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1. Bevezető1

Az „Évezredek a Nagy-Küküllő felső folyása mentén” 
című kiállítás Székelykeresztúr mezővárosként való első 
írásos említésének 550. évfordulója alkalmából készült 
el és 2009. augusztus 7-én nyitottuk meg. A megközelí-
tőleg 140 m²-es, 8 teremből álló kiállításon 5 helyiséget 
a régészet, kettőt a várostörténet foglal el, köztük átme-
netet képez a Matskási-család kriptájának halotti ruháit 
bemutató terem.

A régészeti kiállításban az újkőkortól a későközép-
korig mutatjuk be a Nagy-Küküllő felső folyásának tör-
ténelmét. A kiállított tárgyak különböző módon kerültek 
be a múzeumba: mentő- és tervásatásokról, adományként 
valamint az unitárius gimnázium gyűjteményéből.

A termekben, a vitrinek mellett leletlisták, a falakon 
magyar, román és angol nyelvű feliratok nyújtanak in-
formációt a látogatóknak. A kiállítás várostörténeti részét 
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy szervesen illeszked-
jen a régészetihez. A város történetét két teremben mu-
tatjuk be: az elsőben egy 19. század közepét idéző pol-
gári-nemesi enteriőrt, szobabelső részletet alakítottunk ki, 
míg a másodikban Nagy Béla, a városban 1926 és 1969 
között élő és tevékenykedő fényképész fotóműtermét 
igyekeztünk megidézni. 

A kiállítás előkészítése már 2008-ban elkezdődött, 
amikor elkészítettük a forgatókönyvét, összeállítottuk 
a kiállítandó tárgyak listáját, majd számos pályázatot ír-
tunk2 a pénzügyi háttér előteremtése céljából. Közben 
megkezdtük a kiállítás számára előkészíteni azokat a ter-
meket, amelyek korábban az elmúlt két évtizedben folyó 
ásatásokról kikerülő leletanyag raktáraként szolgáltak. 

Korszerű tárlat létrehozását tűztük ki célul, de mi-
ként a kiállítást kivitelező cégeknek, úgy nekünk is ez 
volt az első ilyen nagyszabású vállalkozásunk, így a ter-

1 A bevezető megírását ezúton köszönjük Körösfői Zsolt régésznek, aki 
a kiállítás létrehozását irányította és összefogta.

2 A műtárgyak restaurálásához szükséges anyagok, eszközök költsé-
geit a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumához 
benyújtott pályázaton elnyert, vissza nem térítendő támogatás bizto-
sította. A pénzügyi lebonyolítást a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat  Múzeumi Szervezete, Kecskemét, vállalta magára. Mindkét intéz-
ménynek köszönjük a segítséget.

vezést megelőzően sorra jártuk a környező és távolabbi 
múzeumok új kiállításait, s „elloptuk” a számunkra is 
alkalmazható ötleteket. A kollégák készségesen elmesél-
ték, a náluk felmerült problémákat, a később tapasztalt 
hiányosságokat, így azokat mi már igyekeztünk elke-
rülni. Természetesen elkövettük mi is a saját hibáinkat, 
amennyiben ezeket észreveszi a kedves látogató, azt 
csak örömmel vesszük, hiszen ebben az esetben alapo-
sabban végignézte kiállításunkat.

A kiállítást, méreteiből adódóan nem tudtuk csak sa-
ját erőnkből létrehozni, a négy múzeumi munkatárs mel-
lett, nevezetten Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus, 
 Domokos Levente restaurátor, Luka Zsuzsánna muzeoló-
gus és Körösfői Zsolt régész kollegákkal alkotott csapa-
tunkat más szakemberek is erősítették. A tárgyak kiállítás-
ra való előkészítésében ötfős magyarországi restaurátor 
csapat segédkezett: Bakayné Perjés Judit, Fáy Balázsné, 
Hugyeczné Rektorik Éva, Puskás Katalin, Váczi Karin, 
rajtuk kívül két restaurátorhallgató a nagyszebeni restau-
rátor egyetemről: Szappanyos Tünde és Máthé Zsolt. 

Felbecsülhetetlen munkát végzett Sándor-Zsigmond 
Dénes, Kecskés Dénes Attila, akik ezermesterként bár-
milyen munkában segíteni tudtak, továbbá Patakfalvi 
Emőke, Radakovic Marina, Derzsi Csongor, Mátyás 
 Lehel, akiknek segítségét szeretnénk ezúton is megkö-
szönni (39. kép).

Székely Attila érdemeit a kiállítás megépítésében 
külön meg kell köszönünk. A régészeti kiállításban be-
mutatott tárgyak jó része Attila bácsi régészeti tevékeny-
ségének köszönhetően került napvilágra, ugyanakkor, 
a tervek készítésekor, majd az azt követő építési munka 
közben is hasznos tanácsokkal és észrevételekkel segí-
tett bennünket.

A kiállítás anyagi fedezetét elsősorban Hargita  Megye 
Tanácsa biztosította, illetve Székelykeresztúr Város 
 Önkormányzata, továbbá a környék önkormányzatainak 
nagy része, Románandrásfalva, Siménfalva, Galambfalva, 
Etéd és Újszékely községek. A munkálatok kivitelezésének 
jelentős hányadát ezeken felül pályázatokból, a múzeum 
önerejéből, keresztúri cégek, alapítványok, intézmények és 
magánszemélyek támogatásából oldottuk meg.

Kiállításunk jelenleg Hargita megye egyedüli ál-
landó régészeti kiállítása. Ezt a mind szakmailag, mind 

Tíz nap a „Nagy-Küküllő felső folyása mentén” 
avagy hazai és vendég restaurátorok a székelykeresztúri 

Molnár István Múzeum születő állandó kiállításán

B. Perjés Judit – Domokos Levente – Puskás Katalin
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 látványilag igényes kiállítást úgy tudtuk létrehozni egy 
kisvárosi múzeumban, hogy számos magánszemélyt, vál-
lalkozót, helyi vezetőt sikerült mozgósítani, illetve a ki-
állítás építésébe számos szakember és önkéntes múzeum-
barát is bekapcsolódott.

Jelen írásban a kiállításra került tárgyak újra vagy új-
onnan restaurálásának, teljes-, részleges-, vagy minimális 
konzerválásának rövid ismertetését adjuk közre.3

3 J. M. Cronyn: Régészeti leletek konzerválásának alapjai. Magyar szö-
veg: Timárné Balázsy Ágnes. MNM 1996. pp. 20–21.

2. Kerámia4

A kiállításra tervezett kerámia tárgyak kiegészítései ma-
gukon viselték a különböző korok és a múzeumban ko-
rábban dolgozó restaurátorok munkájának jegyeit. Ezért 
a kerámia anyag részleges vagy teljes újra restaurálása el-
kerülhetetlen volt az új kiállítás követelményeinek meg-
felelően.

Voltak közöttük rosszul és csúnyán, vagy szépen, 
de mégsem megfelelően kiegészített tárgyak. Legtöbb 
munkát a fehér gipsszel kiegészített középkori csem-
pék adták. A mázatlan edények és a kályhacsempék ki-
egészítéseit vizes föld- és temperafestékkel retusáltuk 
(1–3. kép). A mázas csempék kiegészített fehér felüle-
teinek mázat utánzó festését pedig úgy alakítottuk ki, 
hogy a megfelelő színű vizes keverékhez annyi Plextolt5 
kevertünk, amennyit az eredeti máz fénye megkívánt. 
A kopottabb daraboknál a tört fényhatást ecset és vatta-
csomó segítségével, tupfolással értük el. Így tudtuk a ki-
egészített és az eredeti felületeket esztétikailag egységbe 
foglalni (4–6. kép).

3. 12–13. századi fémtárgyak

A 12–13. századi fémtárgyakat 1981-ben egy leégett ház 
leletei között a székelykeresztúri Kossuth lakónegyed épí-
tése során találták meg.6 Az objektum a 12. század végére, 
a 13. század elejére keltezhető. Elpusztulása vagy a szé-
kely-szász határvillongásokkal, vagy az 1241-es tatárbe-
töréssel hozható összefüggésbe, a megtalált csont- és ko-
ponyamaradványok alapján  valószínűsíthető, hogy  lakói 

4 A kerámiai feladatokat Hugyeczné Rektorik Éva végezte.
5 Plextol B500: különböző akril észter kopolimerek, vizes diszperziója 

lágyító nélkül.
6 Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfi ája. Varia 

Archeologica Hungarica V. Redigit Csanád Bálint. Budapest, 1992. pp. 
166–170. (22/1t Kossuth Lajos Lakónegyed II.)

1. kép. Kiegészített dongás kályhacsempe retusálás közben.

3. kép. Restaurált kályhacsempék a kiállítás 5. termében.

2. kép. Kiegészített kályhacsempék retusálás előtt.
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erőszakos halállal haltak meg.7 A régészek megfi gyelése 
szerint a romokat kevéssel a leégés után megbolygatták, 
az értékesebb tárgyakat elmozdították. A múzeumba ke-
rült gazdag lelet együttes egyes felismerhető darabjait 
beleltározták, a felismerhetetlen, vastag korrózióréteggel 
borítottakat azonban konzerválás nélkül, gondosan elcso-
magolták. A 36 vastárgyból nyolcat 1994–1995-ben kon-
zerváltak és restauráltak8, azonban felületüket műanya-
gos külsőt kölcsönző, vastag műgyanta-réteggel vonták 
be (7–8. kép). Utólag viszont megállapíthatjuk, hogy az 
ekkor elvégzett restaurálás biztosította a tárgyak további 
fennmaradását, mert közülük csak egyen jelent meg leme-
zes korrózió. Ezzel szemben a lelet együttes azon fémtár-
gyai, melyek sajnálatos módon restaurálás vagy konzer-
válás nélkül maradtak, a gondos  csomagolás és raktározás 

7 Székely Attila szóbeli közlése.
8 A restaurálást a Kolozsvári Történelmi Múzeum munkatársa, Janicsek 

András végezte. Forrás: 1994. szeptember 28-án kelt jegyzőkönyv.

4. kép. Restaurátorok munka közben.

5. kép. Restaurált későközépkori edények a kiállítás 5. termében.

6. kép. Restaurált középkori kályhaszemek, egyszerű és dongás 
oromdíszek és egy kályhakürtő a kiállítás 4. termében.

7. kép. 1994-ben konzervált zár a 12-13. századi régészeti leletből. 

8. kép. Ugyanez a zár a 2009. évi újrarestaurálás közben, a védő-
réteg eltávolítása után.
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ellenére is lemezesen szétmállottak az aktív, le nem állí-
tott korrozív folyamatok miatt, és stabil fémmagjuk mére-
te is egyre csökkent (9. kép).

A restaurálás nélkül maradt fémtárgyak későbbi meg-
mentéséhez elsősorban egy olyan restaurátor-műhely-
re, illetve eszköztár kialakítására volt szükség, amelyre 
a Nemzeti Kulturális Alap (Budapest), valamint a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Budapest) koráb-
bi években nyújtott támogatása nélkül kevés esélyünk lett 
volna. A pályázatok segítségével megvásárolt szemcse-
szóróval, marokcsiszolóval, és más, a fémtárgyak száraz, 
vegyszermentes tisztítását lehetővé tevő eszközökkel si-
került a teljes széthulláshoz közel álló tárgyakat megtisz-
títani, konzerválni, és kiállítható állapotba hozni. 

A bemutatni kívánt lelet együttesek tárgyait megtartá-
suk alapján három csoportra osztottuk:

a) jó fémmaggal rendelkező, jó megtartású
b) gyenge fémmaggal rendelkező, rossz megtartású
c)  fémmaggal nem rendelkező, de jó megtartású tár-

gyakra.
Az első csoportból álljon itt példának egy 16. század-

ra keltezett golyóöntő fogó (10–11. kép). Az öntőformát 
egy 1980-ban végzett ásatáson találták, több más tárgy-
gyal egyetemben.9 A tisztítást fogászati vésővel, illetve 
szemcseszóróval kezdtük, majd Krefting-eljárással10 foly-
tattuk. Elektrolit-oldatnak 5%-os NaOH oldatot használ-
tunk, elektródnak alumínium szalagot. Tisztítás és klorid-
próba után a tárgyat szárítószekrényben szárítottuk, majd 
10 v%-os csersav-oldattal passziváltuk, melyet újabb szá-
rítás követett. Felületét végezetül KK18 fegyverzsírral11 
védtük le. A fegyverzsírt lakkbenzinnel kissé hígítottuk, 
hogy a tárgy felületén jobban terüljön, és a repedésekbe 
behatoljon. Kétszeri ecsetelés, majd felmelegítés után 
a felületről a felesleget visszatöröltük. 

A másik két csoport tárgyainak tisztítása szemcse-
szóró készülék használata nélkül nem lett volna sikeres. 
Ugyanis az instabil vas stabil oxidokká való, földben 
végbement lassú átalakulása megőrizte a tárgy erede-
ti alakjának megfelelő magot, amit szemcseszóróval, 
marokcsiszolóval, fogászati vésővel és türelemmel ki 
lehetett bontani. A szemcseszórót szinte szikeszerű pon-
tossággal lehetett szabályozni, és irányítani. A szemcse-
szóróban 0,4–0,8-as méretű egeresi kvarchomokot hasz-
náltunk. A légnyomás értékét 1,5 bar és 6,3 bar között 
változtattuk. A tisztítás hatásfokát befolyásolni lehetett 
új, 4 mm-es, valamint 5–6 mm-es nyílású, kopott szóró-
fej használatával, valamint a különböző szemcseméretű 
homok használatával is.

A lemezes korrózió miatt szétmállott, töredezett tár-
gyak restaurálását előszilárdítással kezdtük, melyhez 
Paraloid B 7212 3%-os nitrohigítós oldatát használtuk. 
A töredékeket a törés és illesztési felületek tisztítása után 
UHU Hart13 ragasztóval ideiglenesen összeragasztottuk. 
Ezt követően kezdhettük el a tulajdonképpeni tisztítást, 
a vastag oxidréteg eltávolítását, szükség esetén a szilárdí-
tást többször ismételve. Tisztítás után a végleges ragasztá-
si felületeket Uverapid 20 epoxiragasztóval ragasztottuk 
össze, amit szükség szerint adagolt vasoxid-alapú porfes-
tékkel színeztünk, illetve töltöttünk fel.

9 Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfi ája. Varia 
Archeologica Hungarica V., Budapest, 1992. p. 160. (22/1g Iskola u. 
27. – 1. Számú Általános Iskola lelőhely), és p. 79. fotótábla 9. kép.

10 Külső áramforrás nélküli elektrokémiai eljárás. Schlager Károlyné: 
A múzeumi fém műtárgyak állagvédelme. In. Múzeumi Műtárgyvé-
delem, 1970. KMI Muzeológiai Technológiai Osztálya, Budapest, pp. 
100–101. és Séd Gábor: Régészeti eredetű fémtárgyak tisztítása, kon-
zerválása. In. Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ, Budapest, 
1979. p. 25.

11 Inhibitor tartalmú anyag.
12 Metakrilát-etilmetakrilát kopolimer.
13 Metil-acetát (50–100 %), cellulóznitrát (25–50 %), butilacetát (2,5-

100 %). Gyártó: UHU Gmbh, Bühl (Baden).

9. kép. Ásatás után konzerválás nélkül elcsomagolt tárgyak egyi-
ke restaurálás előtt

10. kép. Golyóöntő fogó restaurálás előtt.

11. kép. Golyóöntő fogó restaurálás után.
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3. 1. Rézüst

A gyenge fémmaggal rendelkező, rossz megtartású tár-
gyak közül egy rézüst restaurálását ismertetjük. A tárgyat, 
melyet a 19. század elején épített református templom-
torony alapjának erősítése közben a földben találtak meg, 
a régészek a 17. századra datálják. Másodlagos felhasz-
nálásban ún. vízcsendesítőként volt beépítve az ereszcsa-
torna alá.14 Az üstön illesztés nyomai nem láthatók, egyet-
len fémlemezből húzták fel. A múzeumba rendkívül rossz 
állapotban került be. Külső és belső oldalát vastag kor-
rózióréteg borította, belső részén a csatornából lemosott 
por és homokszemcsék belecementálódtak a korrózióba 
(12. kép). Az edény alját kivágták. A deformálódott üst 
sok helyen teljesen átkorrodált, repedt, szakadt volt, több 
oldalán betűrődések voltak. 

Megfelelő méretű kád hiányában, valamint takaré-
kossági okokból, a teljes felület egyidejű tisztítása he-
lyett pakolásos vegyszeres tisztítást voltunk kénytelenek 
alkalmazni. A tisztításhoz kiválasztott komplexképzőt 
vízzel duzzasztott tapétaragasztóval15 kevertük. Tisztító-
pasztánkkal több oldódási próbát végeztünk. A  Selecton 
B216 3%-os, és 5%-os vizes oldata nem hozott ered-
ményt. Végül Selecton B2 10%-os vizes oldata ígér-
kezett megfelelőnek, amelybe még további 0,02%-nyi 
zsíralkoholszulfátot kevertünk a jobb hatásfok érdeké-
ben. A Selecton B2 – zsíralkoholszulfát vizes oldatá-
val kevert karboxi-metil-cellulózos paszta jól kenhető 
állagú volt, azonban gyorsabban száradt, mint ahogy 
a hatását kifejtette volna, ezért a kezelés alatt álló fe-
lületet műanyag fóliával borítottuk be. A kezelt felüle-
tet kétszer kentük át, így sikerült eltávolítani a felületi 
szennyeződéseket, a rézkloridot, valamint a felületi kor-
róziós termékek egy részét, de a korróziós termékekbe 
cementálódott homokszemeket már nem. A tárgyat ez-
után desztillált vízzel mostuk le, majd Krefting-mód-

14 Székely Attila szóbeli közlése.
15 Karboxi-metil-cellulóz, gyártó: Magyar Viscosagyár, Nyergesújfalu
16 Etiléndiamin-tetraecetsav-dinátriumsó2-hidrát.

szerrel próbatisztítást végeztünk, elektrolitnak szintén 
karboxil-metil-cellulózzal mézsűrűségűre sűrített, 10%-
os NaOH desztillált vizes oldatát alkalmazva. Erre az 
elektrolit-pasztára alumínium fólia került, ügyelve a fó-
lia és a réz fémes érintkezésére. A besűrített elektrolit-ol-
dat miatt a reakció lassan játszódott le, viszont kielégítő 
eredményt adott. Az elhasználódott elektrolit-oldat a fó-
liával együtt fi lmszerűen lehúzhatóvá vált. A reakciót to-
vábbi alumínium-fólia rétegekkel gyorsítottuk. Az üstöt, 
teljes felületének tisztítása után desztillált vízzel mostuk 
le, szárítottuk, majd kénmájjal patináztuk. 

Ezután a repedések ragasztását és a hiányok pótlását 
végeztük el vasoxid porfestékkel feltöltött és színezett 
kétkomponensű Uverapid 20 ragasztóval.17 Ezt követően 
az üst teljes felületét pamut ronggyal fényeztük fel, majd 
fegyverzsír réteget kapott. A végső kezelés hozta felszín-
re az üst aljában domborítással kiképzett, 6 szirmú rozet-
ta-motívumot.18 A tárgy helyhiány miatt végül nem került 
ki az állandó kiállításra (13. kép).

4. Fa

4. 1. Favödör

A favödör egy 14. századra keltezett kút leletanyagával 
együtt került felszínre, szenesedésnek indult faanyagát 
mosás után hetekig homok alatt szárították, majd papír-
zacskókba csomagolva tárolták. Szilárdító- vagy védő-
szerrel nem kezelték. Az 1990-es évek elején, a vödör 

17 Uverapid 20 A+B: gyártó: UVESZ Kft., 1151, Budapest, Dal u. 4/B. 
Összetevők: A komponens: 4,4’izopropilidén-difenol reakcióter-
méke 1-klór-2,3-epoxipropánnal > 95%. B. komponens: 2-pipera-
zin-1-il-etil-amin 22–27%, 4-nonilfenol 22–27%.

18 A tárgyakon végzett restaurálási-konzerválási munkálatok során több 
érdekes, készítéstechnikai és díszítésbeli sajátosságra derült fény, mes-
terjegyeken és díszítéseken kívül többek között egy nyílhegyen nap 
vagy csillagmotívum (feltételezhetően nemzetségjel) is láthatóvá vált.

12. kép. 17. századi rézüst részlete restaurálás előtt. 13. kép. A rézüst belseje restaurálás után.
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dongáin megjelenő penész miatt elemeit Xylamonban19 
áztatták, majd száradás után újra elcsomagolták  (14.  
kép).

A restaurálásra előkészített vödör elemein a raktározás 
során fehér sókivirágzás jelent meg, ezt óvatos, gyökér-
kefés tisztítással sikerült eltávolítani. Ezt követően került 
sor az elemek szilárdítására Paraloid B 72 nitrohigítós 
3–5%-os oldatával. A szilárdítás során a dongák veteme-
désén sikerült enyhén javítani. A nagyon vetemedett fe-
nék kiegyenesítését nem kíséreltük meg, jobbnak láttuk új 
feneket készíteni, az eredetit pedig a vödör mellett állítot-
tuk ki (15. kép). A tárgyon jól látszott három abroncs nyo-

19 Schmid, Rhyner AG, Lack-und Farbenfabrik, 8134 Adliswil-Zürich.

ma, ezért mogyoróvesszőből készített abronccsal fogattuk 
össze a vödör dongáit20 (16. kép).

4. 2. Kútrekonstrukció

A 14–15. századra datált kút a székelykeresztúri 
 Művész mozi előtti áruház alapozási munkálata során ke-
rült elő.21 A kút szája a fölötte levő, egykori munkagödör-
ből indult, felső részét egymásba rótt, hasított és hasítat-

20 A mogyoróvesszőből készült abroncsok rekonstrukcióját Domokos 
András adatközlő útmutatása alapján készítettük el.

21 A leletmentést Székely Attila és Ughy István végezték, a rajzokat Ughy 
István készítette.

14. kép. A favödör dongáin megjelent sókivirágzás a kezelés megkezdése előtt.

15. kép. A restaurált és összeállított favödör az abroncs rekonstruk-
ció felhelyezése előtt.

16. kép. A favödör restaurálás után a kiállítás 4. termében.
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lan fákkal bélelték ki, míg alsó, hordó alakú részét kővel. 
A megmaradt elemek összeillesztésével a következő adat 
volt meghatározható: a felső, 1 m átmérőjű fa bélés a kút 
kezdő átmérőjének felelt meg, ami 62 cm-re szűkült ösz-
sze. Feltételezhetően tovább szűkülhetett, mert a legfelső, 
beépített kútbélés-pár felső részén látható a következő 
béléspár kirótt fészke, valamint a leletanyag tartalmaz 
további, be nem építhető töredékeket. A fa kútbélést kí-
vülről lapos kövekkel borították, hogy megakadályozzák 
a föld befolyását a kútba. A faleleteket – Molnár Kálmán 
restaurátor szóbeli közlése szerint – mosás után homok 
alatt szárították, majd a teljes száradást követően a szá-
mozás vagy jelzet nélküli faelemeket egyik melléképü-
letben tárolták. Szemrevételezés során nyilvánvalóvá vált, 
hogy az elemek, pontosabban az elemeken levő rovások 
mérete páronként megegyezik, és csökken, vagyis a kút-
bélés csonka gúla formájú, míg a korábban készült rajz 
függőleges falúként ábrázolja.22

A tisztítást zsíralkoholszulfát 0,05%-os vizes oldatá-
nak habjával végeztük, szilárdításra nem volt szükség, mi-
vel a tölgyfa nagyon jó megtartású volt. Tisztítás közben 
fi gyeltünk fel arra, hogy az építéshez nem jó minőségű 
faanyagot alkalmaztak. A fa szijács részében 4–5 cm-es 
méretű rovarbölcsők nyomai őrződtek meg.23 A tárgy ösz-
szeépítésekor derült ki, hogy két elemnek hiányzik a pár-
ja. Ezeket régi tölgyfa anyagból pótoltuk (17. kép).

Megelőző védelemként a fa részek felületét Biokomp-
lex24 5%-os oldatával védtük le. A faanyag tisztítása és 
konzerválása után „Hungarocell” hablemezből a kútbélést 
körülvevő földimitációt építettünk. Felületét porfestékkel 
színezett kültéri csemperagasztóval vontuk be, majd a fel-
tárási rajznak megfelelően ráragasztottuk a járószintet jelző 
kőlapokat. Az installáció a feltárás pillanatában, függőle-
ges metszet formájában mutatja be a kutat, hogy a látogató 
képet kapjon a szerkezetéről. Működő kutak víztükrének 
illúzióját kelti egy beépített és megfestett üveglap.

4. 3. Cinteremkapu25

A szentgelicei unitárius templom 1694-ben készült tölgy 
cinteremkapuja 1952-ben került a múzeum gyűjteményé-
be. A tárgyleíró karton szerint „… A kapu oszlopainak alja 
elkorhadt, de a kapufej és kötőkönyökök sárkányos fara-
gása ép …” A karton rögzíti a kapu méreteit is: magassága 
tető nélkül 2,25 méter, szélessége 2,1 méter, ajtónyílása 

22 Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfi ája. Varia 
Archeologica Hungarica V. Budapest, 1992. pp. 164–165., Szabadság 
tér/ Főtér 52. szám - Mozi/Áruház.

23 Beazonosítását Babos Rezső faanyagvédelmi szakértő végezte el. A ro-
varbölcsők a nagy szarvasbogárhoz (Lucanus cervus) tartoztak, amely-
re jellemző, hogy a tölgyesekben elterjedtek, és elsősorban az idősebb 
állományokban fordulnak elő nagyobb számban.

24 A Biokomplex összetétele: 2-(2-metoxietoxi)etanol 1,96%, 2-(tiocia-
nometiltio)-benztiazol (80%)-(TCMTB) 1,27%, deltametrin 0,0125%, 
forgalmazó az Abies Transsylvania Kft., Segesvár.

25 A cinterem a régi település magaslatára épült középkori kőtemplom kö-
rüli régi temető és más rendeltetésű építmények bekerített helye, ahova 
a cinteremkapun át vezet a bejárat.

1,4 méter. Az 1960-as években készült el a kapulábak és 
egy korábbi tető rekonstrukciója, ma már ismeretlen ada-
tok alapján. A kapu a múzeum szabadtéri részlegén belül 
többször költözött és mindig más lábazatot kapott. A lá-
bazat (rákláb) cseréjén kívül felületét többször lenolajjal 
kezelték, ami jelentősen károsította. A hígítás nélkül fel-
vitt, szikkatív anyagot nem tartalmazó vastag, fi lmsze-
rű lenolajréteg a napsugárzás hatására a felületen apró 
gömböcskéket formált, amelyek azon kívül, hogy a port 
magukba zárták, összeszáradásuk során is károsították 
a kapu felületén lévő farostokat (18. kép). A régi fotókon26 
rögzített állapotot összevetve a maival,  egyértelműen 

26 A tárgy adatlapján kívül fotókat csak a Nyitott kapuk c. könyvben ta-
láltunk. (Nyitott kapuk. A Maros, Nyárád és Kis-Küküllő vidékének 
faragott kiskapui. Fényképezte Kútvölgyi Mihály. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1987. 100. fotó)

17. kép. Az eredeti fa kútbélés köré készített kútrekonstrukció a ki-
állítás 4. termében.

18. kép. Cinteremkapu eredeti részei restaurálás közben, felül 
a még nem tisztított, alul a tisztított felület.
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megállapítható a károsodás mértéke. A kapu következő, 
jelentős károsodása akkor következett be, amikor 2001-
ben egy, viharos szél következtében kidőlő fa ága meg-
roppantotta a gombafertőzés által gyengített kapukötést. 
Ezt követően a kaput lebontottuk, és biztonságba helyez-
tük a ritka és értékes műtárgyat. Az eredeti, károsodott 
fafelületeket különböző oldódási tesztek elvégzése után27 
Szuperkromofággal tisztítottuk meg, mely egyúttal fel-
oldotta a néhol több mm vastag lenolajréteget is, majd 

27 A teszteket, valamint a restaurálást Kovács Petronella és Mihály Ferenc 
restaurátorok útmutatása alapján végeztük.

az így felpuhított szennyeződést és bevonatot élezett fa-
lapkával, vattával és gyökérkefével, a repedésekből fogá-
szati vésővel, illetve fapálcika segítségével távolítottuk el 
a felületről (19. kép). A tisztítás során nehézséget jelentett, 
hogy a kapu különböző részei nem egyformán károsodtak, 
és a szennyeződés helyenként mélyen beült a rostok közé, 
míg máshelyt csak a felületen volt. A gombakárosodást 
szenvedett részeknél a faanyag porlékonysága miatt külö-
nösen ügyelni kellett. Az eredeti részek után az egykor re-
konstruált lábakat felületaktív mosószer vizes oldatának 
habjával valamint komplexképző vegyület (Selecton B2) 
3%-os vizes oldatával tisztítottuk. A fa gombakárosodott 
részeinek szilárdítását, valamint a repedések megkötését 
Paraloid B72 3%, majd 10%-os nitrohigítós oldatával vé-
geztük.

Tisztítás után a kapu hiányos részeit, az eredetinek 
megfelelően, tölgyfával egészítettük ki. A kiegészítéseket 
homokszóróval, illetve drótkefével „öregítettük”, hogy 
megjelenésükben az eredeti felülettel harmonizáljanak, 
majd pácolás után ragasztóval28 rögzítettük a helyükre. 
A tető rekonstrukcióját az analógiák fi gyelembe vételé-
vel, valamint a kapun levő illesztés-nyomok alapján ké-
szítettük el. A kiállításon a kapu 3 fő részét külön–külön 
fogattuk fel a számára készült teherhordó szerkezetre oly-
módon, hogy minden szerkezeti elem külön–külön felfüg-
gesztve, csak a saját súlyát hordozza (20. kép).

4. 4. Bútorok29

Feladatunk e tárgyak esetében is az állandó kiállításon 
való bemutathatóvá tétel volt. Azért használjuk ezt a nya-
katekert és nem is túl szép kifejezést az elvégzett munká-
ra, mert restaurálásukhoz 10 napnál több időre lett volna 
szükség. 

A kiállított bútorok, 1 db asztal, 1 db karosszék és 1 db 
kétajtós szekrény30 a 19. század bútortörténetileg izgal-
mas és változatos időszakában készültek. Ahogy a tár-
sadalmi, politikai és gazdasági viszonyok változtak, úgy 
alakult a bútorművesség is. A polgárság megjelenésével 
és megerősödésével hamar felmerült az igény a tartós, 
praktikus és kényelmes bútorokra. Elterjedtek a világos 
színű faanyagok, a lakószobák leegyszerűsödtek, inti-
mebbé váltak.

Az asztal anyaga fenyőfa, díszítése dió és jávor fur-
nérozás. Kivitelezése nagyon igényes, valószínűleg a 19. 
század elejéről való. Vastag, faragott lába íves, három-
szög alakú talpazaton áll. A sokszögű asztallap intarziával 
díszített, közepén gyöngyház berakással. Az intarzia igen 
fi nom rajzú, növényi ornamentikát ábrázol. 

28 Emfi bois 863, gyártó: EMFI SA, Franciaország. 3 Rue Ettore Bugatti 
BP 40030. Összetétel: polimerek vizes diszperziója.

29 Köszönjük Váczi Karin restaurátornak a fejezet megírásához nyújtott 
segítségét.

30 A bútort gróf Haller József (1818–1889) készítette lányának, Haller 
Bertának, a későbbi báró Kemény Bélánénak nászajándékul. Haller 
gróf sokoldalú gazdálkodó volt, aki időnként saját asztalos műhelyé-
ben fúrt-faragott.

19. kép. Cinteremkapu részlete, baloldalon az éveken át lenolajjal 
kezelt öregedett felület tisztítás előtt, jobboldalon a letisztított fa-
anyag.

20. kép. A cinteremkapu végleges helyén a kiállítás 5. és 6. terme 
között.
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A karosszék tipikus biedermeier darab, készítési ide-
je a század közepére tehető, Alapanyaga fenyőfa, diófa 
furnérozással, a karfán található intarzia topolyagyökér. 
Az első és hátsó lábak, a háttámla és a karfa enyhén íves, 
az ülőlap, a karfák és a háttámla kárpitozott. Az ülőlap 
kiemelhető.

A kétajtós szekrény pogácsalábakon áll, az ajtók beté-
tei íves záródásúak, eredetileg furnérozottak voltak, erre 
festette rá kézzel egykori tulajdonosa a jelenleg látható 
mintákat.31 A ráfestések kultúrtörténeti szempontból ér-
dekesek ugyan, de művészi értéket nem képviselnek. 
A szekrény korpuszának anyaga fenyőfa, rajta diófa fur-
nérozás. Az ajtók külsejét diófa, a belső felét jávor furnér-
ral borították. Valószínűleg a 19. század harmadik harma-
dában készült. 

A bútorok készítési idejének említését azért tartjuk 
fontosnak, mert igen jelentős minőségbeli különbség fi -
gyelhető meg az egyes daraboknál. Míg az asztal egy igen 
kvalitásos tárgy, addig a szekrény már a tömegtermelés 
korszakából való.

Mind a három bútordarab szennyezett, szerkezetileg 
igen rossz állapotban került a restaurátor műhelybe. Több 
helyen hosszanti repedések, a felületeken különböző el-
színeződések, vízfoltok, furnérhiányok, furnérleválások 
és szakszerűtlen javítások nyomai voltak felfedezhetőek 
rajtuk. A tárgyakat különböző lakkokkal többször átlak-
kozták. Első szemrevételezéskor ránézésre is meg lehetett 
állapítani, hogy az eredeti felületkezelések vagy nagyon 
rossz állapotban voltak vagy teljesen tönkre mentek. 

A bútorok felületi tisztítása, a szerkezeti megerősítések 
és a furnérhiányok pótlása a vendégrestaurátorok érkezé-
se előtt megkezdődött, napi több órán át tartó internetes 
konzultáció mellett.

31 A házassággal egyesített Kemény és Haller családok címerei kerültek 
az ajtóbetétek belső oldalára.

A többször átlakkozott asztal felülete foltos volt. Egy 
korábbi lakkozás során alkalmazott bevonat az idők so-
rán besárgult, átlátszatlanná vált és szinte elfedte a fa szép 
rajzolatát, ezért a lakkréteg eltávolítása mellett döntöttünk. 
A régebbi rétegeket felpuhítottuk32, és mechanikus úton tá-
volítottuk el. Tisztítás után politúroztuk a felületet (21. kép).

A karosszék eredeti felületkezelése nagyon kopott volt. 
Több helyen hiányzott a furnér és rengeteg karcolás vala-
mint kisebb hiány volt a felületen. A szükséges helyeken 
felgőzöltük a benyomódásokat, a nagyobb és kisebb hiá-
nyokat pedig pótoltuk. A felületi javítások után a pótláso-
kat a megfelelő színre retusáltuk. Az eredeti lakkréteget 
megőriztük és csak a javított részeket politúroztuk újra. 
A muzeológus kérése szerint a széket új, korhű mintázatú 
kárpittal húztuk be33 (22–24. kép).

32 Puhításra alkalmazott anyag: denaturált szesz.
33 Az újrakárpitozás Hugyeczné Rektorik Éva munkáját dícséri.

21. kép. Az asztal restaurálása.

22. kép. A karosszék restaurálás 
közben, kárpitozás előtt.

23. kép. A karosszék karfája to-
polyagyökér intarziával.

24. kép. A karosszék 
kiemelhető ülőlapjá-
nak hátoldala restau-
rálás közben, a régi 
kárpitozás szögelési 
nyomaival.
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Részben készítés-technikájából adódóan, részben 
a többszöri javításoknak „köszönhetően” a szekrény volt 
a legrosszabb állapotban (25–27. kép). Szerkezeti kötései 
meglazultak, eltörtek, ezért a hibákat úgy-ahogy szege-
léssel javítgatták. A korábbi beavatkozások során papír-
vékonyságúra csiszolták a furnért, több helyen az alapfa 
is kilátszott. A repedéseket, hiányokat pedig egy világos 
színű anyaggal próbálták eltüntetni, amit több helyen, na-
gyon csúnya vastag rétegben kentek fel a felületre. Ez az 
anyag több helyen kipotyogott a repedésekből. A festett 
betéteket vastagon átlakkozták. Egy ennyire rossz állapo-
tú tárgy esetében sajnos nem sok mindent tehet az ember: 
a cél a még megmaradt információk megmentése és doku-
mentálása és a tárgy esztétikai megjelenésének helyreállí-
tása volt. Ezért a felületre felvitt összes javítóanyagot me-
chanikusan eltávolítottuk, a szükséges helyeken retusáltuk 
a felületet és új politúrt vittünk fel a szekrényre (28. kép).

5. Textil

5. 1. A Matskási kripta textiljei

1968–1971 között a római katolikus plébániatemplom 
helyreállítása során, tárták fel és bontották el a Matskási 
család 19. századból származó kriptáját34 (29. kép).

Az ott előkerült, erősen tönkrement koporsókból ki-
emelték és megmentették a viseleti leletek több darabját, 
amelyek bekerültek a múzeum raktárába (30. kép). A fa-
koporsók maradványait elégették, a csont maradványokat 
újratemették, a már szintén muzeális értékűnek nevezhető 
timafalvi temetőbe, ahol a család többi tagja is nyugodott. 

34 B. Perjés Judit: A Matskási kripta feltárása és a megmaradt leletek kon-
zerválása. In. Molnár István Múzeum Évkönyve 1. Székelykeresztúr, 
2009. pp. 1–11.

25. kép. A szek-
rény restaurálás 
előtt. 

27. kép. A szekrény 
restaurálás közben, 
a kézzel festett beté-
tek nélkül.

28. kép. A bútorok restaurálás után a kiállítás 7. termében.

26. kép. A szek-
rény hátoldala 
egykori javítga-
tások nyomai-
val.
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A Matskási család tagjai a 18–19. századi Székelyke-
resztúr neves személyiségei voltak. Matskási Lajos Udvar-
hely-székfő királybírája (†1861) felesége gr. Haller Kata-
lin (†1863), akik 1900-ig szintén a kriptában nyugodtak. 
Gyermekeik közül (ifj. M. Lajos, M. Krisztina gr. Gamerra 
Gusztávné és családja egész életüket Székelykeresztúron 
(akkori nevén Szitáskeresztúron) élték le, és ott is temették 
el őket. M. Lajos két kislánya Olga és Claudia, M. Krisz-
tina gyermeke G. Alfréd a kriptában, míg Krisztinát 1904-
ben már a timafalvi temetőben temették el.35 Krisztina fér-
je az olasz származású br. Gambamari Gamerra Gusztáv 
a város közéletében is fontos tisztségeket töltött be.

Hat évvel ezelőtt sikerült megkezdenünk, az addig 
a felismerhetetlenségig összeszáradt és összegyűrődött 
textíliák elsődleges tisztítását. Tisztítás után néhány azo-
nosítatlan textiltöredék mellett felismerhetővé váltak 
a selyem halotti ingek, egy dolmány megmaradt részei, 
egy nyaksál, egy gépi kötésű mintás sapka valamint a ko-
porsókhoz tartozó kellékek közül egy selyem kispárna, 
amelyben faforgács maradékát találtuk.36 

A sapkához és a kispárnához hasonló darabok megta-
lálhatók a váci Fehérek templomának kripta leletei között 
is. Az ott feltárt kötött halotti sapkák egyszínűek, világos 
gyapjú fonalból készültek, csúcsosak, a csúcs végén vi-
szonylag hosszú bojttal.37

A 2004-ben végzett elsődleges tisztítás után ugyan 
fektetve raktározták a textíliákat, helyszűke miatt az el-
telt évek alatt mégis meggyűrődtek, ezért szükséges volt 
újólag nedves szivacs segítségével kisimítani az erősebb 
hajtásokat, gyűrődéseket. Száradásig igen vékony rovar-
tűvel tűztük ki a részeket, vagy üveglappal nyomtattuk le 
a kisimítandó textil felületeket. Az ingeket díszítő masnik 

35 Krisztina öntöttvas sírkeresztje jelenleg az állandó kiállításon látható.
36 A forgács azonosítását Balázs József, a Magyar Nemzeti Múzeum, 

 Műtárgyvédelmi Módszertani és Képzési Osztály restaurátora végezte, 
ezúton köszönjük segítségét. Vegyes fenyő forgács: vörösfenyő 45%, 
jegenyefenyő 30%, lucfenyő 25%.

37 Ráduly Emil: 18. századi polgári viseletek. In. Magyar Múzeumok, 
1996. 2. sz. pp. 10–11. 

közé szűrőpapírt göngyöltünk, amely a nedvesített mas-
ni szalagjait eltartotta egymástól. A szűrőpapír felszívta 
a fölös mennyiségű vizet és így a masnik száradás után 
sem lapultak össze (31. kép).

Az ingek közé fríz38 anyagot szabtunk, amelyre meg-
felelő színűre festett, vékony pamutanyagot fektettünk. 
 Ezáltal a szakadt hiányos részek zavaró látványa meg-
szűnt, mivel a hasonló színű alátét anyag összeolvadt az 
eredetivel. Az ing alját és nyakrészét előöltéssel (fércelő 
öltés) rögzítettük az alábélelő anyaghoz. 

A fríz anyag puha, testes tulajdonságát használtuk fel 
arra, hogy a fektetve bemutatott vékony selyem ingbe he-
lyezve, azt lapos helyzetéből kissé megemeltük, így érzé-
keltetve az eredetileg benne fekvő test domborúságát.

A dolmány részleténél, a kopott hiányos posztótöredék 
alá megfelelő színűre festett pamut fl anel anyagot helyez-
tünk. A régi posztó és az új alátétanyag szépen összesimul, 
a szemlélőnek egybefogja a meglévő és hiányzó területe-
ket. A dolmány elejének mindkét felét a hosszanti széle-
ken szintén előöltéssel rögzítettük az alátét anyaghoz.

38 Fríz: szövés nélküli textil, amelyet elsősorban kabátok bélelésére hasz-
nálnak.

29. kép. Archív felvétel a Matskási kripta feltárásakor előkerült 
textiltárgyakról.

30. kép. A kriptából előkerült selyem halotti ingek és sapka több 
évvel a restaurálás előtt.

31. kép. A halotti selyem ing restaurálás közben.
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A halotti sapka felületén rovarlárva maradványok vol-
tak, melyeket mechanikusan távolítottuk el. Vizes alko-
holos tisztítás után a szakadt belső selyem bélést össze-
varrtuk. A sapka belső méreteinek megfelelően savmentes 
kartonpapírból hengert készítettünk, amit merevítésként 
alkalmaztunk és fríz anyaggal tömtünk ki. A sapka díszes, 
fémszálas anyagból készült bojtját szilárdítani kellett39, 
mert vékony, egymásba kapcsolódó fém karikái kezelés 
nélkül mind lehullottak volna a bojtról (32. kép).

Már a kiállítás tervezésekor tudtuk, hogy a halotti in-
gek teljes restaurálását az idő rövidsége miatt lehetetlen 
megvalósítani. Ezért olyan megoldásokat választottunk, 
amelyek műtárgyvédelmi40 és kiállítás-etikai szempont-
ból is megfelelőnek bizonyultak. A munka eredménye-
képpen a három halotti ing közül kettő, a dolmány eleje, 
a sapka és a kispárna huzat kerültek kiállításra (33. kép).

39 A szilárdítás aceton-toluol 1:9 arányú keverékében oldott Paraloid 
B 67-tel történt (izobutil-metakrilát-kopolimer). Az izobutil-metak-
rilát-kopolimer alkoholban, acetonban és toluolban egyaránt oldódik. 
Forgalmazó: Kremer Pigmente, Németország; Magyarországon: Szép 
Mesterségek boltja. 

40 Járó Márta: Megelőző műtárgyvédelem a kiállításon. Múzeumi és állo-
mányvédelmi füzetek 3. Budapest, 2005. pp. 30–32.

6. Papír

A kiállítás második szakasza foglalkozik a város újkori 
helytörténeti emlékeivel. Így a hatodik teremben a Gyár-
fás családot, a hetedik teremben Nagy Béla székelyke-
resztúri fényképész műtermét és munkásságát bemutató 
tárgyak között találkozik a látogató papír alapú műtár-
gyakkal. Ezek konzerválása és restaurálása szintén a mú-
zeum ideiglenesen műhelynek berendezett emeleti dísz-
termében történt. A tárgyakon csak a legszükségesebb 
beavatkozásokat, tisztítást és ragasztást, egyes esetekben 
kiegészítést végezhettük el, a rendelkezésre álló minimá-
lis eszköz és anyag segítségével.

6. 1. Nagy Béla hagyatékának papír tárgyai

6. 1. 1. Fotótartó dobozok
A hagyatékból öt darab, fotográfi ai nyersanyagok – 

üvegnegatívok vagy síkfi lmek – gyári csomagolóanyaga-
ként forgalmazott dobozt választottak ki a kiállítás ren-
dezők. Ezekben az exponálás és előhívás után is tovább 
tárolták az üvegnegatívokat illetve síkfi lmeket. A tárgyak 
szennyezettek, több helyen szakadtak voltak. Radírozás 
után a stabil, nyomtatott felületeteket zsíralkohol-szul-
fáttal vizes oldatával kevert metil-cellulóz41 pakolással 
tisztítottuk meg, majd ezt követően a szakadásokat meg-
ragasztottuk. Ezeknél a tárgyaknál különösen fontos volt, 
hogy a korábbi használat során kialakult állapotukat, illet-
ve jellegüket ne változtassuk meg (34., 36. kép). 

6. 1. 2. Keretezett fényképek
Két eredeti, papírcsíkkal összeragasztott üveglap al-

kotta képkeret került ki a kiállításra, melyekkel a papír 
száraz tisztításán, radírozásán kívül nem volt más teendő, 
csupán a szakadásokat megragasztani. Ezeknél, valamint 
az összes többi tárgy esetében metil-cellulóz alapú ra-
gasztót használtunk. A két kép mellett két másik fénykép 
is szerepelt a kiállítási forgatókönyvben, ezért ezekhez az 
eredetivel közel megegyező, ugyancsak papírcsíkkal ösz-
szefogott üveglapokból álló keretet készítettünk.

6. 1. 3. Fényképes tabló
A legnagyobb papírrestaurálási feladatot egy 60×90 

cm méretű fényképes tablónak a kiállítható állapotba 
hozása jelentette. A tárgyat, mielőtt a múzeumba került, 
hosszú ideig padláson tárolták. Felülete erősen szennye-
zett, kasírozott kartonja vetemedett, szakadt, hullámos és 
több helyen vízfoltos volt. Kézzel készült díszítő festé-
se helyenként megkopott, lepergett. A tablóra ragasztott 
fényképek viszont meglepően jó állapotban megőrződtek 
(35. kép).

A zselatinos-ezüst típusú fényképeket eredetileg enyv-
vel ragasztották fel, ezeket a tabló felületéről szárazon 
el lehetett távolítani. Hátoldalukról vízzel duzzasztott 
metil-cellulóz pakolással oldottuk le a maradék enyvet. 

41 Karboxi-metil-cellulóz, gyártó: Magyar Viscosagyár, Nyergesújfalu.

32. kép. A gépi kötésű 
mintás sapka a restaurálás 
után.

33. kép. A fektetve bemutatott selyem ing a méretre készített vitrin-
ben a kiállításon.
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A több rétegű papírból kasírozott vastag karton hordozót 
megnedvesített papírvatta rétegek között nyirkosítottuk, 
és üveglapot fektettünk rá, mely alatt kíméletesen prése-
lődött az enyhén nyirkossá vált kartonpapír. A vízfoltok 
eltávolítását jobbnak láttuk nem megkísérelni és nem vol-
tunk felkészülve egy esetleges savtalanításra sem.42 A pré-
seléses mód egy nap elteltével kielégítő eredményt hozott, 
a karton tabló kisimult és ezt az állapotát teljes száradás 
után is megtartotta. Ezek után rögzítettük a szétvált ré-
tegeket, megragasztottuk a szakadásokat. A fényképek 
visszaragasztásához a már említett metil-cellulóz alapú 
ragasztót alkalmaztuk, a feliratokat díszítő geometrikus 
motívumokat retusáltuk. A tabló végezetül savmentes 
hátlapot és üvegezett keretet kapott (36. kép).

6. 2. A Gyárfás-család hagyatékának tárgyai

A család hagyatéka nagy számban tartalmaz fotográfi ai 
anyagokat, ezek közül két, nagyméretű fotó kiállítása 
mellett döntöttek a muzeológusok, az összes többi felvé-
telnek csak a másolata került ki a falra. 

6. 2. 1. Gyárfás Endre és Gyárfás Ilona 1–1 db keretezett 
fényképe43

A következő két tárgy inkább tartozik a famunkák 
közé, mert elsősorban a fényképek keretét restauráltuk, 
de tartalmuk miatt mégis a papírokhoz soroljuk. Mindkét 
kép fotótechnikai szempontból matt celloidin, melyeket 
kartonra kasíroztak. Fa keretük díszes, gipsz rátétes, fes-
tett felülettel és bronzfestékkel „aranyozva”, belül fekete 
színű ovális fa betéttel. A keretek erősen szennyezettek 
voltak, a férj fényképének kerete két-három helyen hiá-
nyos, a feleség fényképének keretén a gipszrátét az alap-
fa kiszáradása miatt könnyen töredezett és már gyenge 
mechanikai nyomásra elvált a felülettől. A kartonok, me-
lyekre a fotókat kasírozták enyhén megsárgultak, kissé 
savasodottak voltak, de még nem töredeztek. A képeket 
leszorító karton hátlap erősen vetemedett és savasodott 
volt, eredetileg szögekkel erősítették a kerethez, valamint 
enyvezett papírral ragasztották körbe. A kasírozott fény-
képeket a keretezés megkönnyítése végett, kerek enyves 
ragasztópapírral az üveglaphoz erősítették, hogy ne csúsz-
szanak el, de mára a papírkorongok elszakadtak vagy az 
enyv kiszáradása miatt elváltak a felülettől. A fotók épek, 
felületük csupán poros volt, szakadás, ragasztás felválás 
nem volt látható. A keret által takart részeket a szabadon 
lévőkkel összevetve, enyhe fakulás és enyhe rózsaszínes 
elszíneződés volt észlelhető rajtuk.

A keretek felületét borító makacs szennyeződést Eva-
nát44 hideg desztillált vizes 0,05%-os oldatával tisztítottuk 
meg, melybe 3%-os Selecton B2 oldatot45 is tettünk. A le-

42 Ismételten megemlítjük, hogy felszerelés terén rögtönözni voltunk 
kénytelenek.

43 A két tárgy a Székelykeresztúri Református Egyházközség tulajdona, 
a múzeumnak hosszú távra kikölcsönözve.

44 Zsíralkohol-szulfát.
45 Etilén-diamin-tetraecetsav dinátriumsója.

34. kép. Üveglemezek tárolására szolgáló doboz restaurálás előtt.

35. kép. A fényképes tabló restaurálás előtt.

36. kép. Nagy Béla hagyatékából válogatott tárgyak a kiállítás utol-
só termében, az egykori fényképészüzlet kirakatát jelképező instal-
lációban elhelyezve.
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vált gipsz díszítőelemeket UHU Hart46 ragasztóval rög-
zítettük, a hiányokat fapótló pasztával47 egészítettük ki. 
A fényképek felületére rakódott vastag port puha ecsettel 
eltávolítottuk. Az eredeti üvegtáblát visszahelyeztük, de 
a fényképeket hátoldalról takaró, legkülső hátlap kartont 
savmentes kartonra cseréltük. 

6. 2. 2. Gyárfás Endre-féle családi fotóalbumok
A kisebbik fotóalbum egészvászon kötésű 10×15 

cm-es, feltételezhetően kereskedelmi forgalomban be-
szerzett, sorozatgyártású album volt. Belső íveit három 
papírréteg alkotta, vagyis két külső, aranyszínű min-
tával megnyomott lapot kasíroztak egy közbülső kar-
tonra, a fényképek helyét pedig stancolással alakították 
ki. A kasírozás több helyen elvált, ezért a felületet fedő 
díszpapír több helyen szakadt volt, helyenként hiányos is. 
Az összes oldal radírozása után a szakadásokat metil-cel-
lulóz48 alapú ragasztóval megragasztottuk, majd a gerinc 
kasírozásához használt textil leválása miatt meggyengült 
könyvtestet megerősítettük, hogy az ismét lapozható le-
gyen (37. kép).

A másik, csattal záródó, egészbőr kötésű album, fel-
ső tábláján Gy. E. monogramos fémveret található. Belső 
ívei a kisebbik albummal megegyező módon készültek, 
a kasírozás itt is több helyen elvált és elszakadt. A könyv-
testet borító bőr a nyílásban gyengült, helyenként el-
szakadt. Ezt radírozást követően megragasztottuk, hogy 
a könyvtest és a kötés ne válhasson el egymástól végérvé-
nyesen. A tiszta, jó megtartású egészbőr borítás felületén 
lévő, használatból eredő kisebb kopások eltüntetése nem 
volt célunk. Az album becsukott állapotban került a ki-
állításba, és mivel a restaurált intarziás asztal lapjára ter-
vezték kitenni, ezért az alsó tábla alá vékony savmentes 
papírt helyeztünk, mely izolálja egymástól a két tárgyat, 
de a látogató számára nem látható.

46 Gyártó: UHU GmbH & Co. KG.
47 Akrilin fagitt, gyártó: JUB Kemicna Industrija d.d., Dol pri Ljubljani 

28, Szlovénia.
48 Karboxi-metil-cellulóz, gyártó: Magyar Viscosagyár, Nyergesújfalu.

A könyvtestek szétszedésére és teljes javítására nem 
volt módunk, de ezzel a kis beavatkozással a kötéseket 
stabilizáltuk, további szakadások kialakulását meggátol-
tuk. Az albumokkal együtt bekerült fényképeket a fotó-
gyűjtemény kezelője elkülönítve tárolja, azok a kiállításra 
nem kerültek ki.

7. A kiállítás műtárgykörnyezete

Az utolsó fejezetben röviden ismertetjük a kiállítás meg-
előző műtárgyvédelmi szempontból lényeges jellemzőit. 
A restaurátor feladata nem fejeződik be a tárgyak helyreál-
lításával, oda kell fi gyelnie a tárgyak kiállítási módjára is.

A székelykeresztúri múzeum állandó kiállításának ter-
vezői és a forgatókönyvet összeállító muzeológusai fi gye-
lembe vették, sőt kérték az állományvédelmi szakembe-
rek véleményét, és bevonták őket a tervezésbe.

A klíma és fényadatok mérése ELSEC 764 UV Moni-
tor műszerrel történt (1., 2., 3. táblázat).49

7. 1. A levegő, mint műtárgykörnyezet

Mivel nem volt anyagi lehetőségünk légkondicioná-
ló-rendszer kiépítésére, valamint az ablakok fényvédő 
fóliával való ellátására, igyekeztünk a lehető legmegfe-
lelőbb, passzív rendszer kialakítására. A kiállítás építése 
során alkalmazott szárazépítéses technika nem növelte 
számottevően a kiállítótér páratartalmát, sőt, az alápin-
cézett, jól záró ajtókkal és ablakokkal rendelkező helyi-
ség vastag, meszelt, páraáteresztő falai, valamint a vitri-
nek építéséhez használt nagy felületű gipszkarton lapok 
természetes pufferként működnek. A jól záró ablakokra 
újabb szigetelőanyagok kerültek. A páratartalomra érzé-
keny régészeti fémtárgyakat bemutató tárlók szigetelé-
sét nem tudtuk megoldani az egységes kiállítási felület 
megbontása nélkül, ezért ezekbe a tervezők és a restau-
rátorok kompromisszumos megoldásaként szilikagél ke-
rült. A vitrin alsó részében elhelyezett két, rejtett tároló 
dobozba került az olcsóbb, RH 45%-ra kondicionált szi-
likagél, míg a páratartalom változásaira színváltozással 
fi gyelmeztető Bluegélt a vitrin egy kevésbé látható sarká-
ban helyeztük el. Így egyetlen pillantással ellenőrizhető, 
hogy a fémtárgyak mikroklímája megfelelő-e.50 Hasonló 
körülmények között kerül bemutatásra néhány régészeti 
fa-, csont-, és bőrtárgy is. 

A kiállítótér szellőzését az udvarra nyíló ablakkal, va-
lamint egy, a belső térbe nyíló ajtóval tudjuk megolda-
ni. Így, a múzeumépület előtti nagy forgalmú főútvonal 
szennyezett levegője kevésbé jut be a kiállítótérbe.

49 Járó Márta: A legfontosabb műtárgykörnyezeti paraméterek mérése. 
Múzeumi Állományvédelmi Füzetek 1. Budapest, 2005. p. 11.

50 Elias Casanovas – Luis E. – Ana Isabel Seruya: Climate Control in 
a 16th Century Building in the South of Portugal, [Egy 16. századi 
épület műtárgykörnyezeti ellenőrzése Portugáliában] In. 12th Triennial 
meeting, Lyon, 29 August – 3 September 1999: preprints, Vol 1. ICOM 
Committee for Conservation, James & James, London, 1999.

37. kép. A kisebbik családi fotóalbum restaurálás közben.
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7. 2. Fényviszonyok

A világítási eszközöket úgy tervezték meg, hogy a kiállí-
tott anyag fényérzékenységét is fi gyelembe vették, a fényre 
érzékeny vagy fokozottan érzékeny műtárgyak közvetlen 
közelébe nem helyeztek el világító testeket, illetve az ilyen 
tárgyakra vetülő lámpák fényerejét szabályozták. Ez utób-
bi célból minden helyiségbe külön fényszabályzót építettek 
be az installációk és a vitrinek számára. Ezzel a világítási 
rendszerrel megoldható volt az is, hogy a látogatók fi gyel-
mét a technikai háttér ne vonja el, mert az sötétben maradt. 
A különböző vitrinek megvilágításának tervezésekor fi gye-
lembe vettük az oda kerülő műtárgyak anyagait, így az azo-
nos teremben lévő, de más-más anyagból készült vitrinek 
akkor is külön fényerőszabályzót kaptak, ha lehetőség lett 
volna egyetlen kapcsolóról vezérelni. További szabályozá-
si lehetőséget jelentett a megfelelő teljesítményű, illetve 
helyes spektrumú (hideg, meleg) fényforrások megválasz-
tása. Így, az azonos szabályozóról működő, de különbö-
ző teljesítményű lámpákkal a szükséges fénymennyiséget 
jobban a tárgyak igényeihez igazíthattuk. A természetes 
fényt teljes egészében kizártuk a termekből az ablakok tö-
kéletes elsötétítésével. Azokba a vitrinekbe, amelyekben 
nem helyeztek el fényre érzékeny műtárgyat hidegtükrös 
halogén izzós lámpatesteket építettek be.

7. 3. Vitrin és installáció

A vitrinek gipszkartonból készültek, felületüket vizes bá-
zisú festékkel vonták be. A posztamenseket „Hungarocell” 

tömbökből fűrészelték ki a megfelelő méretre, felületüket 
izolálták és vizes bázisú festékkel vonták be. Minden fel-
iratot és egyéb tájékoztató táblát vitrinen kívül helyeztek 
el, a vitrinekben káros anyagot kibocsátó egyéb kiegészí-
tő kellék nem került. A tárgyakat plexi rudakból fűrészelt 
és melegen hajlított tartókra helyezték. A kiállítótermek 
járószintje esztétikailag megfelelő padlószőnyeg burko-
latot kapott, melyet megfelelően tisztán tartanak, hogy ne 
váljon rovarok és egyéb károkozók fészkévé. A karton-
nal szigetelt ablakok belső felére kerültek a nagyméretű, 
többnyelvű tájékoztató molinók, így azok eredeti funkci-
ójukon túl esztétikai szerepet is betöltenek, lévén eltakar-
ják a teljes ablakfelületet (38. kép).

38. kép. A cinteremkapu védőcsomagolása a kiállítás építésekor.

1. táblázat. A kiállítótérben 2009. július 7-én mért értékek

1. terem 2. terem 3. terem 4. terem 5. terem 6. terem 7. terem 8. terem 9. terem
RH (%) 57,3 56,1 56,4 61,3 61,0 59,5 59,9 59,3 61,0
T (C°) 24,4 24,4 24,3 24,2 24,3 24,3 24,2 24,1 24,0

A mérés napján az idő derűs és napos volt, a kiállítási termekben a műszaki felújítás munkálatai folytak, és ezzel 
együtt éppen a kályha rekonstrukciót rakták.

2. táblázat. A kiállítótérben 2009. július 30-án mért értékek
1. terem 2. terem 3. terem 4. terem 5. terem 6. terem 7. terem 8. terem 9. terem

RH (%) 49,7 51,5 50,0 50,5 48,7 49,9 49,0 51,4 48,9
T (C°) 25,5 25,2 25,1 25,0 25,1 25,0 24,0 24,9 25,1

A mérés napján az idő derűs és napos volt, a kiállítási termekben részben már befejeződtek a műszaki munkálatok 
és megkezdődött a gipsztáblák beépítése. A mérés ideje: 17.30 óra

3. táblázat. A kiállítótérben 2010. április 15-én mért értékek
1. terem 2. terem 3. terem 4. terem 5. terem 6. terem 7. terem 8. terem 9. terem

RH (%) 37,6 36,9 36,5 37,1 37,9 37,7 37,1 38,0 37,5
T (C°) 17,4 17,4 17,3 17,2 17,1 17,0 16,9 17,0 16,9

A mérés napján az idő borús, esős és párás volt. A mérés ideje: 13.00 óra
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Akinek módjában áll felkeresni a Nagy-Küküllő fel-
ső folyása mentén fekvő kisvárost, feltétlen látogasson 
el a város központjában található múzeumba, ahol a fent 
ismertetett állandó kiállításon kívül egyéb érdekes látni-
valókban is része lehet. 
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