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Bevezetés

A XVI: századi török tükörhöz tartozó korabeli tá-
roló doboz anyaga, készítéstechnikája és formája alap-
ján az Iparmûvészeti Múzeum Esterházy gyûjtemé-
nyének egyedi darabja. A II. világháborúban erõsen 
megsérült, szétmállott, roncsolt tárgy restaurálásával 
célom a konzerválás mellett – az egységes esztétikai 
kép megteremtése érdekében – a fennmaradt töre-
dékek és a tükör méretei alapján a doboz kiegészítése 
volt.

A doboz (Ltsz.: E.72.2/b.) különlegességét papír 
alkotóanyaga adja. Az Esterházy gyûjteményben ke-
vés – ötvös tárgyakhoz tartozó – eredeti tároló eszköz 
maradt fenn. Ezek jelentõs része európai ötvösök mun-

1kája, általában fából, bõrborítással készültek , közöttük 
nem található olyan, melynek vázát csak papír alkotja. 
Ritkaság az is, hogy egy török eredetû ötvöstárggyal 
egy idõben készült török tároló eszköz maradt fenn. Az 
egyidejûséget a fedõt borító rátétek nyomása bizo-
nyítja, mert motívumai megegyeznek a tükör vésett dí-
szítésével (ld. kép).

Az Esterházy gyûjtemény és a tárgy állapotát 
befolyásoló történeti tények

A feltehetõen XVI. századi tükör és doboz 
Esterházy-kincstárba kerülésének idõpontja isme-
retlen. A gyûjteményt megalapozó Esterházy Miklós 
(1582-1645) halálakor a kincstár tárgyait összeírták. 
Ebben a leltárban egyetlen tükör található, a tizedik lá-
dában elhelyezve, a következõ leírással: „egy tükör, 

2ezüst és aranyozott virágú” . E meghatározás alapján 
nem dönthetõ el, hogy a restaurált doboz tartalmáról 
van-e szó, ami bizonyítaná, hogy már ekkor a gyûjte-
mény része volt.

Az 1685-ben készült jegyzék alapján már ponto-
3sabban meghatározhatók az egyes mûtárgyak. A 9-es  

és 19-es ládák tartalmának leírásában találkozhatunk 
tükrökkel, de tárolóeszközök említése nélkül. A 19-es 

4láda 83. tételében  található bejegyzés hasonlít leg-
jobban a török tükör leírására. Készítési ideje alapján is 
feltételezhetõ, hogy az ötvöstárgy ekkor már a gyûj-
temény része lehetett.

A kincstár 1721-ben felvett inventáriuma már ma-
gyar nyelvû, jól olvasható, többé-kevésbé pontos leírá-
sát adja a tárgyaknak. A 19-es és 20-as almáriumban 

5leírt 3-as tétel  leírása illik a tükörére, de sajnos itt sem 
említik a dobozt, pedig sok tárgyat a tároló eszközével 
együtt jegyeztek be.

Annak ellenére, hogy egyik leltár sem utal rá, 
feltételezhetõ, hogy a tükröt mindig dobozban tárolták, 
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azonban a különös alakú, értékes ötvöstárgy mellett 
leírását nem tartották említésre méltónak.

A II. világháborúban a kincsek ládákba csoma-
golva a budai várba, az Esterházy palota pincéjébe ke-
rültek. A vár ostromakor bombatalálat következ-
ményeként a gyûjteményre az épület ráomlott, az érté-
kes kincseket a palota romjai alól csak három év múlva 
kezdték el kimenteni. Az Iparmûvészeti Múzeumba ke-
rülõ súlyosan megrongálódott mûkincseket a lelet-
mentés után gyorskonzerválták, de az összegyûjtött 
tároló dobozokat csak szétválogatták és ládákba he-
lyezve raktározták el. 

Tárgyleírás

A rázáródó típusú doboz két részbõl áll: a fedélbõl 
és az aljból. Alakja kétkaréjos, nyeles formát mutat, 
nyelével szemben kicsi, hegyes nyúlvány található.
A tetején és az oldalfalon kívül és belül is kecskebõrrel 
borított fedelet négy ezüstfóliával nyomott papírrátét 
díszíti. A mandorla formájú rátéteken kidomborodó saz 
levelek és lótusz virágos, hatayi motívumok kaptak 

6 helyet. A legnagyobb, nyolcszögletû papírrátétet 
ezüstfóliával nyomott díszítés veszi körül. A fedél kör-
vonalát szintén ezüsttel nyomott lénia keretezi. Belsõ 
borítása lilás foltokkal díszített merített papírból ké-
szült.

A doboz alján, kívül-belül kékes-zöld, anyagában 
színezett, merített papírbevonat található.

A tárgy méretei

A méréseket a restaurálás elõtt végeztem el. 
Csillaggal a hiányos tárgy adatait, kereszttel a 
töredékek alapján meghatározott értékeket jelöltem 
meg.

Az adatok az eredetitõl eltérhetnek, hiszen a talaj-
ban három évig rejtõzõ mûtárgyat alkotó szerves anya-
gok nedvesség hatására méreteiket jelentõs mérték-
ben megváltoztathatták.

A fedél méretei:
hossza: 450 mm*
szélessége a nagyobbik karéjnál: 205 mm
szélessége a kisebbik karéjnál: 133 mm
nyelének hossza: 190 mm*
oldalfalának magassága: 23 mm+
oldalfalának vastagsága: 2 mm
a fedõlemez vastagsága: 2 mm
Az alj méretei:
hossza: 405 mm*
szélessége a nagyobbik karéjnál: 201 mm*
szélessége a kisebbik karéjnál: 129 mm

* Országos Széchényi Könyvtár



Készítéstechnika

A dobozt készítése során merített papírlapokból, 
keményítõvel ragasztották össze. Az oldalfalak 15 ré-
tegbõl állnak. A fedõ- és fenéklemez rétegeinek szá-
mát nem lehetett megállapítani károsodásuk miatt.

A doboz aljának papírborítását keményítõvel ra-
gasztották fel. 

A fedél tetején és oldalán a bõrborítás felragasz-
tása szintén keményítõvel történt. A bõr több részbõl 
áll, az illesztések a doboz oldalára esnek. Elvéko-

7 nyítását barkatépéssel készíthették el, ezt bizonyítja, 
hogy az oldalfalat borító bõrdarabok rendkívül véko-
nyak és vastagságuk egyenletes. A belsõ borítópapír 
alatt talált bõrtöredékek tanúsága szerint a bõr az oldal-
falat kívül-belül is beborította. A spricceléssel díszített 
merített papírt keményítõvel ragasztották be a fedél 
belsejébe. A fedlapra szintén keményítõvel ragasz-

8tották fel a papír rátéteket , majd rápréselték a felte-
9  hetõen fémbõl készült negatív dúcokat , kialakítva a 

papíron a pozitív nyomatot. Ezt követõen valószínûleg 
10enyvvel, vagy gyantaporral  alapozva préselték rá az 

ezüstfóliát a papírlapra. A bõrt díszítõ nyomással 
elõállított vonalas díszítések is valószínûleg ezüst-
fóliával készültek.

Állapotleírás

Az erõsen sérült, hiányos állapotú doboz a földben 
töltött három év alatt több károsodást szenvedett. A 
talaj összenyomó ereje, nedvessége, a mikrobák, 
rovarok alapvetõen befolyásolták az addig 
múzeumban õrzött, feltehetõen kielégítõ állapotú tárgy 
állapotát (1. kép).

A doboz fedele erõsen szennyezett volt, felületét 
szú kirepülõ nyílásai borították. A papírmasé váz 
szétesett, az oldalfalakat alkotó merített papírcsíkok 
kétharmada elveszett, a meglévõket összetartó ra-
gasztó a nedves környezet hatására elvesztette össze-
tartó erejét. A fedlap egyik oldala mállékonnyá vált, 

1. kép. A doboz töredékei restaurálás elõtt.

feltehetõen mikroorganizmusok bontó hatására. Az el-
keskenyedõ nyél bõrrel borított vége és a rövidebb 
nyúlvány, valamint az oldalfalakat borító bõr jelentõs 
része hiányzott. A nyelet díszítõ rátétek közül az egyik 
elveszett, a másik levált. A bomlásnak indult papír-
masé doboz feletti penészes bõr barnás-vöröses színe 
megfeketedett.

A doboz aljának károsodása nagyobb mértékû 
volt. A szúrágta papírmasé váz oldala a borítópapírral 
együtt hiányzott. A fenéklemez egy része a mikroor-
ganizmusok hatására szétmállott. A nyél vége és a rö-
videbb nyúlvány elveszett, a megmaradt nyélrész több 
helyen leszakadt a kétkaréjos részrõl.

A hiányos borítópapír szennyezett, foltos, pené-
szes volt.

Anyagvizsgálat

A borítóbõr vizsgálata

A doboz fedelén talált borítóbõrt sztereomikrosz-
kóppal, ráesõ fényben, 120-szoros nagyítással vizs-
gáltam. A barkarajz alapján megállapítottam, hogy a 
bõr kecskebõr.

A cserzés típusának megállapítását színreakciós 
vizsgálattal végeztem. A leválasztott mintát vas(III)- 
kloriddal cseppentettem meg. A fekete elszínezõdés a 
bõr növényi cserzésére utalt.

A fedlap és fenéklemez papírlemezeinek és az 
oldalfalak vizsgálata

A dobozt alkotó papírlapok közül a fedlap és fe-
néklemez sötétszürke színû, egyenetlen vastagságú, 
mállékonyabb (kevésbé enyvezett, rosszabb rostmi-
nõségû?).

Az oldalfalak papíranyaga jobb megtartású, vilá-
gosabb színû volt. A vizsgálathoz vett mintákat 24 órá-
ra desztillált vízbe helyeztem, rostjaira bontottam, majd 
színreakcióval megállapítottam a rostösszetételüket.

11 Minden esetben Herzberg reagenst alkalmaz-
tam. A mintákat megcseppentve a reagens különbözõ 
színreakciót mutat. Jelen esetben mindháromszor bar-
nás-vörös színûvé váltak a rostok. Tehát a lapok 
pamut, len és kender összetételûek.

A rostok õrlésének meghatározását a róluk készí-
tett 120x-os nagyítású mikroszkópos kép segítette. Ez 
alapján a következõ eredményt állapítottam meg: 
mindhárom minta parázs õrlésû, melyet a gyengén 
foszlatott (vágott), hosszú és rövid rostok jelenléte 
bizonyít .

A doboz aljának belsõ borítópapírján vízjelet ta-
láltam (1. ábra).

A papír pH -mérése

A vizsgálatot a borítópapírokon, a fedõ- és fenék-
lemezen és a fedõ oldalfalát alkotó papírcsíkok egyik-
én elektromos pH-mérõ készülékkel, kombinált üveg-
elektróddal  végeztem el.
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A doboz tetején mért adatok a következõk: 
a borítópapíron 5,4 pH 
a fedlapon 5,1 pH
az oldalfalon 5,4 pH

A doboz alján mért adatok a következõk:
a belsõ borítópapírón 4,9pH
a külsõ borítópapíron 5,3 pH
a fenéklemezen 5,0 pH

Az enyvezõ anyagok vizsgálata

A vizsgálathoz a fedélbõl és a doboz oldalfalából 
vettem mintát. A fehérjetartalmú enyvezõ anyagok ki-
mutatását biuret-reakcióval végeztem el. A kis mennyi-
ségû papírdarabkákat fõzõpohárba helyezve, desz-
tillált vízzel fõzõlapon forrásig melegítettem, majd 
néhány  csepp 2%-os  réz -szu l fá t  o lda to t  
(CuSO ·5H O) és egy csepp 5%-os nátrium-hidroxid 4 2

(NaOH) oldatot cseppentettem hozzá. A megjelenõ 
lilás szín minden esetben azt mutatta, hogy a lapokat 
enyvvel kenték át.

A felhasznált ragasztóanyag vizsgálata

A papírlapokat összeerõsítõ, barna ragasztóból 
12vett mintát kálium-jodidos jód oldattal (KJ-J )  csep-2

pentettem meg. Kékesszürke szín jelent meg a ros-
tokon, ami keményítõ jelenlétére utal. Színe alapján a 
ragasztó feltehetõen nem tiszta keményítõ, hanem 

13rozslisztbõl készített sikér.

A bõrborítás ragasztásához használt ragasz-
tóanyag vizsgálata

Tárgylemezre helyezve és kálium-jodidos jód ol-
dattal megcseppentve a mintát, kékesszürke színreak-
ciót figyeltem meg, vagyis a bõrborítás ragasztásához 
keményítõt (sikért) használtak.

A papírborítás leragasztáshoz használt ragasz-
tóanyag vizsgálata

A borítókról vett, vizsgálandó mintát kálium-jodidos 
jód oldattal megcseppentve kékesszürke színváltozást 
tapasztaltam, ami bizonyította, hogy mindhárom meg-
maradt borítót keményítõvel (sikérrel) ragasztották a 
papírmasé dobozvázra.

1. ábra A borítólapon talált vízjel.

A restaurálás menete

A doboz szétbontása, az alkotóelemek 
fertõtlenítése

A restaurálást a doboz szétbontásával kezdtem. A 
bõrt és a papírborítást szárazon választottam le a pa-
pírmasé vázról. Az oldalfalat alkotó papírcsíkokat egy-
részt szárazon, másrész vízzel végzett nedvesítéssel 
bontottam szét.

A feltehetõen mikroorganizmusokkal fertõzött tár-
gyat Preventol CMK (paraklór-metakrezol) 2%-os izo-
propil-alkoholos oldatával, permetezéssel fertõtlenítet-
tem. A mûveletet kötésbõr esetében, a foltosodás elke-
rülése érdekében a hátoldalról, tamponálással vé-
geztem.

A papír alkotóelemek tisztítása

A papírokról elõször poroló ecsettel távolítottam el 
a lazán kötött szennyezõdéseket, majd Rotring B 20 tí-
pusú, puha radírral folytattam a tisztítást.

A papír alkotórészek vizes áztatásakor a külön-
14bözõ foltok  és lebomlási folyamatok végtermékeit tá-

volítottam el. Erre azért volt szükség, mert a benn-
maradó szennyezõdések a papír további romlását (a 
cellulózláncok savas hidrolízisét) okozhatják. A mosó-
vizet – idõnként felkavarva – kétszer cseréltem.

Ezt követõen a papírokat kalcium-hidroxid ol-
15datba  helyeztem, hogy a bennük található savmara-

dékokat közömbösítsem, majd vizes öblítés követ-
kezett. Ismételt kalcium-hidroxid oldatos áztatás után a 
lapokat száradni hagytam, hogy a levegõ szén-dioxid 
tartalmából és az oldat kalcium-hidroxidjából puffer-
ként a késõbbi savasodás ellen kalcium-karbonát 
keletkezzék. Az áztatás minden esetben 20 percet vett 
igénybe.

A papír rátéteket – félve az ezüstfólia díszítés sé-
rülésétõl – csak szárazon, porolással és radírozással 
tisztítottam.

A borítóbõr tisztítása

A bõrön található laza porréteg leradírozása után a 
16likkerrel  végzett tisztítás lehetõvé tette a felülethez kö-

tött zsíros szennyezõdések eltávolítását és a kiszáradt 
bõrbõl távozott nedvesség bevitelét, miáltal kemény-
sége csökkent, rugalmassága nõtt.

17A tisztítást likkerrel  végeztem. A tisztítószert vat-
tával vittem fel a bõrre, majd körkörös mozdulatokkal 
haladva töröltem át a felületet, a vattát sûrûn cserélve.

A borítópapírok kiegészítése

A borítópapírok kiegészítését kézi papíröntéssel 
találtam legcélszerûbbnek elvégezni. A kézi papír-
öntés elõnye, hogy a kiegészítendõ felületre egy mun-
kafolyamaton belül lehet a megfelelõ színû, vastag-
ságú és rostszerkezetû pépet feljuttatni, valamint a 
papír rostszerkezete és tapintása az európai papíréhoz 
hasonlít. A módszer hátránya, hogy az egyenletes lap-
vastagság elérése nem megoldható, átnézetben a pót-
lás „felhõs”, ezért inkább kisebb hiány kiegészítésére
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alkalmas. Mivel a borítópapírokat leragasztottam, ezért 
a felhõs átnézet nem vált zavaróvá.

18Az öntéshez a papírpépet 35°SR  fehérített ken-
19der , 35°SR fehérített szulfát fenyõcellulóz, és 17°SR 

fehérített, foszlatott fenyõcellulóz rostok keverékébõl 
1:1:1 arányban készítettem el.

20A rostok dezintegrálását  és színezését az OSZK 
Hírlaprestauráló Mûhelyében végeztem el Tóth Zsuzsa 
restaurátor segítségével. A száraz rostokat elõször víz-
ben dezintegrátorral eloszlattam, majd Ciba Pergasol 
direkt ipari papírszínezékkel színeztem meg. A meg-
felelõ árnyalat létrehozását a borítók átlagos színe ha-
tározta meg. 

A kézi papíröntést szívóasztalon végeztem. Az 
21asztalra speciális Vetexet  (nem szövött poliészter-

hálót) fektettem, majd ráhelyeztem a lapot. Felületét 9-
es pH-jú, telített kalcium- hidroxid oldattal nedve-
sítettem át, majd a hiányok és szakadások helyére 

22megszínezett rostszuszpenziót  öntöttem kiskanállal. 
Az öntés után az elszívást biztosító vízcsapdás ipari 
porszívó bekapcsolása mellett a lapra felülrõl is egy 
Vetexet fektettem. A szárítást elõször szabad levegõn 
szikkasztva, majd présben, a Vetexekkel együtt szívó-
papírok között végeztem. A kiegészített borítópapí-
rokat nem enyveztem át, mivel a hiányok kis felületûek 
voltak és a felragasztás során kapott nedvességet 
kibírták szétmállás nélkül. 

A doboz aljának rekonstruálandó oldalához is ön-
téssel készítettem el a borítópapírt, amit tartásának ja-
vítása érdekében Regnal S1 poli(vinil-butirál) 2%-os 
etil-alkoholos oldatával kentem át.

A bõr kiegészítése

A borítóbõr kiegészítéséhez növényi cserzésû 
kecskebõrt választottam. Színezéséhez Ciba Irgaderm 
márkájú, fémkomplex színezék 50%-os denaturált sze-
szes oldatát használtam sárga, barna, és piros színek 
keverésével. Elõször a bõrt 5%-os ecetsavval zsírta-
lanítottam, majd vattával vittem fel a színezéket a 
felületre.

A színezett bõr száradása után kiszabtam a pótlá-
sokat, széleiket elvékonyítottam.

A papírmasé váz kiegészítése

A papír alkotóelemek összeállítása elõtt a tükör, a 
borítások, valamint a fedõ- és fenéklemez mérete alap-
ján meg kellett állapítanom a doboz nagyságát. A hiá-
nyos, rövidebb nyúlványok formájának meghatározá-
sához a borítóbõr mérete nyújtott segítséget. A nyél 
hosszát a tükör, kerekített lezárását a doboz általános 
formája (ti. szegletes forma nem látható az oldalfalak 
vonalvezetésében) határozta meg.

23A fenéklemezek hiányait szívópapírral  egészítettem 
ki és búzakeményítõvel ragasztottam össze. (A szívó-
papír alkalmazásának elõnye, hogy savmentes ,és 
rostjai jó minõségû fenyõbõl készült szulfát cellulózból 
állnak. A vizes oldatú ragasztók mélyen beleívódnak a 

papírba, annak jó szívóképessége miatt.) A két papír-

lemezt belsõ oldaluk felõl, teljes felületen szintén szí-

vópapírral kasíroztam meg. Ezzel célom az volt, hogy a 

kiegészítéseket és az eredeti papírmasét összefogva 

gyengítse a száradás során jelentkezõ – a különbözõ 

anyagminõség miatti – húzóerõket.

A doboz sablonját fából készítettem el. Ennek 

nagyságát a fenéklemez és a belekerülõ tárgy mérete 

határozta meg. A famagot celluxszal ragasztottam kör-

be, hogy a rákerülõ papírmaséból a ragasztó nedves-

ségét ne vehesse fel.

A doboz aljának oldalfal-magasságát a megtisz-

tított töredékek között talált, mintegy 20 cm hosszú, a 

többihez képest szélesebb papírcsík alapján hatá-

roztam meg. A papír anyaga megegyezett a fedél ol-

dalfaláéval, és jól elkülöníthetõ volt a szürkés színû fe-

dõlemezektõl. A töredék a fedél részét nem képez-

hette, mivel hosszirányban semmilyen hajtást nem fe-

deztem fel rajta, ezért feltételeztem, hogy az alsó rész 

oldalfalát alkotta.

Az alj oldalfalát szívópapír csíkokból, búzakeményí-

tõ felhasználásával készítettem el, majd a megmaradt 

töredékeket ráragasztottam a legkülsõ rétegre. A papír 

száradás alatti zsugorodásának elkerülését és a forma 

negatív éleibõl való kihúzódását préseléssel oldottam 

meg. A karéjos forma sarkaiba kábelszorító gyorsbi-

lincs segítségével fémlemezt szorítottam. (2. kép).

Száradás után eltávolítottam a préselõ eszközö-

ket, majd az elkészített oldalfalat a sablonon hagyva át-
24menetileg két milliméter vastag papírcsíkot  húztam 

rá, amit celluxszal erõsítettem fel. Erre építettem rá a 

fedél keskenyebb oldalfalát, amit egyrészt szívópa-

pírból, másrészt az eredeti papírcsíkok felhasználá-

sával készítettem el. A papírmasé szárítása a fent leírt 

módon történt.

2. kép. A famagon száradó papírváz a negatív sarokban 
szorító bilincsekkel
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A doboz beborítása
Elõször a doboz aljának oldalfalát borítottam be a 

kiegészített papírral, majd beleragasztottam a belsõ-, és 
külsõ borítást is. A száradást lenehezítve, filcek között 
végeztem a fa sablon visszahelyezésével.

A fedél borítása során elõször az oldalfalakat von-
tam be a pótló bõrrel, ezután felragasztottam a töredé-
keket is. Száradás után az öntéssel kiegészített és ak-
varell festékkel retusált eredeti belsõ papírborítást he-
lyeztem vissza, majd felragasztottam a nyomott papír-
rátéteket is. A ragasztáshoz minden esetben búzakemé-
nyítõt használtam.

Ezt követõen az oldalfalakat leválasztottam a 
sablonról, majd a fenék- és fedlapra búzakeményítõvel 
ragasztottam fel (3. kép).

3. kép. A kiegészített papírdoboz. A sötétebb színû részek 
a beépített eredeti töredékét mutatják.

4. kép. A doboz aljára visszaragasztott, 
öntéssel kiegészített borítópapír.

+-

5. kép. A restaurált tükör és dobozfedél. A képen látható a tükör
 hátlemezének és a rátéteknek az azonos motívumai.

A teljes száradást követõen a restaurált doboz alkal-

massá vált eredeti feladatára, a Rácz Jenõ ötvösresta-

urátor által helyreállított tükör biztonságos tárolására (4-

5. kép).

Tárolás javaslat

A doboznak a közvetlen megvilágítástól mentes, 

20°C hõmérsékletû és 50  5%-os relatív légnedvességû 

tárolást és kiállítási körülményeket kell biztosítani, mivel 

a tárgyat alkotó papír és bõr érzékenyen – akár csak is-

mételt restaurálással helyrehozható alakváltozással – 

reagál környezete hõmérsékletének és páratartalmának 

változásaira. A megengedhetõ maximális világítás 50 

lux.
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lehet következtetni. Fadúc alkalmatlan lenne ilyen mélységû és 
finomságú vonalak elkészítésére.
10

A fémfólia kötõanyaga e korban mindkettõ lehetett. A enyv vízben 
oldódik, mivel e rátétekrõl lemosható a fémdíszítés, ezért jelen 
esetben való-színûleg enyvet használtak.
11 Herzberg-reagens: A oldat: 50 gr cink-klorid és 25 ml desztillált víz,

B oldat: 5,25 gr kálium-jodid, 0,25 gr jód és 12,5 ml desztillált víz.

400 ml A oldatba állandó keverés mellett 14 ml B oldatot kell 
csepegtetni. Száraz mérõhengerbe töltve felületére jódkristályt kell 
helyezni, majd 24 óra után a reagens használható.
12 

A reagens készítése: 1,7 gr kálium-jodidot és 2,5 g jódot kell 
feloldani 100 ml vízben.
13 

A búza- vagy rozssikérbõl készített ragasztót a lisztõrleménybõl 
készítik fõzéssel. A ragasztó tartalmazza a magok háncsát is, ezért 
barna szemcséket tartalmaz. Összetétele: keményítõ, fehérje.
14 A vizes kezelés hatására egyes foltok színeinek fakulása, vagy 
körvonalainak halványodása várható. A vízfoltnak nevezett, sárgás 
kontúrral rendelkezõ részeket a már említett lebomlási termékek 
alkotják, melyek általában nyomtalanul kioldódnak. A többnyire 
beázásból származó folt magával viszi a papírban található 
szennyezõdéseket, mely terjedésének határán sárga színû 
határvonalat képez.
15 Az oldat pH-ját 9-esre kell beállítani. A vízben oldott kalcium-oxid 
(CaO) kalcium-hidroxidot (Ca(OH)2) alkot, ami a papírba kerülve és 
levegõn szárítva a légkörben található szén-dioxiddal (CO2) lúgos 
jellegû oldhatatlan sót hagy hátra. A késõbbiekben keletkezõ sa-
vakkal a kalcium-karbonát (CaCO3) oldhatatlan, ill. semleges sókat 
képez, így nemcsak a papírban található savmaradékok semle-
gesítésére, hanem a késõbbi savasodás közömbösítésére is 
alkalmas.
16 Zsírozóanyag, víz, tisztítószer (ami egyben emulgeátor is) keve-
réke.
17 A likker összetétele a következõ: 30 ml pataolaj, 10 gr lanolin, 40 gr 
zsíralkohol-szulfát (emulgátor és felületaktív anyag), 400 ml víz és 3 
ml 2%-os Preventol CMK (paraklór-metakrezol) izopropil 
alkoholban oldva.
18 A papír õrlésfokának mértékegysége. A rostszuszpenzió víz-
telenedési sebességének jellemzõ mérõszáma. Azt õrlésfokból a 
rostok hosszúságára és felületi tulajdonságára lehet következtetni. 
In: Papíripari kézikönyv, szerk: dr. Vámos György, Mûszaki Könyv-
kiadó, Budapest, 1980, p.999.
19 Az általában használt rövid rostú fenyõcellulóz mellett a hosszabb 
szálú kenderrostok erõsebbé, „pengõsebbé” teszik az öntvényt.
20 A papírgyártás során a száraz rostanyag eloszlatására használt 
nagy teljesítményû késes turmixgép. 
21 A Vetex poliészterbõl készített ruhaipari termék, gallérok 
merevítésére használják. Az öntéshez használt Vetex Dániából 
származik. Elõnye, hogy a magyar készítménnyel szemben vízben 
nem nyúlik.
22 

A szuszpenzióban a szárazanyag tartalom kb. literenként 50 g volt. 
A rostokat legalább 8 óránként turmixszal össze kellett keverni a 
csomósodás elkerülésére és az öntés egyenletes kialakulása miatt.
23 A szívópapír német termék. Gyártója: Macherey Nagel. Típusa: 
MN 618. Mérete: 580x580 mm
24A két elkészített oldalfal közé helyezett, két milliméter vastag 
„távtartó” biztosította, hogy a késõbbi papír és bõrborítás 
felhelyezése ellenére a doboz jelentõsebb szorulás nélkül is 
nyitható.
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Jegyzetek
1Pl. Az ún. Mátyás-kulacs (XV. sz., nürnbergi ötvösmester mû-
remeke, Ltsz.: IM E 59.1) doboza fából, bõrrel borítva, vaknyo-
mással díszítve készült. A töredékek között is több kehelytartó 
doboz található famaggal, bõrborítással.
2Thaly Kálmán: Esterházy Miklós nádor kincstára 1645. In: Történeti 
Tár, kiadó: Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1883. p.764.
3
13-18. tétel. Katona Imre: A fraknói kincstár 1685 évi tára, In: Sa-

varia. Vas megyei múzeumok értesítõje 17-18, Szombathely, 1983., 
p. 487.
4„83. Edgy kerekded hosszu fogateu teürkises Teükör.” In: Katona 
Imre: A fraknói kincstár 1685. évi tára. In: Savaria. Vas megyei 
múzeumok értesítõje 1718, Szombathely, 1983., p. 494.
5
„Nro 3º Hosszú nyelû tiszta ezüstbõl való aranyos Török Tükör, 
büven Turkisekkel kirakva.” In: Katona Imre: A fraknói kincstár 1725-
ös leltára, In: Mûvészettörténeti értesítõ XXIX évf., Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1980., p.137.
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6 
A XVI. század közepétõl a perzsa Sahkulu mester által meg-

honosított „saz” stílus vált gyakorivá. E stílus jellemzõi az ötvös-
tárgyakon hegyes levelekként és rozettákként, arabeszkes (rumi 
jellegû) indafonatra fûzve tûntek fel. Mellette a kor egy másik gya-
kori növényi ornamense az un. hatayi virágos motívum. Ez álta-
lában pünkösdi rózsát, lótuszvirágot formázó díszítmény volt.
7 
A kecskebõrre jellemzõ, hogy a barka- és irharéteg kötõdése gyen-

ge, tépéssel egymástól elválasztható. Így rendkívül vékony, jól ala-
kítható bõrréteg kapható.
8 
A rátétek lefejtése után láthatóvá vált a bõrbe nyomódott minta is, 

vagyis a papírba és a bõrbe egyszerre préselték bele a motí-
vumokat, nem pedig az elõre megnyomott papírrátétet ragasztották 
fel a dobozfedõre.
9 
A nyomódúc anyagára a nyomat éles kontúrja és mélysége alapján 


