.. A 
fellazult korróziós termékek puha sárgarézkoronggal, vizes kraccolás által kerültek 
eltávolításra. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A deformációk fanegatívokkal és faponcolók segítségével lettek helyreállítva. 

 

3.3. Konzerválás 

 

A műtárgyra 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

18. Óntál 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.62.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Óntál bibliai jelenetekkel, 1610. 

Anyaga: ón 

Készítéstechnikája: öntött 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: átmérő 175mm 

Leírás:  



 
 

Az öntött óntál elülső oldalát bibliai jelenetekkel díszítették. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy rossz megtartású és szerkezetileg instabil volt. Felületét gyengén kötött 
szennyeződés és foltokban az ón korróziós termékei borították. Az erősen sérült, repedt és 
hiányos tálon egy apró furat volt, amin egy vékony zsineget fűztek át. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A tál aceton és desztillált víz 1:1 arányú keverékével 
lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen megközelíthető 
helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A műtárgy ép részéről hőálló szilikon gumi negatív lett véve, melynek segítségével a hiányzó 
töredék leöntésre került. A deformációk fanegatívok és fakalapácsok segítségével lettek 
helyreállítva. A műtárgy anyagának alacsony olvadáspontja miatt a tál megerősítése és 
pótlásainak rögzítése lágyforrasz felhasználásával történt. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

19. Ovális tál 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 2018.1.2. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Ovális tál, szüretelők ábrázolással 

Anyaga: ezüst 

Készítéstechnikája: trébelt, cizellált 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 230*155*36mm 

Leírás:  



 
 

Az ovális ezüsttál lemezből készült trébeléssel. A szüretelők ábrázolás cizellálással került 
kialakításra. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét erősen kötött szennyeződés 
és ezüstszulfid borította. Több helyen deformációk voltak a tárgy alsó részén. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett előtisztítva, majd Argentolos áztatás következett, mely után desztillált vizes 
öblítés, és szódabikarbona desztillált vizes keverékével történő semlegesítés történt meg.. A 
fellazult korróziós termékek puha sárgarézkoronggal, vizes kraccolás által kerültek 
eltávolításra. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A deformációk fanegatívokkal és faponcolók segítségével lettek helyreállítva. 

 

3.3. Konzerválás 

 

A műtárgyra 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

 



 
4. FOTÓ 

 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

20. Sarkantyú 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.89.1-2. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Sárkány formájú sarkantyú 

Anyaga: aranyozott rézötvözet, acél 

Készítéstechnikája: öntött, cizellált, kovácsolt acél tüske 

Darab vagy töredékek száma: 2 db 

Méretek: 105*63 mm 

Leírás: 



 
 

A sarkantyú sárkányt formáz, egészében öntött és egy kovácsolt acéltüskével ellátott. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és a felületeket helyenként réz korróziós terméke borította.  

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Konzerválás 

 

A kovácsolt acéltüske reneszánsz viaszos védőbevonatot kapott.  

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

21. Sarkantyú 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.91.1-2. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Sárkány formájú sarkantyú 

Anyaga: aranyozott ezüst, türkiz 

Készítéstechnikája: öntött, cizellált 

Darab vagy töredékek száma: 2 db 

Méretek: 85*65mm 

Leírás: 



 
 

A sarkantyú sárkányt formáz, melynek az öntött fejében található a lemezből kialakított forgó 
tárcsa. A sárkány szárnyai pedig lemezből kialakítottak, cizelláltak és hat-hat türkizzel 
díszítettek. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és helyenként ezüstszulfid borította.  

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

22. Süvegdísz 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.121.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Süvegdísz 

Anyaga: aranyozott ezüst, természetes drágakövekkel (valószínűleg berill) 

Készítéstechnikája: a lemezes alaphoz szegecseléssel rögzített öntött elemek 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 47*112mm 

Leírás: 



 
 

Az 17. századra datált süvegdísz lemezes ezüstből készült alapja vastagon aranyozott. Az 
alapra szegecseléssel ezüst ötvözetből, öntéssel készült stilizált növényi ornamentikájú egy 
nagyobb és egy kisebb rozettát rögzítettek. Ezek közepén díszes foglalatban drágakövek 
találhatóak, a foglalatok menetes szárral és anyával rögzítettek. A tárgy felső részén öt tollat 
imitáló elem található, melyeken rozetták és 3db foglalat található. Két „tollszáron” logó 
foglalatok helyezkednek el. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és a nem aranyozott felületeken ezüstszulfid borította. Az egyik logó foglalatból hiányzott a 
drágakő. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt, és a tárgy szétszerelése volt. A műtárgy aceton és 
desztillált víz 1:1 arányú keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert 
vattával a nehezen megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a 
helyileg alkalmazott Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes 
keverékével lett semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek 
a szódabikarbóna maradékai. 

3.2. Restaurálás 

A hiányzó berill pótlása eredetivel megegyező anyagú és csiszolású üveggel történt. 

 

4. FOTÓ 



 

 



 
A műtárgy restaurálás előtti állapota

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 



 
5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 

A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

23. Süvegdísz 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.125.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 



 
1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Süvegdísz 

Anyaga: aranyozott ezüst, ezüst vörösréz, zománc, almandin 

Készítéstechnikája: a lemezes alaphoz keményforrasztással rögzített cizellált elemek, 
zománcozás 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 81*32,5mm 

Leírás: 

 

Az aranyozott, domborított alaplemezeken ezüstből készült foglalatok találhatóak. A növényi 
ornamentikákkal díszített süvegdísz központi eleme menetes szárral volt rögzítve. A lemezből 
készített levélformájú rekeszekbe fekete zománcszerű kitöltő anyag található. A vörösrézből 
készült köztes elem végeit fekete és fehér tűzzománcok díszítik. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és a felület egy részét ezüstszulfid borította. Az oldalsó forrasztott filigránelemek deformáltak 
voltak. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt, és a tárgy szétszerelése volt. A műtárgy aceton és 
desztillált víz 1:1 arányú keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert 
vattával a nehezen megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a 



 
helyileg alkalmazott Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes 
keverékével lett semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek 
a szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 

 

Az oldalsó vékony lemezdíszek kiegyengetésre kerültek. 

4. FOTÓ 

 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 

 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

24. Süvegdísz 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.145.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: Süvegdísz türkiz díszítéssel 

Anyaga: aranyozott ezüst, türkiz, almandin, zománc 

Készítéstechnikája: a lemezes alaphoz csavarokkal öntött elemek rögzítettek 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 165*75mm 

Leírás: 



 
 

A süvegdísz központi eleme egy rozetta, mely egy lemezhez rögzített áttört, foglalatokkal 
ellátott alsó elemből és egy felső, türkiz kövekkel körülölelt kaboson almandin gránáttal. A 
rozetta fölött három „tollszár” található, mely szintén egy lemezes alapból áll, amely 
zománcozott és ehhez a teljes felületen kisebb rozetta díszítményekkel applikált. Ezek közül 
számos zománcozott és mindegyiken egy vagy több drágakő a központi elem. Minden 
„tollszárról” egy csepp alakú türkiz lóg le. A hátán a tollak rögzítésére való hüvely nem 
található meg, de a süvegre rögzítéshez szolgáló fül igen. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és helyenként ezüstszulfid borította. A zománcok nagyon rossz állapotúak voltak. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt, és a tárgy szétszerelése volt. A műtárgy aceton és 
desztillált víz 1:1 arányú keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert 
vattával a nehezen megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a 
helyileg alkalmazott Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes 
keverékével lett semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek 
a szódabikarbóna maradékai. 

  



 
4. FOTÓ 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

25. Türkiz díszítésű mentekötő 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.124.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: türkiz díszítésű mentekötő 

Anyaga: aranyozott ezüst, ezüst, türkiz 

Készítéstechnikája: öntött elemekből csavarokkal összeállított 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 405*55,5 mm 

Leírás: 



 
 

A mentekötő növényi ornamentikával és türkizekkel díszített. Két félből áll, az egyik három, 
míg a másik négy elemből, melyek karikákkal összekötöttek. Az alap ezüstszínű, míg az 
ornamentális öntvény aranyozott. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és sok helyen rézkorrózió borította. Az egyik elemről egy türkiz a foglalattal együtt hiányzott. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 1:1 arányú 
keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

3.2. Konzerválás 

A tárgy aranyozással nem borított részeire 5%-os acetonban oldott Paraloid B72 lett felhordva. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

26. Türkiz díszítésű süvegdísz 

 

Múzeum: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

Gyűjtemény: Ötvös gyűjtemény 

Leltári szám: 67.143.1. 

Restaurálás időpontja: 2019. 05. 17-tól 2019.07. 12-ig 

 

1. A TÁRGY ADATAI, LEÍRÁSA 

 

Megnevezés: türkiz díszítésű süvegdísz 

Anyaga: aranyozott ezüst, türkiz, zománc 

Készítéstechnikája: öntött elemekből csavarokkal összeállított 

Darab vagy töredékek száma: 1db 

Méretek: 82*47 mm 

Leírás: 



 
 

A türkizkövekkel kirakott süvegdísz elemeit menetes szárral rögzítették egymáshoz. Alján egy 
zsanérral felszerelt zárszerkezet helyezkedik el. 

 

2. ÁLLAPOTLEÍRÁS 

 

A műtárgy jó megtartású és szerkezetileg stabil volt. A felületét gyengén kötött szennyeződés 
és sok helyen zöld rézkorrózió borította. Az felső elemről egy apró türkiz hiányzott. A 
zománcozás több helyen sérült, hiányos volt. 

 

3. RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 

 

3. 1. Tisztítás 

 

Első lépés a leltári szám eltávolítása és a szétszerelés volt. A műtárgy aceton és desztillált víz 
1:1 arányú keverékével lett megtisztítva. Kihegyezett hurkapálcára tekert vattával a nehezen 
megközelíthető helyekről is sikerült eltávolítani a szennyeződéseket. Ezt a helyileg alkalmazott 
Argentolos tisztítás követte, ami után szódabikarbóna desztillált vizes keverékével lett 
semlegesítve a savas felület, majd tiszta desztillált vízzel eltávolításra kerültek a 
szódabikarbóna maradékai. 

 

3.2. Restaurálás 

 

A felső elemen hiányzó türkizkő eredeti anyaggal lett pótolva. 

 

4. FOTÓ 



 
 

 

 

A műtárgy restaurálás előtti állapota 



 

 

 

A műtárgy restaurálás utáni állapota 

 

5. TÁROLÁSI JAVASLAT 

 

5.1. A tárgy raktározása 

 

Raktározási körülményeit úgy érdemes megválasztani, hogy a műtárgyat alkotó anyagfajták 
egyikének se jelentsen túl nagy terhelést. A tárgyakat gondosan csomagoljuk, ezzel is védve a 
mechanikai sérülésektől, lehetőleg 20 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a relatív 
légnedvesség pedig 20% közeli legyen. 

 

5.2. A tárgy elhelyezése kiállításban 

 



 
A tárgy kiállítása a hozzá készült zárt, pormentes vitrinben, megfelelő alátámasztással, 40 % 
körüli relatív páratartalom mellett 15-25 oC-os hőmérsékleten javasolt. Az évi megvilágítás 
mértéke a 600 000 luxot ne haladja meg. 

A műtárgyat olyan környezetben kell elhelyezni, ahol a felhasznált anyagok öregedésük során 
nem engedhetnek ki a műtárgy számára káros gázokat. 

 

5.3. A tárgy szállítása 

 

A tárgyak szállítása közben is nagyon fontos a jó csomagolás, hogy ne érje mechanikai 
sérülés. 

 

Készítette:  Cservák Tamás ötvösmester 


