
Szakmai beszámoló a llelltörténeti Múzeum Kunszentmárton 5 db
tárgyának konzerválásáról és restaurálásáról

2ol4janu.írjában vállalt Hel}történeti Múze].rm Kun§zentínárton g]rííjteményét képezó 5 db
tírgy ( iratos láda. tulipános láü bölcső, lófogfrrró és szeleló) konzervIílásának és

restauráásának részlet€s leííása és fotódokumenlációja.

1. Iratos láda 185ó

Hegyszőlós gazdák ládája, a Muszály-szőlő, Tiszakürtről lett begyűjtve. 1856-barr készült,
melyet a gazdrik irataik tárollására hasnáltak.

Leltári szám: 80,1 150. l.

A láda méretei: hossza: 54 cm

maga§sága: 33 cm

szélessége: 36 cm

A láda álapotát a mentési és intézkedé§i terv dokunenája. (1. fotó)

A restaurátor műhelybe szállítá§ ut.ín a ládát elő§zör alaposan kiporszívóáarn, rnajd nedves
tisáitást alkalrlMáaín (erlzimes ultfapasztá§ víz). Teljes szíradá§ utín Xylamon szúöl&
szerel ecseteltem át. A ládafia hirinyál fenyőfiival pótoltam, me]yet a megmuatálrás után
Pattex fa üzáll ragasztó segítségével rögzítettem.

A zárszerkezet címere rézbőI késziilt és erőteuesen rongáódott volt. Eá zsírtalanítás után
Komplexon oldatbaÍt fiiztem, majd a kihűlés utín desztillált vízben kiöblítettem. Szriradás
után ParaloidB-72 5%-os niaohigítós oldatával konzerváltam.

A va§ záNzelkezetet és a plíntokat zsfutalalílás után Evipa§§ oldattal leecseteltem, majd
szárazra töóltem. Ez€ket ParaloidB-72 5%-os nitrohígíó§ oldatba kevert vasporral
konzerváltam.

A felirat eóteljesen szennyezett volt, ezért denatufát sz€szes vattiival tisztítottam le. A
tisztítás után hiiinyosan ugyarr, de jót láthatóan olvashatóvá vált, A hiányokat temperával
potoltam,

A végső felületvédelmet két lépésben végeáem. Az elsóben ParaloidB-72 5%,os nitrohigítós
oldattal ecseteltem át, majd száradrás utín politur gyantíval kentem át, ami átal a láda
selyme§ fén},t és végső védelmet kapott. (2-10. fotó)
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2. Tulipános láda

Kunkék tuliprinos lád4 mely a 19. sziaadlégén készütt.

Leltári szám: 80,1295.1.

A láda méretei: hossza: 63 cm

magassága: 83,5 cm

széles§ége: l14,5 cm

A láda álapoát a menési és inézkedési terv dokumenája. (l. fotó)

A restawátor múhelybe sállítís ulán elóször alaposan kipo.szivóztam a ládát, mivel olyan
szennyeződések voltak benne (állati iirillék, szalma és nagymennfségú por) melyeket
másképp nem tudtam volna eltívolítani. Ezuliin enzimes L[trapaszta viz€s oldatival
tisztítottam meg. száxadás utáa Xylamon sáölőszerel ecseteltem át a láda t€stét,

A l.ídínak hiányzott az €gyik lába, a ládafia és az elejét és a bal oldalát díszitő léc.

Ezeket fenyőííval pótoltam. A rögzítest faragott ( az eredetivel megegyezó) fenyó tiplikkel és

Pattex fa vízálló ragasáóval oldottam meg,

Az oldaldeszkík szélszámdtak és elávolodtak egymástól, Ezeket ös§zehúzatv4 szintén Pattex
fa vizáI]'ó íagaszlóy aI rögzítetú9m.

A aas zálrszf.íkezetel, a láda oldalsó fogantyúit és a pántokat z§írtalanítá§ után Evipass oldat
ecsetelé§ével tisztítottam 1e, Majd desztillát üzes lemosás és száradás tJí'áaPadaloidB 72 5No-

os nitrohigítós oldatába kevert va§pofial kolrz€rvállam,

A láda fiókjának és a ládalest záúszetkezÉtének íéz dí§zítő címele hiányzott. A fiók kihúzó
foganqlik meg voltal csak tisztítani kellett őket. Eá Komplexon oldaüában történő főzé§§el

és desztillát vize§ öblítés§el oldottam meg. A biényzó díszeket, aíalógiát keíesv€, pÉselt
Ézletnezzel pótollaín A végső konzerváás Pa&loidB-72 5%-os nitrohigito§ oldatával töítént.

A hiányzó és pótolt fa részek alapozása é§ festé§e (modell gipsz, Pattex fa yízÁ]Ló ftgas^ó,
temperal'esték ) után és a ládateslen lévő hiányosságok letu§álá§a utín következett a végső
felületvédelem.

Itt is két részletben történt a műv€let. Elóször ParaloidB-72 57o-os nitrohigítos oldattal
ecseteltem át a ládát, majd polinir viasszal kentem át. (2-14. fotó)
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3. Bölcső

Kunkék pöttyös díszítésú bölcső, mei}1rek készítése a 19. sziaad végére daúlhaló,

LeltáÁ szám: 96.13'7 .1 -

A bölcső méretei: hossza: 99,5 cm

magassága 83 cm

szélessége: 79,5 cm

A böicső állapotát a mentési é§ intézk€dési terv dokumentálja. (1. fotó)

A bölcső száraz ti§áítá§a után, €nzimes Ultrapasztiis vizes lemosiist alkalrnaztam. Száradás
után átecseteltem xylaínon sáölőszerel,

A bölcsönek hiányzott a teljes fekvőrésze, vaiamint aZ egyik felső trimladísze, az egyik oldal
díszléce és deszkája és az oldaláú lévő kampóso. is hiányos volt.

Ezeket fenyőfával pótoltam, a rögzítésüket Pattex fa üálló raga§áóvai oldottan meg. Az új
fa alkatészeket alapozás és festés u|án (modell gipsz, Pattex fa vízílló ragasztó és

tempelafesték) ParatoidB-72 solo-os nitrohigítós oldatávai konzervátam, majd politur gyalrta
alkalmazásával végleg felület kezeltem. (2-8. fotó)
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2-8, fotó

4. Palásthy féle szelelő

A szelelő az 1 930-as évek végén késziilt Kunszentmártonba[,

Leltái szám|. T 2012.82.1 .

A §zeleló méretei: hossza: 93 cm

magassága: 78,5 cm

szélessége: 79,5 cm

A szelelő állapoát a mentési és intézkedési teív dokumentája, (1.fotó)

A szelelő szétszerelése után derült fény an4 hogy a belsejében olyan szennyezódések vannak,
melyeket c§ak po$zívó és ecsetek segítségével lehetett eltávolitani. A §zíüz tisztitás után
enzimes Ultrapa§zta viz€s oldatáv8l távolítottam el az összes szennyeződést,

A csavarok, melyekkel a §zerkezet össze volt állitva" előtelje§en korrodátgk, Ezeket és a
többi fem alkatrészt (talpazat, meghajtó kerék) Evipass oldat ecsetelésével tisáítottam le,
majd desáillát vizes lemosás é§ §záladás után ParaloidB-72 5%-os nitrohigítos oldatába
kevert vasporral konz€rviiltam.

A §zelelő fatestét és a szinén fábol készült ventilátor lapálokat xylamoü sziiölőszelrgl
kezeltem le. Mivel a festés kopott és hiinyos volt, ezért temperával lefusáltam. Ezutián
ParaloidB-72 5%-os nitrohigítós oldatíval koDzewáltam.

A szeleló t9stálek végét lemezzel zírták le, mely lemez behorpadt és a lajta látható festés
erőtelje§en lekopott. A lemez ki§zerelése és üsáitása után, kikalapáltam, majd a f€liÉtot
hel}Teálítottam Cellcolor piros és sziirke festékkel.

A danbjaira szétszedett szelelőt végiil ö§szelaktam. (2-10. fotó)
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5. Lófogfúró

A lófogliiró készítésének ideje a 20, szizad első felére tehető,

Leltíri szim: 96.1 24.1.

A lófogluró mérele: magassága: l24 cm

A tófogfuró áliapotil a mentési és intézkedési terv dokumeniilja (1. fotó)

Az elsó feladat a lófogíiió portalanitá§a és edve§ tisztítása volt (enzimes Ultrapa§áa vizes
oldata). Ezutáí következett a szétszerelés, Ekkor deúlt ki, hogy a mechanikát tarta]mazó rész
belü]ről va§tagon zsirozva volt, és a két oldalán vastag kartont rógzítettek a lemez belső
oldalára.

A borító lemez egyik oldala benyomódott és elvált a t&zstő1. Ezt leszerelve ki kellett
kalapálni és egyengetrri.

A vas részek korrodátak, ezért drótLefe é§ Evipas§ oldat segitségével megtisztítottam, AZ
eredetileg festett részek eóteue§en kopottak voltak így ea Cellkolor festékk9l retu§állam. A
festetien va§a]katíészeket tisáítás uliin va§ponal kevert ParaloidB-72 5%-os nitrohigítós
oldattal konzerváltam. A nyél fa foganqrlját tisáítas után xylalnon sáölószerrel ec§eteltem

majd a Paraloidos oldattal konzervátarn,

A munka befejezése képen összeszercltem a lófogfurót, (2_9. fotó)
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