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A fent említett miseruha egy olyan rendkívüli anyagból
készült, amit nem csak magyarul, de számos más euró-
pai nyelven is aranyozott bõrnek neveznek, (gilt
leather, corami d’oro, cuir d’oré, goudleer) habár sem-
mi köze a valódi aranyhoz. Voltaképpen imitáció,
amellyel nagy felületeken hoztak létre aranysárgán csil-
logó díszítést anélkül, hogy erre a költséges aranyfüstöt
használták volna fel.

Tanulmányomban röviden bemutatom ezt a külön-
leges bõrdíszítõ technikát, elterjedésének történetét,
az aranyozott bõrtárgyak romlásának okait, majd egy
ilyen technikával készült miseruha restaurálását. 

A készítés módja

A munkafolyamatról több, egymástól csak kismér-
tékben eltérõ egykorú leírás és metszetes ábrázolás
tudósít.1 A receptek hitelességét ma már datált mûtár-
gyak analitikai vizsgálatával is alátámasztották.2 A be-
számolók szerint ehhez a technikához növényi cserzésû
juh vagy borjúbõröket használtak. A bõr teljes felüle-
tére vékony ezüstlapocskákat ragasztottak, legtöbbször
pergamenenyv vagy tojásfehérje segítségével. Az ezüs-
töt alaposan felpolírozták, majd átkenték tojásfehér-
jével, hogy a feketedéssel járó korróziót megakadá-
lyozzák. A fõbb körvonalakat ezután fadúccal préselték
a bõrre. A mintának megfelelõen azokat a részeket,
amelyeket aranyszínûnek szántak, barnás-sárga árnya-
latú, lenolajat és természetes gyantákat (kolofonium,
szandarak, aloe, stb) tartalmazó lakkal kenték át egy
vagy két rétegben. A sárga lakkal borított, illetve ezüst-
nek meghagyott felületeket préseléssel, a háttér 

poncolásával és festéssel tovább díszítették. (1-2. kép,
lásd a képtáblát) 

Az aranyozott bõröket Európában elsõsorban, mint
fényûzõ tapétákat ismerjük. Kevésbé köztudott, hogy
ezeket az anyagokat használták bútorok kárpitozására,
paravánok borítására, ládák, dobozok bevonására, és
oltárelõket, miseruhákat is készítettek belõlük.3 Aki
látta már a lakk aranysárga színe alól átderengõ fém
csillogását, biztosan nem tartja túlzásnak az aranyozott
bõr elnevezést.  

Az aranyozott bõrök elterjedésének története

A bõrök valódi arannyal történõ díszítésére az ó-
kortól kezdve számos példát találunk (szkíta ló-masz-
kok Kr.e. 5. sz., római nõi szandálok és kopt cipõk
Kr.u. 3-4. sz. stb.)4 Az arany magas ára azonban ha-
tárokat szabott a díszített felület méreteinek. Ez adhat-
ta az ötletet, hogy nagyobb tárgyak készítésénél a leg-
keresettebb nemesfémet az olcsóbb ezüsttel próbálják
meg helyettesíteni.

A kutatások szerint5 ennek a technikának a törté-
nete a 6. századig nyúlik vissza. Ebben a korai idõben a
bõröket Észak-Afrikában, egy Ghadames nevû siva-
tagi faluban díszítették ezzel az eljárással. Innen a ko-
rai középkorban az arabok közvetítésével terjedt el az
egész Ibériai félszigeten sok más mór technológiával
együtt. Gyártása a 14-15. században fejlõdött ki, és
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csúcspontját a 16. században érte el Spanyolországban,
ahol a céhek igen szigorú szabályokkal igyekeztek meg-
óvni termékeik minõségét. Ekkoriban az aranylakkal
bevont bõröket faragott fadúcok segítségével présel-
ték, mérsékelten kiemelkedõ mintával, elsõsorban pa-
loták bõrtapétái számára. A díszítéshez leggyakrabban
fényûzõ selyembrokát szövetek terveit vették mintául.
A technológia innen terjedt el szerte Európába. Spa-
nyolországon kívül a legtöbb aranyozott bõrt az akkori
Németalföldön készítették, de Itáliában, Franciaor-
szágban, Angliában, Németországban is voltak na-
gyobb mûhelyek. A mesterség, amelyet nagyrészt a mó-
rok mûveltek, kiûzésükkel (1600 után) lassú hanyatlás-
nak indult. A menekülõ mesteremberek azonban Eu-
rópa más országaiban megtelepedve sok helyen fellen-
dítették ezt az iparágat. 

Az aranyozott bõrök készítésében fordulópontot
jelentett a 17. század, mikor Hágában újításként beve-
zették az egész panel nyomását lehetõvé tevõ nagy-
méretû fa vagy fém présformák használatát. Ezekkel az
eszközökkel gyorsabban, nagyobb mennyiségben és
magasabb domborítással nyomhattak teljesen egyfor-
ma aranyozott bõrlapokat, mint a korábban használt
kisebb fadúcokkal. Ezen találmány hatására az ara-
nyozott bõr ipar virágzásnak indult Németalföldön. A
17. században, amikor a Holland Kelet-Indiai Tár-saság
kereskedni kezdett Japánnal, aranyozott bõröket is
exportáltak a szigetországba, ahol ezek igen kere-setté
váltak. Valószínûleg azért, mert az aranylakkal díszített
felület emlékeztetett a hagyományos japán lakktár-
gyakra.6

Az aranyozott bõrtárgyak Magyarországon is na-
gyon népszerûek voltak.7 Ippolito d’Este esztergomi
érsek számadáskönyvében, 1487-ben „két mór módra
késztett bõrpárna”, majd „két hosszú mór módi bõr-
párna”, 1585-ben Radeczius István egri püspök ingósá-
gai között „két kis bõrvánkos, nyomtatott” szerepel. Az
egykorú leltárakban gyakran fordulnak elõ „aranyos
öreg bõrkárpitok” és „flandriai bõrkárpitok”. Magyar-
országon különösen sok bõr miseruhát õriznek a múze-
umokban és egyházi gyûjteményekben (Magyar Nem-
zeti Múzeum, Iparmûvészeti Múzeum, Esztergomi Ke-
resztény Múzeum, Gyõri Egyházmegyei Kincstár, stb.)
A Gyõri Egyházmegye Kincstárát még egy ritkaságnak
számító harang alakú bõr palást (pluviale) is gazdagít-
ja. Spanyolországban és a többi európai országban az

aranyozott bõr készítõk céhekbe tömörültek, Magyar-
országon azonban nem találunk hasonlót az egyébként
népes és sokszínû bõrfeldolgozó céhek sorában. Ko-
rábbi kutatások azt feltételezik, hogy ezeket a tárgya-
kat egyes fõúri birtkokon mûködõ mesterek készítet-
ték, erre vonatkozó bizonyítékok azonban még nem
kerültek elõ. 

Az aranyozott bõrök romlásának okai 

A felhasznált alapanyagok, elsõsorban a bõr
minõsége alapvetõen meghatározta a tárgyak
minõségét. A szigorú céhes szabályozások elõírták
ugyan, hogy csak jó minõségû bõröket használhattak a
készítõk, ennek ellenére, különösen a juhbõrbõl
készült aranyozott bõrökön, gyakori a vakmetszés, a
laza, gyenge terület. Ezeket legtöbbször már a készítés
során megerõsítették vékony bõrlapokkal, de ha nem
elég gondosan végezték a ragasztást, a bõr hajlamossá
vált deformálódásra.

A bõr, az ezüstöt rögzítõ enyv, az aranylakk és a fes-
tett rétegek a készítés idején rugalmas, együtt mozgó
rétegeket képeztek. Az idõ múlásával azonban tulaj-
donságaik megváltoznak. A bõr recés rétege továbbra
is viszonylag hajlékony marad, az enyvvel átitatott bar-
karéteg azonban merevvé, keménnyé válik. Az ezüst-
fóliát borító lakk és festék a fény, elsõsorban az UV
sugárzás hatására rugalmatlan, törékeny lesz. 

Az ily módon megváltozott anyag érzékennyé válik
a mozgatásra, hajlítgatásra, ami repedések keletkezé-
sével, barkafelválással, festéklepergéssel jár. A nem
megfelelõ kiállítás, raktározás következtében veteme-
dés és szakadások keletkezhetnek. A hõmérséklet és
páratartalom ingadozásából származó tágulás és zsu-
gorodás szintén növeli a barkafelválás és festék-
lepergés veszélyét. Korabeli leírásokból tudjuk, hogy a
bõrtapéták szokásos karbantarásának számított a
nedves szivacsos áttörlés. Nem csoda, hogy a túlned-
vesedés következményei sok aranyozott bõrtárgyon
megtalálhatók: a víz foltosodást, keményedést okozhat
a rostok összetapadása következtében. Miseruhák
esetében elõfordult, hogy a lenvászon bélést megnyir-
kosítva átvasalták, természetesen a bõrrel együtt. Ez a
szépítõ beavatkozás nagyon felgyorsította a szerves
anyagok öregedését. A panelre, vagy más szilárd hor-
dozóra rögzített bõrök kevésbé vannak kitéve a kopás-
nak, elhasználódásnak, mint a miseruhák, takarók vagy
párnák. A keretre feszített bõrök viszont egyrészt a vas
szögek körül rendkívül meggyengülnek, másrészt a fa
és a bõr eltérõ mozgása hatására gyakran felhasadnak,
vagy éppen kitáskásodnak. 
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2. kép Bõrparaván részlete, aranyozott,
festett, préselt. Francia, XVI. Lajos 

korabeli. Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

1. kép Antependium részlete, aranyozott,
festett, poncolt. Magyar, 1770 körül.
Iparmûvészeti Múzeum, Budapest 

4. kép Az ezüstözött szegély takarásban lévõ
védett része a virág mintájú poncoló szer-
számok nyomával. Mikroszkópos felvétel.

5. kép. Az ezüstözött szegély  rendkívül kopott
állapota. Mikroszkópos felvétel

6 kép A tárgy felületét borító aranylakk
szerencsére nagyobb felületeken ép maradt,
ez tette lehetõvé a radírceruzás tisztítást.
Mikroszkópos felvétel

3. kép A miseruha restaurálás elõtt
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7. kép A jobb vállrész eltorzult
szakadásszéle és hiányai

8. kép A jobb vállrész párásítás 
és helyreigazítás után

10. kép  A bal vállpánt restaurálás elõtt. 
A felfeslett varrást gombostûkkel helyettesítették

9. kép. A jobb váll-
rész restaurálás után

13. kép A miseruha restaurálás után

11. kép. A bal vállpánt restaurálás után,
eredeti helyére varrva

12. kép A vállaknál az alátámasztó bõr beragasztása
kartonhengerekkel alátámasztva



Sajnos azonban nem csak a néhai tulajdonosokat és a
környezetet okolhatjuk a tárgyak romlásáért, legalább
ennyi kárt okozhatnak a rosszul megválasztott restau-
rátori kezelések. 

Általában elmondható, hogy sem a festményrestau-
rálásban, sem a bõrrestaurálásban használt módszerek
nem alkalmazhatóak automatikusan az aranyozott, fes-
tett bõrök esetén. A lakkréteget, még ha nagyon meg-
sötétedett sem szabad leoldani a felületrõl, hisz ez a
tárgy lényegét alkotja. A felületi szennyezõdés eltá-
volításához is nagyon óvatosan kell kiválasztani a tisz-
títószert, nehogy megtámadja a lakkot, és a festéket.
Ha a festékréteg rögzítésére viasz/gyanta keverékeket
használnak, annak az egyenetlen behatolás miatt le-
mezes szétválás lehet az eredménye A bõrtárgyak ke-
zelésénél gyakran alkalmazott zsírozás, likkerezés is
veszélyes lehet. Ez az ezüstréteg leválását, a felületi
lakkréteg ragadóssá válását és a zöld pigmentek viaszos
szerves vegyületté alakulását okozhatja. 

A miseruha restaurálása 

A miseruha a Gyõri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár gyûjteményébe tartozik. (3. kép, lásd kép-
tábla) A 18. században készült, készítési helyét nem
ismerjük. 
Restaurálására azért került sor, mert sok más gyönyörû
darabbal együtt ezt is bemutatták a Brüsszelben ren-
dezett Europalia kiállításon 1999-ben.8

A két részbõl szabott, un. hegedû formájú miseruha
anyaga növényi cserzésû bõr. Az állatfajt nem lehetett
pontosan meghatározni, minõsége alapján inkább juh-
bõr, mint borjúbõr. Lenvászon bélése barnára fakult,
az eredeti szín, aminek nyoma a visszahajtásnál védett
részeken még látható volt, téglavörös lehetett. A bélés
és a varrás eredeti, a miseruhát korábban nem javítot-
ták. A bélést körben visszahajtva apró fércöltésekkel
varrták a bõrhöz, az öltések a bõrön és a lenvásznon is
áthatolnak. Az elejét és hátát külön-külön bélelték,
majd összevarrták õket. 

A díszítés a már ismertetett technikával készült.
Látszik, hogy a bõrt eredetileg is miseruhának készítet-
ték. Erre utal a minta elrendezése és a körbefutó sze-
gély, ami része a díszítésnek. A középsõ sávban és a
széleken ez esetben meghagyták az ezüst felületet. A
virágos-indás díszítést lazúros festékkel vitték fel az
ezüstfóliára, illetve az aranylakk tetejére, így átdereng
alóla a fémes csillogás. Végül a teljes felületet pon-
colással díszítették, 8 különbözõ mintával. Míg a kárpi-
tokat általában préseléssel díszítették, az egyházi vise-
leteket többnyire poncolták.
A bõr elég gyenge minõségû volt sok vakmetszéssel és
vékony területtel, ezeket több helyen még a készí-
téskor alátámasztották bõrdarabokkal. 

A tárgyat feltehetõen sokat használták, és hosszú ideig
nem megfelelõ körülmények között tárolták. A legfel-
tûnõbb károsodás a jobb vállon volt. Ezen a területen a
miseruha valószínúleg hosszabb idõre átnedvesedett,
majd kiszáradt, ennek következtében rendkívül meg-
gyengült, eltorzult, szakadások és hiányok voltak rajta.
(7. kép, lásd a képtáblát) Ezen kívül még jónéhány
kisebb-nagyobb szakadás volt a tárgyon, elsõsorban a
hátrészen. A sok használat és a páratartalom-ingadozá-
sok miatt a bõr barkarétege a ráragasztott ezüstfóliá-
val, az azt fedõ aranylakkal és festékréteggel együtt
sûrûn felrepedezett, sok helyen igen meggyengült. Ezt
a jelenséget fokozta, hogy a poncoló szerszámot
gyakran túl erõsen ütötték a bõrbe, ezzel már
készítéskor átvágták az ezüstöt és a barkaréteget. (4-5.
kép, lásd a képtáblát)

A miseruha szélén, ahol a bélést rögzítették, a sûrû
öltések szintén nagyon meggyengítették a bõrt. A var-
rások is sok helyen felfeslettek. A háta és eleje össze-
varrásnál a varrófonal már korábban elszakadhatott,
ezért ezt a részt két gombostûvel rögzítette valaki. A
tûk természetesen megrozsdásodtak. (10-11. kép, lásd
a képtáblát) A bélés a bõr zsugorodása, deformációja
miatt több helyen kitáskásodva túllógott a miseruha
peremén. A tárgy egész felülete igen poros volt.

A bõr nagymértékû károsodása miatt, a miseruha
elejét és hátát szét kellett bontani és a bélést kifejteni,
hogy hátoldalról meg lehessen erõsíteni a szakadá-
sokat. 

A lenvászon bélést nem-ionos mosószer (Prenol 10)
0,1 %-os oldatában kimostam, öblítettem, majd egy
mûanyag fóliára rajzolt szabásminta segítségével ere-
deti formájára kitûzve szárítottam meg. A textilen lévõ
kisebb hiányokat megfelelõre színezett lenvászonnal
pótoltam.

A bõr tisztítása elõtt a felületen próbatisztítást vé-
geztem különbözõ emulziókkal, tisztító keverékekkel,
ezek mindegyike megsötétítette a rendkívül kopott
bõrt. Mivel a szennyezõdés nagyrészt a felületre lera-
kódott porból állt és a bõr érzékeny volt vízre, minden-
fajta nedves eljárást elvetettem, és csak száraz, me-
chanikus tisztítást alkalmaztam. Hogy elkerüljem a fe-
lület sérüléseit, a tisztítást nagyító, illetve mikroszkóp
alatt végeztem. A lazán kötõdõ szennyezõdést puha
ecsettel távolítottam el, majd ott, ahol a felület zártsá-
ga lehetõvé tette, mikroszkóp alatt ként nem tartalma-
zó vinil radírceruzával tisztítottam a makacsabb folto-
kat. (6. kép, lásd a képtáblát) A kéntartalom az ezüstöt
megfeketítette volna. Radírozás után a radírtörme-
léket ismét puha ecsettel, majd laza szövésû textilen
keresztül porszívózással távolítottam el. 
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A tárgy formája a nedvesség hatására igen eltorzult,
különösen a jobb vállrészen, kiegésztés elõtt ezt a de-
formációt mindenképpen meg kellett szüntetni.  
A bõr meglágyításánál a közvetlen nedvesítést el akar-
tam kerülni, ezért a párásítás mellett döntöttem. A pá-
rásítás féligáteresztõ fólia (pl. Gore-tex, Sympatex,
stb.) segítségével lett volna a legkíméletesebb, de ilyen
méretû fólia akkor nem állt rendelkezésemre. Ezért
„távolról-nedvesítést” végeztem száraz-nedves szívópa-
pírokkal. A tárgyra két réteg száraz, majd egy réteg
nedves szívópapírt helyeztem, tetejét polietilén fóliával
letakartam, hogy a száraz szívópapírok lassan, fokoza-
tosan vegyék át a nedvességet, és párolgásukkal a bõrt
is meglágyítsák, anélkül, hogy az átnedvesedne.

A párásítás során a bõrt egy polisztirol lapon foko-
zatosan az eredeti szabásminta formájához igazítot-
tam, a varráslyukakba rozsdamentes rovartûkkel kitûz-
ve. (8. kép, lásd a káptáblát) Mivel el akartam kerülni a
gyors lágyítást és a túlzott feszítést, nagyon lassan húz-
tam vissza a szakadásszéleket eredeti helyükre.

A hiányok kiegészítését és a szakadások, a meg-
gyengült területek alátámasztását növényi cserzésû
borjúbõrrel végeztem, a megfelelõ helyeken elvéko-
nyítva hátoldalról. A bõr színezése Ciba Irgaderm fém-
komplex bõrszínezékkel történt. A hátrészen lévõ na-
gyobb hiánynál az eredeti vörös színhez igazodtam, a
vállrésznél a bõrt semleges sárgás-barnás színre szí-
neztem. Ragasztóként tiszta sûrû búzakeményítõt,
illetve a nehezen ragasztható és késõbb nagyobb igény-
bevételnek kitett vállrészeken búzakeményítõ és
poli(vinil-acetát) diszperzió (Planatol BB Superior) 2:1
arányú keverékét használtam. (9. kép, lásd a káptáblát)

A legnagyobb nehézséget a vállrész ragasztása je-
lentette. Azért, hogy megelõzzem késõbbi feszültségek
kialakulását, ezeken a helyeken meghajlított állapot-
ban, egy filccel bevont kemény kartonhengeren vé-
geztem az alátámasztást. A bõr alá és fölé Vetex (nem
szövött poliészter) izoláló réteg került (12. kép, lásd a
káptáblát) A megragasztott területet azután
homokzsákok, sózsákok segítségével préseltem a teljes
száradásig. A kazula többi részét síkban ragasztottam. 

A rendkívül meggyengült széleket elvékonyított bor-
júbõrrel erõsítettem meg. Az alátámasztást nem egy-
ben, hanem szakaszonként végeztem, hogy a ragasztás
ne húzza össze az eredeti bõrt. A barkafelválásokat 1-1
csepp keményítõvel egyenként visszaragasztottam. 
A bõr teljes kiegészítése után a széleken túlnyúló alátá-
masztó bõröket visszavágtam, majd a megtisztított ere-
deti lenvászon bélést az öltésnyomok mentén helyére
varrtam. Miután az elejét és a hátát is bebéleltem, a

hátrészhez tartozó vállpántok végeit és az elõlapot
összevarrtam. Az átmeneti tároláshoz és a fotózáshoz
egy vállfát bevontam poliészter mûvatelinnel és
pamutvászonnal, hogy a frissen megerõsített vállak ne
sérüljenek. (13. kép, lásd a káptáblát )
A kiállításon méretre készült állványra helyezték a
miseruhát. 
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Nyíri Gábornak, aki a fotókat készítette
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