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Három darab XIX. századi festett menyasszonyi láda restaurálási dokumentációja 

 

Készült az NKA közgyűjtemények kollégiuma nyílt pályázata 2020. 

XIX. századi festett menyasszonyi ládák restaurálása  

a múzeum leendő tanulmányi raktárába pályázathoz 

 

Pályázó: József Attila Múzeum Makó 

 

Restaurátor: Nagy Nándor 

 

Előzmények 

2020. május 7.-én a Szikszai Zsuzsanna, a Makói József Attila Múzeum igazgatónője 

állapotfelmérést, rövid restaurálási tervet és árajánlatot kért tőlem a múzeum gyűjteményéből 

kiválasztott öt darab XIX. századi festett néprajzi ládáról. A felmérés célja az volt, hogy az 

NKA közgyűjtemények kollégiuma 2020. évi nyílt pályázatán, a tárgyak restaurálására 

támogatást igényeljenek. 

Az NKA a beadott pályázatot korlátozott költséggel támogatta, mely három darab néprajzi láda 

felújításra nyújtott lehetőséget. Azokat a Makó József Attila Múzeum kiválasztotta és az 

előzetes állapotfelmérés és restaurálási terv alapján restaurálásra átadta. 

 

A tárgyak adatai 

1. láda adatai 

Név: XIX. századi menyasszonyi láda 

Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó 

Leltári száma: BANK 2008.75.1. 

Kora: XIX. század  

Anyaga: Fenyőfa 

Méretei: 

Magasság: 63,5cm 

Szélesség: 92cm  

Mélység: 52,5cm 
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2.  láda adatai 

Név: XIX. századi menyasszonyi láda 

Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó 

Leltári száma: 81.125.1. 

Kora: XIX. század 

Anyaga: Fenyőfa 

Méretei:  

Magasság: 82 cm 

Szélesség: 97 cm 

Mélység: 55 cm 

 

 

 

3. láda adatai 

Név: XIX. századi menyasszonyi láda 

Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó 

Leltári száma: 78.491.1. 

Kora: 1836. 

Anyaga: Fenyőfa 

Méretei:  

Magasság : 95 cm 

Szélesség : 108 cm 

Mélység :  58 cm 

 

 

Az 1. számú BANK 2008.75.1. ltsz. láda restaurálása 

A ládát korábban már restaurálták, erre utalt, hogy a zöld olajfestéket, mellyel korábban 

átfestették, részben eltávolították. Az átfestés helyenként foltokban, valamint több helyen 

fátyolosan megmaradt, mely kis mértékben türkiz felé tolta a láda eredeti színét. A láda festése 

a fedélen és a homlokzat felső részén kopott, hiányos volt. A felület kissé szennyezett, a firnisz 

réteg kissé besötétedett, elöregedett. 
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A láda faanyaga nagy részben jó állapotú, 

szerkezete jó megtartású volt. Az eredeti láb és a 

fenéklemez faanyaga kissé roncsolódott, 

mechanikailag sérült. A fenéklemez 

rovarfertőzöttség miatt lyukacsossá és puhává vált. 

A jobb első és a bal hátsó lábakat a közelmúltban, 

míg a jobb hátsót valamivel korábban kicserélték. 

Ezek méretében és formájában kissé eltértek az 

eredeti megjelenésétől, valamint az újabbak natúr 

fa színűek, a korábbit pedig az eredeti kék szín 

helyett zöldre festették. A láda homlokzatán lévő 

bal oldali oszlop leesett, de azt láda testben később 

megtaláltam. 

    A restaurálás előtti állapot 

A láda restaurálását a tisztítással kezdtem. Első lépésben a felületi szennyeződéseket 

távolítottam el a külső festett felületről csakúgy, mint a láda belsőjéből és aljáról is. Ezt 

követően az oldószeres tisztítás következett 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 több lépésben 

meg kellett ismételni az eredeti 

festett réteg megjelenéséig. 

            A homlokzat oldószeres tisztítása 

Az oldószeres tisztítás során külön figyelmet kellett fordítani a díszített felületek esetében, hogy 

az oldószerekre hogyan reagálnak a különböző színek. Ez esetben a különböző színek 

kötőanyagai stabilnak voltak, az oldószerre csak a zöld szín volt kis mértékben érzékeny. 
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A láda statikai megerősítést nem igényelt, csapolásai jó állapotúak voltak. A restaurálást az 

oszlop és oszlopfő visszahelyezésével a z új lábak formai kialakításával folytattam. Body fine 

poliészter kittel került kiegészítésre az eredeti láb és a homlokzat profilja. 

A kiegészített részeket csakúgy, mint a fedél és homlokzat kopott felületeit retusáltam. Ehhez 

első lépésben mészkazeint használtam, melyet porfestékkel színeztem. A mésztartalmat a 

kazeinhez képest felére csökkentettem (4:1), mert száradás után a színek túlságosan 

kifehéredtek. Ennek korrigálására, a retus utolsó vékony rétegét akrillal fejeztem be.  

A konzerválás több részre volt bontható. A láda fertőtlenítése két rétegben Lazurán oldószeres 

univerzális faanyagvédőszerrel történt, a faanyagot faolajjal konzerváltam, a vas szerkezeti 

elemeket a zsanérokat tisztítás után csersavval passziváltam és Paraloid B72 lakkal 

konzerváltam. A festett felületet selyemfényű dammár lakk híg terpentines oldatával védtem 

le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANK 2008.75.1. ltsz láda restaurált állapotban 

A 2. számú JAM 81.125.1. ltsz. láda restaurálása 

A menyasszonyi láda restaurálása elsősorban azért vált indokolttá, mert az egész felületet 

egyöntetű kék színre átfestették, eltakarva annak eredeti megjelenését és díszítését. A fedél és 

a ládatest belső oldalára 60-70-es évek magazinjaiból képeket, újságokat ragasztottak. 

 A felületek erősen szennyezettek és kopottak voltak. A homlokzaton lévő két oszlop hiányos, 

elveszett. Hasonlóan hiányoztak a láda lábain és oldalain körül futó profillécek mindkét sorban. 

A lábak alsó részei elkorhadtak, mechanikailag sérültek. A láda szerkezetileg nem gyengült 

meg, csapolásai statikailag jó megtartásúak voltak, megerősítést csak kis mértékben igényeltek. 
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A láda faanyaga jó állapotú volt, azonban az alsó fenéklemez rovarkárosodott volt, melynek 

következtében a faanyag lazább szerkezetűvé, kissé szivacsossá vált. 

A láda restaurálását a tisztítással kezdtem. Első lépésben a felületi szennyeződéseket 

távolítottam el a külső festett felületről csakúgy, mint a láda belsejéből és aljáról is. 

 Ezt követte a láda fedelének és láda testnek a 

belső felén lévő régi képek eltávolítása. Kis 

felületen mechanikai próbát végeztem, amely 

nem járt teljes sikerrel. A ragasztóanyag ily 

módon nem volt eltávolítható, azonban 

nedves duzzasztásra jól reagált. Az enyv 

alapú ragasztót nedvesítés mellett 

mechanikailag már viszonylag könnyen el 

lehetett távolítani. 

A láda belsejében lévő felragasztott újságok eltávolítása 

Majd a láda átfestésének oldószeres eltávolítása következett, melyet oldás próbák előztek meg.  

A kutatás során kiderült, hogy a láda rendkívül díszes és többféle alapszínt is használtak, 

melyekre külön-külön oldásteszteket kellett elvégezni. Különösen nehezítette a feladatot, hogy 

az eredeti festett részek erősen kopottak voltak és a megtartásuk sem volt elég stabil. 

Feltehetően ez okból történ a korabeli átfestése is a ládának, hiszen ez már abban az időben sem 

mutathatott teljes esztétikai képet.  

 Az átfestés eltávolításához 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 az eredeti festett réteg 

megjelenéséig. A keveréket arányát pedig 

több esetben színenként szükség szerint 

módosítottam. 

       Az átfestés oldószeres eltávolításának próbái  



 

7 
 

 

  

 

A láda átfestésének eltávolítása 

 

A ládán kiegészítésre szorult a homlokzati oldalon a két oszlop és a két oldalon és a lábakon is 

körül futó tagolt profilléc. Ezeket az eredetinek megfelelően fenyőfából kellett elkészíteni. Az 

oszlopok méretének és formájának a homlokzaton, a festésen megmaradt profil szolgáltatott 

analógiát. A kiválasztott fenyőfát esztergályozással készítettük el, majd félbevágtuk. Ezek 

egyike a jobb, másik a bal oldalra került rögzítésre. A profilléceket profilmaró segítségével 

alakítottuk ki a megfelelő formára. Mindegyik kiegészítés élét tompítottuk, közelítve a régies 

megjelenéshez. 
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A hiányzó elemek kiegészítése 

A kiegészített részeket csakúgy, mint a fedél és homlokzat kopott felületeit retusáltam. Ehhez 

első lépésben mészkazeint használtam, melyet porfestékkel színeztem. A mésztartalmat a 

kazeinhez képest felére csökkentettem (4:1), mert száradás után a színek túlságosan 

kifehéredtek. Ennek korrigálására, a retus utolsó vékony rétegét akrillal fejeztem be.  

A konzerválás több részre volt bontható. A láda fertőtlenítése két rétegben Lazurán oldószeres 

univerzális faanyagvédőszerrel történt, a faanyagot faolajjal konzerváltam, a vas szerkezeti 

elemeket a zsanérokat tisztítás után csersavval passziváltam és Paraloid B72 lakkal 

konzerváltam. A festett felületet selyemfényű dammár lakk híg terpentines oldatával védtem 

le. 

 

 

A kiegészítések és a kopott részek beilleszkedő retusálása 
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JAM 81.125.1. ltsz. láda restaurált állapotban 

 

A 3. számú JAM 78.491.1. ltsz. láda restaurálása 

Ez a láda meglehetősen viseltes állapotban került 

hozzám restaurálásra. A felület szennyezett volt, az 

eredeti festés meglehetősen megkopott. A festett 

felületen nagy mennyiségű, foltokban megmaradt barna 

átfestés nyomai voltak láthatók. Az átfestés nagy részét 

eltávolították. Vagy az oldás következtében, vagy az 

átfestéshez használt olajfesték oldószere meglehetősen 

kifakította az eredeti kék színét a festéknek. 

A láda szerkezetileg is meggyengült. A csapolások egy 

része kilazult a láda kiszáradásának következtében., 

ami komolyabb megerősítést igényelt. A faanyag jó 

állapotú volt, fertőzés nyomai nem voltak láthatók.  

Nagyobb szerkezeti elemek és díszítő elemek is hiányoztak, vagy letörtek. Hiányzott a láda 

homlokzatán és két oldalán körbefutó kettős profilozás, a négy sarkon lévő oszlop, a fedél két 

profilozott záróeleme és a láda feneke is.  

Valamint hiányzott a láda fedelét tartó két vas zsanér 

is. A ládát több helyen nagyméretű szögekkel 

erősítették meg, sőt a fiók hiányait fém 

szardíniásdobozzal takarták, vagy egészítették ki.  

A láda megtisztítása a szennyeződésektől és idegen anyagoktól 
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 A láda restaurálását a tisztítással kezdtem. Első lépésben a felületi szennyeződéseket 

távolítottam el a külső festett felületről csakúgy, mint a láda belsejéből és aljáról is. A 

különböző összetételű por, építőanyag, festék, pókháló mechanikai eltávolítása után azokat az 

elemeket kellett eltávolítani, amelyek nem tartoztak eredetileg a tárgyhoz. Ilyenek voltak a 

nagyméretű vasszögek és konzerves doboz oldala és alja, amit kiegészítésként alkalmaztak.  

Ezt követően az oldószeres tisztítást végeztem el. Ez irányult egyrészt a foltokban megmaradt 

átfestések eltávolítására, valamint a felülethez erősen kötött szennyeződések leoldására. Az 

átfestés eltávolításához nitrohígító 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 az eredeti festett réteg megjelenéséig. A keveréket arányát pedig több esetben 

színenként módosítani kellett.  

Ezt követte a tárgy megerősítése és kiegészítése. Elsőként a láda csapolásait erősítettem 

ragasztással, majd fedelét rögzítettem új vaspántokkal, melynek méretét és formáját a festésen 

megmaradt foltok és rögzítési pontok alapján készítettük el. 

 

A láda fedelének rögzítése új vaspántokkal 

A ládán kiegészítésre szorult a homlokzati oldalon két oszlop, valamint a hátsó felén is kettő. 

Továbbá kiegészítésre került a homlokzaton és alábakon is körül futó kétsoros tagolt profilléc 

is. A hiányzó díszítő elemeket az eredetinek megfelelően fenyőből készítettük el. Az oszlopok 

méretének és formájának a homlokzat festésén megmaradt profil szolgáltatott analógiát. A 
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kiválasztott fenyőfát esztergályozással készítettük el, majd félbe és háromnegyedbe vágtuk. A 

háromnegyedes oszlop került előre a homlokzatra, a féloszlopok pedig hátra. A profilléceket 

profilmaró segítségével alakítottuk ki a megfelelő formára. Végül pótlásra került a ládafenék 

is, melyhez szintén fenyő deszkát használtam. Mindegyik kiegészítés élét tompítottuk, 

közelítve a régies megjelenéshez. 

 

A láda kiegészítésének lépései 

A kiegészített részeket csakúgy, mint a fedél és homlokzat kopott felületeit retusáltam. Ehhez 

első lépésben mészkazeint használtam, melyet porfestékkel színeztem. A mésztartalmat a 

kazeinhez képest felére csökkentettem (4:1), mert száradás után a színek túlságosan 

kifehéredtek. Ennek korrigálására, a retus utolsó vékony rétegét akrillal fejeztem be.  
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A konzerválás több részre volt bontható. A láda fertőtlenítése két rétegben Lazurán oldószeres 

univerzális faanyagvédőszerrel történt, a faanyagot faolajjal konzerváltam, a vas szerkezeti 

elemeket a zsanérokat tisztítás után csersavval passziváltam és Paraloid B72 lakkal 

konzerváltam. A festett felületet selyemfényű dámmá lakk híg terpentines oldatával védtem le. 

 

A láda retusálása két lépésben 

 

 

 

 

 

 

JAM 78.491.1. ltsz. láda restaurált állapotban 
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Összefoglalás 

2021. december 22.-én a restaurálása befejeződött és leszállításra került Makóra a József Attila 

Múzeumba annak a három XIX. századi festett menyasszonyi ládának, melyeknek a felújítását 

az NKA közgyűjtemények kollégiuma nyílt pályázata 2020. támogatta. 

A restaurálás az előzetes állapotfelmérés és restaurálási terv alapján készült el, melyről jelen 

restaurálási dokumentáció részletesen beszámol. 

A ládák optimális raktározási és kiállítási műtárgykörnyezetét az alábbi táblázatban adom meg, 

annak betartása mellett a restaurálásért hosszútávú garanciát vállalok. 

 

    Környezeti 

        tényezők 

 

 

 

 

Tárgyfajta 

Megengedett határérték Optimális érték 

Hőmérsékl

et 

  °c 

     RH 

 

      % 

Megvilágítás 

   lux 
Hőmérsék

let 

  °c 

RH 

 

      % 

Megvilágítás 

   lux 

Fatárgyak 15-25 45-60 150-250 202 555 150 

Festett fatárgyak 15-20 45-60 150-250 202 555 150 

 

 

Hódmezővásárhely, 2021. december 22. 

 

 

Nagy Nándor 

restaurátor-művész 

 

 

 

 


