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A múzeum gyűjteményének gyarapodása az elmúlt időszakban 

 

A Viski Károly Múzeum Kalocsa minden területen folyamatosan végez anyaggyűjtést. 

Az elmúlt évek feltárásai, tervásatásai során nagy mennyiségű fém, kerámiaanyag 

került a múzeum gyűjteményébe, melyek restaurálása elengedhetetlen. A tárgyakat csak 

restaurálás, konzerválás után lehet leltározni a gyűjteménybe, illetve időszaki kiállításokat is 

csak restaurált anyagból tudunk rendezni. 

Az elmúlt időszakban egyre több múzeumbarát segítette munkánkat, főleg műszeres 

leletfelderítéssel. Ennek következményeként nagy mennyiségű fémtárgy került a múzeum 

gyűjteményébe, melyek rengeteg plusz információt szolgáltattak egy adott lelőhelyről. A 

tárgyakat előzetes nyilvántartásba vétel után fotózzuk és restauráljuk. Restaurálás után újra 

fotózzuk a tárgyakat.  

 Az elmúlt évek feltárásaiból és a műszeres felderítésből származó régészeti leleteket 

elsődleges nyilvántartásba vettük, a többi gyűjtemény gyarapodásait Gyarapodási naplóban 

rögzítettük. 

A leltározott vagy nyilvántartásba vett tárgyakkal kapcsolatos metaadatok és képek 

felkerülnek a MuzeumDigitárba. A digitárnak vannak nyilvános és privát hozzáférései. Privát 

módban több adathoz férnek hozzá a múzeológusok és egy adott tárgytípusra, korra is rá 

tudnak keresni. A Viski Károly Múzeum gyűjteményének 99 %-a már megtalálható a 

digitárban, a tárgyfotók feltöltése folyamatos. Fontos, hogy a tárgyakról jó minőségű fotó 

készüljön, ezért elengedhetetlen a megfelelő fotóállványzat és tárgyfotózásra alkalmas 

fényképezőgép megléte. Mivel fényképezőgépet a múzeumnak már sikerült beszereznie a 

tárgyfotózáshoz való kiegészítőket szereztük be a mostani pályázatból. 

A mostani nyertes pályázatunk eredményeként olyan eszközökkel tudtuk felszerelni a 

restaurátor műhelyünket, melyek nagymértékben megkönnyítik ezt a feladatot. 

 

A pályázat szakmai beszámolója megtalálható honlapunkon: 

https://www.viskikarolymuzeum.hu/palyazatok/palyazat/nka-restauralas-2022. 

 

A pályázat keretében beszerzett anyagok és eszközök 

 

 A pályázatban megítélt összeg majdnem 1000.0000 Ft-tal kevesebb volt, mint amit 

igényeltünk, ezért az elszívórendszer nem került beépítésre. A fennmaradó összeget 

átcsoportosítottuk más eszközök beszerzéséhez: tárgyfotózáshoz szükséges eszközök, 

csomagolóanyagok, munkavédelmi eszközök és műhelyfelszerelések. 

 

Restauráláshoz szükséges eszközök: 

 Proxxon Micromot fúró és csiszoló 1 db 

 Proxxon Micromot tápegység 1db 

 Poxxon fejek: 2db 1,8 mm átmérőjű, 1 cs. gumírozott, 1 cs. réz csiszoló 

 Munkavédelmi nagyítós fejlámpa 

 

A tárgyfotózáshoz műhelyi körülmények között kiegészítő eszközök vásárlása: 



 Kaiser reprokid copy stand állványzat 

 polárszűrő 

 derítőlapok 

 P&V folyamatos fényű fotó izzó 

 Caruba fénysátor 

 Datacolor EN-EL 14a Li-ion akku 

 Sd kártyák 

 

Csomagolóanyagok 

 savmentes papír 

 önzáró tasakok többféle méretben 241 db 

 zacskó 3kg-os 10 cs. 

 zacskó 2 kg-os 10 cs. 

 zacskó 1 kg-os 10 cs. 

 

Munkavédelmi eszközök 

 Munkavédelmi ruházat 8db 

 munkavédelmi kesztyű 5 pár 

 munkavédelmi nagyítós fejlámpa 

Az anyagok/eszközök révén elvégzett állományvédelmi munka értékelése, adatai, az eszközök 

hasznosulása, valamint a megvalósítás eredményessége 

 

A pályázat révén beszerzett anyagok és eszközök segítségével főleg fémleletek 

restaurálása valósulhat meg, melyek műszeres leletfelderítésből, Uszód-Szengál 11. századi 

temetőrészlet feltárásából, Homokmégy-Szentegyházpart tervásatásból, Homokmégy - Vén 

Pál tanya (máriaházi templom) tervásatásból, Miske hitelesítő feltárásból származnak. 

A beszerzett tárgyfotózáshoz szükséges eszközök révén megkezdhettük a tárgyak 

fotózását. 

 

      
 

       
 



 
 

 
   

 

Lelettisztítás, restaurálás 

 

A feltárt leletek (kerámia, fém stb.) szakszerű tisztítása az egyik legfontosabb kezdő 

lépése a restaurálásnak. 

 A tisztítás során a legkisebb szükséges beavatkozás elvét alkalmazzuk. Figyelembe 

véve a tárgy állapotát először száraz, mechanikus tisztítást végeztünk, ezután következhetett a 

nedves (vizes), illetve vegyszeres kezelés, ha ez szükséges. Sok esetben a tisztítás és 

konzerválás egy időben történik, ha a tárgy anyaga, állapota megkívánja. 

A kerámialeletek többsége ritkán kerül elő épségben a feltárásokon, legtöbbször 

darabokra törve és hiányosan találjuk meg őket. A helyszínen ezért fontos a kerámiatöredékek 

pontos dokumentálása (rajz, fotó) az adott objektumban. A kerámia törésfelületeinek 

tisztítására különösen kell ügyelni. Foszforsavat használtunk a karbonátos lerakódások 

eltávolítására. Csak jó állapotú kerámiák tisztíthatók foszforsavval. 

A földből előkerülő fémtárgyak (az arany kivételével) kisebb-nagyobb mértékben már 

korrodálódtak és a feltárás után, a szabad levegőn a romlási folyamat felgyorsul. Ezért a 

tárgyakat minél előbb tisztítani és konzerválni kell. Összefüggő, összekorrodálódott 

fémtárgyak in situ kiemelését érdemes a restaurátorra bízni. Felszedés előtt természetesen 

megfelelően dokumentáljuk a tárgy helyzetét (rajz, fotó). Fémek kezeléséhez a mechanikus 

tisztítást követően szükség szerint kémiai és elektrokémiai módszereket is alkalmazunk. 

. A tisztításnál lehetőleg vegyszermentes kezelést használtunk, a tisztítást 

mechanikusan végeztük ultrahangos depurátorral, mikromotorba fogható különböző méretű 

csiszolófejekkel, kefékkel, orvosi szikepengével, szükség esetén nagyító, vagy mikroszkóp 

alatt. 

A múzeum egy előző pályázatból a vegyszereket már sikeresen beszerezte, ezért csak 

kiegészítő eszközöket, csiszolófejeket, keféket, munkavédelmi nagyítós fejlámpát vettük meg. 

 

    



 

Munkavédelmi berendezések és eszközök 

 

A restaurátorműhelyben nagyon fontos az egészségvédelmi és munkavédelmi 

előírások betartása. A munkavégzés során használt anyagok többsége, a tisztításkor a 

levegőbe kerülő szennyező anyagok, por, korróziós termékek, a ragasztószerek egészségre 

ártalmasak, így az adott helyiségben végzendő munkához megfelelő védőruházat, maszk 

megléte és használata elengedhetetlen volt. 

 

         
  

 

Állagmegóvás, csomagolóanyagok, tárolóeszközök  

 

Az állagmegóvásnak, restaurálásnak is elengedhetetlen része kell, hogy legyen a 

megfelelő dokumentálás, hiszen a folyamat részeként olyan információkhoz juthatunk, vagy 

olyan információk vesznek el, melyek pótolhatatlanok. A dokumentálás írásos formában a 

restaurálási naplóba kerül, folyamatos fotózással pedig képi anyag készül minden esetben. 

 Egy-egy tárgy megmenthetősége már a feltárása módjától, csomagolásától, műhelybe 

szállításától, a konzerválásig történő tárolásától, a lényeges információk átadásától függ. A 

csomagolásnak alapvetően védenie kell a műtárgyakat előkerülésük pillanatától. A leleteket 

egyenként felcímkézett papír- vagy polietilénzacskókba, kisebb dobozkákba csomagoltuk, 

majd ezeket nem túl szorosan, se nem túl lazán egy nagyobb dobozba helyeztük. 

 A restaurálást követően a csomagolásnak egyaránt védenie kell a tárgyat a klimatikus 

változások és a fizikai igénybevétel ellen Kisebb méretű tárgyakhoz a színtelen polietilén 

műanyagból készült tetővel záródó dobozokat is használtunk, illetve ugyancsak polietilén 

zacskókat. 

A szerves anyagból készült tárgyakat (bőr, textil) fénytől, portól fokozottan védeni kell ezért 

tárolásukat külön savmentes papírba csomagolva oldottuk meg. 

 

       
    

A tervezett állományvédelmi munka mennyisége, mérete, a megpályázott anyagok és 

eszközök hasznosulása 

 

A pályázat jóvoltából a következő feltárásokból származó tárgyak restaurálása, fotózása, 

feldolgozásának megkezdése valósulhatott meg: 

 

2022-es évi feltárások üteme: 



 

2022 február: Uszód-Szentgál 11. századi temetőrészlet feltárása 

 

            
 

2022 tavasza (március-április) : Homokmégy, Miske, Drágszél külterületén található középkori 

lelőhelyeken terepbejárás és műszeres leletfelderítés, drónnal légifelvétel készítése. 

 

       
 

2022 április: lelőhely hitelesítése Miske külterületén. 2019-ben Miske külterületéről műszeres 

leletfelderítés során egy harang több, összeillő darabja került a múzeum gyűjteményébe. A 

pontos koordináták alapján egy pár napos hitelesítő feltárást terveztünk a lelőhelyen. 

 

 
 

2022 július-augusztus: NKA-s pályázat keretében a máriaházi templom régészeti feltárása 

2022 augusztus 1-15: tervásatás a középkori Sármégy faluhelyén valamint az árpád-kori 

temetőben. 

 

 




