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Pályázati azonosító: A2026/N9470

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Állományvédelmi eszköz beszerzése

A pályázaton nyert összegből egy Canon EOS 90D DSLR kamerát, a hozzá tartozó 128 Gb-os
memóriakártyával és fényképezőgép táskával rendetük meg. 
A megnövekedett munkamennyiség miatt elengedhetetlen volt a beszerzés. A restaurátor 
műhelyben napi szinten 8 kolléga használja a készüléket restaurálás előtti, folyamatábrázolási 
és befejező felvételek készítésére. Terepmunka során (pl. a Szennai Skanzenbe való 
kiszálláskor) a hozzá való táska biztos védelmet nyújt számára, illetve a videó funkció is 
kiváló a munkafolyamatok rögzítésére.

Restaurátori dokumentáció

Szennai Skanzen gyűjteményébe tartozó tárgyak

A; 3630. Hegedű hátú szék



Alapanyaga  keményfa  ,  valószínűleg  tölgy.  (további  vizsgálatok  szükségesek  a  pontos

alapanyag meghatározáshoz).

Az  ülőfelület  égész  (nem  táblásított)  tömör  fából  készült,  az  elülső  felén  kb.  10  cm-es

toldással,  alul  két  soros  hevederezéssel,  ami  bele  van  marva.  Az  ülőlap  körben  enyhén

lekerekített, a térdalj támasztó része enyhén döntött. A hevederek az ülőlappal együtt vannak

kimarva  a  lábak  számára,  4  ponton.  A  lábak  között  vannak  valószínűleg  utólagos

kiegészítések,  a  csapolások  mentén  az  ékelések  meggyengültek.  Az  ülőlap  háttámla

csapolásának környezete meggyengült, hasadásnak indult. Az ülőlaphoz ezen csapolással van

rögzítve a háttámla,  ami szimmetrikusan van körbevágva, középen áttört  díszítménnyel.  A

háttámla középső szakaszán két repedés fut végig. Az élek le vannak kerekítve. A csapolások

mentén az alapanyagok meggyengültek a használat, és a zárt közeg miatt bogárkárosodások

keletkeztek,  melyek  jelenleg  nem  aktívak,  viszont  emiatt  a  tárgy  rossz  megtartású.  A

felületkezelés valószínűleg viaszos anyag.

A tárgy elhelyezése restaurálást követően a kiállításban:



Restaurálás folyamata:

Tisztítás: mechanikus  tisztítás,  porolás,  szerkezeti  bontást  követően.  A repedésekből  és  a

bogár rágta területekről  sűrített  levegővel,  porszívóval.  A megöregedett,  savasodást okozó

viaszos felületkezelő anyag tisztítását oldószerpróbák segítségével kísérleteztük ki.

Kiegészítés: mikroszkópos  vizsgálat  során  megállapíottuk  a  faanyag  pontos  típusát,  és  az

eredetinek megfelelő, erezetével hasonló faanyaggal pótoltuk (tölgyfa). A hosszanti repedés,

illetve az ülőlap csapolás felé eső repedéseit ragasztással erősítettük meg.

Szilárdítás:  A  rovarrágástól  meggyengült  csapolási  felületek  szilárdítással  megerősítésre

kerültek.  A  szilárdító  anyagot  oldószerrel  hígítva  juttattuk  a  faanyagba,  egyre  sűrűbb

koncentrációban.

Felületkezelés/konzerválás: oldószeres konzerválóanyaggal rovarfertőzést megelőző kezelést

végeztünk. 

B; 4258. Hegedű hátú szék

Alapanyaga valószínűleg akácfa (további vizsgálatok szükségesek). Az ülőfelület égész (nem

táblásított) tömör fából készült. Az ülőlap körben enyhén fózolt. Az ülőlap ki van marva a



lábak  számára,  4  ponton.  A  lábak  között  vannak  utólagos  kiegészítések  (feltételezhetően

bükkfából),  a  csapolások  mentén  az  ékelések  meggyengültek.  Az  ülőlap  háttámla

csapolásának  környezete  meggyengült,  hasadásnak  indult,  hiányos  (jobb  oldali  ívelt

díszítmény,  kb.  10  cm3)  .  Az  ülőlaphoz  ezen  csapolással  van  rögzítve  a  háttámla,  ami

szimmetrikusan van körbevágva, középen áttört díszítménnyel. 

A tárgy elhelyezése restaurálást követően a kiállításban:

Restaurálás folyamata:

Tisztítás: A  tárgy  elemeire  történő  bontását  követően  a  repedésekből  és  a  bogár  rágta

területekről  sűrített  levegővel,  porszívóval  mechanikusan.  Oldószerpróbák  segítségével

megállapítottuk a tisztításához megfelelő tisztítószert, majd elvégeztük a tisztítást. 

Kiegészítés: mikroszkópos  vizsgálat  során megállapítottuk  a  faanyag  pontos  típusát,  és  az

eredetinek  megfelelő,  eredetivel  hasonló faanyaggal  pótoltuk.  Az ülőlap  csapolás  felé  eső

repedéseit ragasztással erősítettük meg, az eredetinek megfelelő alapanyaggal kiegészítettük.

Szilárdítás: A rovarrágástól meggyengült csapolási felületek szilárdítással erősítésre kerültek.

A szilárdító anyagot oldószerrel hígítva juttatuk a faanyagba, egyre sűrűbb koncentrációban.



Felületkezelés/konzerválás: oldószeres konzerválóanyaggal kezelve rovarfertőzést megelőző

kezelést biztosítottunk. 

C; 78.27.16. Varródoboz

Alapanyaga  feltételezhetően  fenyőfa  svartni.  Fenekéhez  az  ívelt  oldalfal  hajlítással,  szűk

nútba  terelve  ragasztással  és  drótos  rögzítéssel  fekszik  (ez  a  drótos  rögzítés  vélhetően

utólagosan került  a  tárgyra).  Ilyen  drótos  rögzítések  utólagosan megerősítés  céljából  több

ponton láthatóak voltak a tárgyon. Fedele hasonló módon került kialakításra. A doboz pereme

hiányos volt. Fedele két ponton hasadt. Festése pereg, hiányos, szennyezett, rossz megtartású.

Több ponton rovarrágások nyomai láthatóak a tárgyon. 

Restaurálás folyamata:

Tisztítás: A tárgy széteső elemeire történő bontását követően a repedésekből és a bogár rágta

területekről  sűrített  levegővel,  porszívóval  mechanikusan.  A  pergő  festékréteget  enyves

ragasztással,  visszavasalással  rögzítettük,  még  a  tisztítást  megelőzően.  A nedves  tisztítást

zsíralkohol  szulfát  5  %-os  desztillált  vizes  oldatának  habjával  kezdtük  meg,  majd

oldószerpróbák  segítségével  megállapítottuk  a  zsírosabb  szennyeződések  tisztításához

megfelelő tisztítószert.



Kiegészítés: Az  eredetinek  megfelelő,  erezetével  hasonló  faanyaggal  pótoltuk  a

hiányosságokat (fenyőfa). A fedél széteső darabjait ragasztással erősítettük meg, az eredetinek

megfelelő  alapanyaggal  kiegészítettük.  A  drótozást  részben  elávolítottuk,  a  megerősítésre

szánt területeket PVAc tartalmú ragasztóval rögzítettük.

Szilárdítás: A  rovarrágástól  meggyengült  csapolási  felületek  szilárdítással  megerősítésre

kerültek. A szilárdító anyagot oldószerrel  hígítva fecskendővel juttatuk a faanyagba, egyre

sűrűbb koncentrációban.

Felületkezelés/konzerválás: oldószeres konzerválóanyaggal kezelve rovarfertőzést megelőző

kezelést biztosítottunk. 

Restusálás: a hiányos festést temperával retusáltuk, majd Paraloid B67 lakkbenzines oldatával

felületkezeltük.

A tárgy elhelyezése restaurálást követően a kiállításban:

D; Faliképek balról jobbra haladva:

78.37.3.2. Kossuth kép/Nagykorpád
VIII.1.B.1. Katonaemléklap/Somogyszob-Mesetér



LTSZN. Katonaemléklap/Somogyszob-Mesetér
LTSZN. Kép keretben/Csököly
78.55.10. Fénykép rámában/Kisbajom
81.35.4. Hazafias kép/Nagykorpád
69.39.1. Képkeret/Rinyakovácsi
81.21.16. Házi áldás/Nagykorpád
409_3118. Kép/Nagykorpád



Állapotleírás:

A faliképek  felületét  légköri  szennyeződések  borították.  Általánosan  elmondható,  hogy  a
hátlap  kartonok  és  a  képek  elsavasodtak  és  deformálódtak,  a  képek  rögzítésére  használt
szegek  és  az  akasztók  korrodeaáltak.  A  fa  keretek  részben  rovarrágottak,  az  illesztések
mentén elvátak,  rossz magtartásúak.  Az üveglapokon kívül-belül penészes foltokat  lehetett
felfedezni.
A  szecessziós  mintájú  keret  festése  hiányos  volt.  Az  olajnyomatok,  nyomtatott  képek
retusálásra szorultak.

A tárgy elhelyezése restaurálást követően a kiállításban:



Restaurátori terv:

A  képek  mindegyikét  bontást  követően  tisztítottuk.  A  repedésekből  és  a  bogár  rágta
területekről sűrített levegővel, porszívóval, ecseteléssel mechanikusan.
Keretek:   Az akasztókat  és  szegeket  eltávolítottuk  a  fa  alapanyagból.  A nedves  tisztítást
zsíralkohol szulfát 5 %-os desztillált vizes oldatának habjával végeztük el. A bontást követően
újraragasztottuk PVAc vizes bázisú ragasztóval, szorítóhatás mellett.
Az  akasztókat  foszforsavas  tisztítást  követően  konzerváltuk  rozsdaátalakító  szerrel  és
felületkezeltük Paraloid B67 lakkbenzines oldatával.
A  keretek  ujraragasztását  követően  a  rovarrágott  területeken  szilárdítottuk:  a  szilárdító
anyagot oldószerrel hígítva fecskendővel juttatuk a faanyagba, egyre sűrűbb koncentrációban.
A natúr fafelületeket oldószeres konzerválóanyaggal kezeltük.
A hátlapkartonokat savmentes papírra cseréltük az adott méretnek megfelelően. A nyomatokat
levérzési  próbát  követően  áztatással  savtalanítottuk,  majd  szívópapírok  közt  préseléssel
kezeltük. 
Az összeépítés során sárgaréz szegeket használtunk fel a kisebb korróziós veszély miatt. 
Savmentes papírral zárjuk a hátfalat, hogy ne jusson por a belső részbe.
A kossuth kép gipszből készült. Ennek felületét levérzési próbát követően  zsíralkohol szulfát
5 %-os desztillált vizes oldatának habjával tisztítottuk.

A képek hiányainak kiegészítését japán papírral készítettük el, amit Karboxil -metil- cellulóz
vizes oldatával, PVAc ragasztós erősítéssel ragasztottunk. A retusálás során akvarell festéket
használtunk fel, amit fixativ segítségével kötöttünk a felülethez.



Restaurálás közben készült fázisképek:

Az elszámolás elektronikus formában itt érhető el:

hungaricana.hu

Szentendre, 2022-05-23

 Hugyecsek Balázs
állományvedelmi felelős


