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Patkos Ersébet 1854-es festett menyasszonyi láda restaurálási dokumentációja 

 

Készült az NKA MÚZEUMOK Kollégiuma nyílt pályázata 2021. 

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. A 2021.-ben NKA a beadott pályázatot korlátozott költséggel 

támogatta, mely három darab néprajzi láda felújításra nyújtott lehetőséget. 

 A Makó József Attila Múzeum a 2022. évben is folytatta a néprajzi bútorainak restaurálását. A 

korábban felmért ládák közül ez évben Patkos Ersébet 1854-es festett, feliratos menyasszonyi 

ládáját adta át restaurálás céljából. 

A láda adatai 

Név: XIX. századi menyasszonyi láda 

„Patkos Ersébet 1854 január 5 kén” felirattal 

Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó 



 
Leltári száma: 78.475.1. 

Kora: XIX. század (1854.) 

Anyaga: Fenyőfa 

Méretei: 

Magasság: 97 cm 

Szélesség: 105 cm 

Mélység: 64 cm 

 

Állapotfelmérés 

A múzeum raktárában elhelyezett láda műtárgykörnyezete megfelelő volt. Aktív gomba, 

penész, vagy rovarfertőzés nyomait nem tapasztaltam. A láda faanyaga jó állapotú, szerkezete 

statikailag jó megtartású, bár több helyen a csapolások kisebb-nagyobb megerősítést 

igényelnek. statikailag rossz állapotú a láda fedele. A zsanérok olyan szinten hatra görbültek, 

hogy a fedél nem csukódik. A homlokzaton és az oldalakon lévő profilozás hiányzik, a láda 

hátsó lábai víz hatására elkorhadtak és olyan szinten sérültek, hogy a láda 3-5 cm mértékben 

hátrafelé lejt. A láda felülte kissé szennyezett, kopott. Több helyen, különösen a láda bal oldalán 

vastag olajfesték réteg látható. Ez lefolyatva, lecsöpögtetve lokálisan is megjelenik. 

 

Restaurálás 

Az előzetes állapotfelmérés alapján a következő restaurálási terv készült:  

A láda tisztítása, elsőként a felületi szennyeződések eltávolítása mechanikai úton. Majd az 

átfestések oldószeres tisztítása. Az elöregedett firnisz réteg oldószeres eltávolítása. A 

kiegészítések elkészítése. A statikai megerősítések. A kisebb hiányok tömítése. A láda 

alapanyagának megerősítése, konzerválása, A festett felület esztétikai helyreállítása, retusálás. 

A láda felületének védelme konzerválással. 

 

Tisztítás 

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

távolítottam el a külső festett felületről csakúgy, mint a láda belsőjéből és alsó részéről is. Ehhez 

ipari porszívót, porecsetet és spatulát használtam. 



 
Ezt követően az oldószeres tisztítások következtek melyeket minden esetben oldás próbák 

előztek meg annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb oldószer kerüljön kiválasztása. Ilyen 

esetekben figyelembe kell venni a behatoló képességet és visszamaradását az anyagoknak, 

vagyis, hogy milyen összetételű keverék old a leghatásosabban, de a legkevesebb 

mellékhatással. 

A krém színű vastag olajos átfestésre 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 több lépésben meg kellett 

ismételni az eredeti festett réteg megjelenéséig. 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 viszonylag stabilnak voltak. 

 

 

A láda átfestésének eltávolítása oldószerrel 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

A láda festett felületének oldószeres tisztítása 

Következő lépés a láda statikai megerősítése és a hiányzó részek kiegészítése volt. A 

csapolásokat Soudal D4 poliuretán faragasztóval rögzítettem. Ez a térkitöltő ragasztó alkalmas 

a rosszul illeszkedő, nagy mértékben roncsolódott fafelületek ragasztására is.  

 

A láda statikai megerősítése, a csapolások ragasztása 

A statikai megerősítéseket követően a láda hiányzó részeinek kiegészítése következett. Ilyen 

volt a láda két hátsó lába, a homlokzaton és oldalakon körbefutó profillécek egy része. Minden 



 
kiegészítés az eredeti alapanyagfelhasználásnak megfelelően fenyőfából készült. A rögzítések 

csapolással és ragasztással történtek. A hézagolás Soudal fa glettel történt. 

 

 

A láda hátsó lábainak kiegészítése 

A kiegészített részeket az eredetikhez kellett igazítani méretben, formailag és a 

felületképzésben is. Tehát ezeknek minden elemében követni kellett az eredeti korhű 

megjelenést. 

 

 

A láda profilléceinek kiegészítése, pótlása és hézagolása 



 
A faanyag megerősítésére, rovar és gombafertőzés megelőzésére Lazurán univerzális 

faanyagvédőszert használtam, melyet a belső oldalról két rétegben ecsettel eresztettem be a fa 

szerkezetébe. 

 

A láda konzerválása 

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

első lépésben mészkazeint használtam, melyet porfestékkel színeztem. A mésztartalom miatt a 

színek túlságosan kifehérednek ezzel az eljárással, ezért ennek korrigálására, a retus végső 

színeit vékony akril festékkel fejeztem be. Ez alkalmas volt a finomabb részletek kialakítására 

is. 

 

A láda retusálása 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A láda konzerválása 

 

A láda minden festett és festetlen felületét konzerváltam. A belső részekre Teak faolajat 

használtam, míg a festett felületeket dámmá lakk terpentin keverékével védtem le. 

A restaurált láda csomagolás és megfelelő szállítás biztosítása után a Makói József Attila 

Múzeumba kerül visszaszállításra. A megfelelő műtárgykörnyezet biztosítása fontos a 

raktárban és a kiállítási térben is, melyhez az alábbi táblázat nyújt segítséget. 

    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 

 



 
 

 

A restaurált láda 

 

Hódmezővásárhely, 2022. június 24. 

 

    Nagy Nándor 

restaurátor-művész 

 

  



 
 

Savmentes csomagolóanyagok 

 

A szakmai anyagok beszerzése állományvédelmi szempontból rendkívül fontos a makói József  

Attila Múzeum részére. Az erre a célra elnyert NKA 209111/00027 számú pályázatból megvásárolt 

(lásd FBRMN-2022-83 sorszámú számla) savmentes archiváló dobozokba és dossziékba 

megkezdtük a makói József  Attila Múzeum irodalomtörténeti gyűjteményének az áthelyezését. 

Jelen pályázattal 20 db klasszikus 37 cm x 25,4 cm x 18 cm 37276-2 típusú savmentes 

archiváló dobozt és 200 db 35 cm x 24,3 cm x 3 cm savmentes archiváló doboz (mappát) 

vásároltunk. Célunk a magyar művelődéstörténet számára is rendkívül fontos József  Attila 

dokumentumok biztonságos megőrzése. 

A költő pályája Makón kezdődött, ahol a helyi gimnáziumban tanult. A városban több 

barátra lelt, akik segítették költői szárnybontogatását, és az első verseskötete a Szépség koldusa 

megjelentetését. Az 1950-es évektől megindult kutatás és gyűjtés eredménye több autográf  kézirat 

(versek, levelek), dedikált verseskötet stb. Az elmúlt évek raktárrendezési munkálatainak az egyik 

fő szempontja volt a megfelelő műtárgykörnyezet kialakítása. A sikeres pályázatok és az elvégzett 

munka eredményeként sikerült megoldani, hogy a makói József  Attila Múzeum magyar 

művelődéstörténet és különösen a magyar irodalomtörténet szempontjából értékes és rendkívül 

gazdag gyűjteményét elkülönítve tároljuk. A páncélszekrénybe zárt gyűjtemény József  Attila 

anyagát korábban savmentes papírba csomagoltuk, most pedig savmentes dossziékba és 

dobozokba kezdtük áthelyezni. A 147 db autográf  kézirat (vers, levél) és gépelt, de saját kezű 

aláírással azonosított József  Attila dokumentum, illetve dedikált verseskötetek így már biztonságos, 

savmentes közegbe kerültek. A munkafolyamat során eltávolítottuk a régi levéltári, de nem 

savmentes dossziékat és dobozokat. A új, műtárgybarát csomagolásnak köszönhetően a múzeum 

József  Attila relikviái így már többszörös védelmet kapnak. További célunk, hogy megoldjuk a 

teljes irodalomtörténeti gyűjtemény savmentes közegben való tárolását. 

 

 

Makó, 2022. június 24.       Forgó Géza 

           történész muzeológus 


