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(Ki vo nat)
A dol go zat a (fa) bú tor res ta u rá lás mun -
ka fo lya ma tát tár gyal ja, úgy ahogy az a
Csernátoni Mú ze um ban tör té nik. Kü lö -
nös fi gyel met szen tel a fes tett bú tor da -
rab ok res ta u rá lá si sa já tos sá ga i nak. Má -
so dik ré szé ben 18. szá za di fes tett lá da
elõ tar tó sí tá sát is mer te ti, rész le te i ben.

Ko ráb bi dol go za tunk ban be mu tat tuk az
1787-ben ké szí tett lá da fon to sabb jel lem zõ it.
Ezek után rá té rünk a lá da res ta u rá lá si és tar tó sí tá -
si mun ká la ta i nak be mu ta tá sá ra, a res ta u rá lá si és
tar tó sí tá si fo lya mat is mer te té sé re.

Fi gye lem be vé ve, hogy egy 210 éves fes tett
bú tor da rab res ta u rá lá sá ról, tar tó sí tá sá ról lé vén
szó, és fi gye lem be vé ve azt a tényt is, hogy egy
rit ka da ra bot kell szak sze rû en ke zel ni, ilyen eset -
ben a mun ká la tok meg kez dé se elõtt egy szak mai
ta nács ko zást kel lett tar ta ni, mely so rán sor ra vet -
tük és le szö gez tük a leg ap róbb rész le te kig a ten -
ni va ló kat és a mun ká lat fá zi sa it.

A tar tó sí tás ra, res ta u rá lás ra ki je lölt tárgy
szem re vé te le zé se, tü ze tes meg vizs gá lá sa után
azon nal ki tûnt, hogy egy kö ze pes ál la gú da rab bal
ál lunk szem ben, és hogy a szó ban for gó lá da tá -
ro lá sa mi att (pad lás ról men tet tük ki, aho vá be -
folyt az esõ víz) na gyon ned ves ál la pot ban ke rült
a gyûj te mé nyünk be.

Te hát el sõ fon tos sá gú kér dés meg ol dá sá nak
a tárgy las sú ki szá rí tá sát fo gad tuk el. Er re a cél ra
egy hu za tos, ár nyé kos, szá raz he lyet vá lasz tot -
tunk.

Semmilyen eset ben nem aján la tos a gyors,
erõ sza kolt szá rí tás (pl. tû zõ na pon).

Meg ál la pí tá sunk ered mé nye ként ar ra az el -
ha tá ro zás ra ju tot tunk, hogy a lá da fe ne két vég ér -
vé nye sen el kell tá vo lí ta ni, hi szen ezt a ré szét
70%-ban ká ro sí tot ta a szú.

Szá rí tás elõtt az egész lá dát eny hén ned ves,
lan gyos víz be már tott pu ha rong  gyal át kell tö rül -
ni, tisz tí ta ni a több év ti ze des, pad lá son rá ra kó -
dott szen  nye zõ dés tõl, por tól, füs tös ré teg tõl stb.
A szá ra dás ra elõ ké szí tett lá dát, a mi ese tünk ben,
amint fent is je lez tük, a na gyon ká ro so dott fe nék -
desz ká já tól kel lett meg sza ba dí ta ni. Ilyen eset ben
min dig fi gyel me sen szem ügy re kell ven ni, hogy
utó la go san nem hasz nál tak-e vas sze get a meg la -
zult fe nék desz ka vis  sza erõ sí té sé hez. Majd min -
den esetben, szak sze rût le nül, de ezt tet ték. A be -
le rozs dá so dott sze gek ki hú zá sa ese té ben, hogy a
lá da ele je, ol da la, há ta ne ron gá lód jon, aján la tos
a kö vet ke zõ kép pen el jár ni:

Fon tos tud ni azt, hogy min den kép pen el kell
tá vo lí ta ni a be rozs dá so dott sze ge ket, hi szen ezek
sok szor te nyér nyi nagy sá gú fe lü le ten pusz tít ják el
a fa anya gát, il let ve rozs dás el szí ne zõ dést okoz -
nak, amit a fa rost jai kö zül ki mos ni, el tün tet ni,
sem le ge sí te ni so ha töbé nem le het. A bar nás vas -
oxid el szí ne zõ dés át üt het a fes tett fe lü le tek re is. A
be le sza kadt sze ge ket ki kell vés ni, és a szeg he lyét
ki kell ta ka rí ta ni, majd a ke let ke zett üre ge ket eny -
ves pu ha faszegekkel vis  sza kell töm ni. (Aján la tos
a csont enyv, a tú ró enyv hasz ná la ta.) ARA CET ra -
gasz tó anya got ne hasz nál junk, mert en nek tar tó sí -
tá sá hoz for ma lint hasz nál nak ipa ri lag.

Ter mé sze te sen a fen ti el já rás nál an  nyi fé le
gya kor la ti fo gást kell al kal maz ni és min den eset -
ben mást és mást, hogy ezt nem is ír juk le, ha nem
szí ve sen be mu tat juk gya kor lat ban azok szá má ra,
akik ilyen eset tel áll nak szem ben, és meg fe le lõ,
lel ki is me re tes mun kát sze ret né nek vé gez ni.

Rá té rek az utó lag egy szí nû re át fes tett, vagy
több rend ben át fes tett bú to rok fes ték ré te ge i nek
el tá vo lí tá si el já rá sa i ra, ame lyek le he tõ vé te szik,
hogy is mét elõ tûn hes sen az ere de ti fes tett, dí szí -
tett fe lü let.

Az e té ren ös  sze gyûj tött ta pasz ta lat mon dat -
ja ve lünk, hogy egy na gyon ös  sze tett fel adat nak
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kell ele get ten ni an nak ér de ké be, hogy ne ká ro -
sod jon az ere de ti szí nes fe lü let, és elõ tûn hes sen
az a ré teg, amit szeretnõnk ki bon ta ni. Nem egy
al ka lom mal ta lál koz tunk olyan eset tel, ahol két
ré te get ta kar egy-két át fes tés, vagy ép pen ség gel
az át fes tett fe lü let re újabb díszítõ mo tí vu mo kat
fes tet tek. Az ilyen fe lü le tek ese té ben rend sze rint
az ere de ti, a tárgy ké szí té sé vel egy idõs fes tett fe -
lü le tet tart juk meg.

Elõ ké szü le tek az utó la gos fes ték ré teg el tá -
vo lí tá sá ra:

A fes tett fe lü let “fel pu hí tá sa”. Ezen azt ért -
jük, hogy az év ti ze des, sok eset ben fél év szá za dos
meg ke mé nye dett vagy meg re pe de zett olaj fes ték
ré te get eny hén ned ves 40%-os sze szes ol dat ba
már tott rong  gyal le ta ka rít juk, me lyet idõn ként
(rend sze rint 6-8 órán ként) új ra ned ve sí tünk. Ezt a
fo lya ma tot leg ke ve sebb há rom na pon át meg is -
mé tel jük. Ta pin tás sal ér zé kel ni fog juk, hogy a
fes ték ré teg (ré gi, jó fir nájsz ala pú fes té kek ese té -
ben) fe lü le te “en ge dõ”, va gyis meg pu hul, kör -
münk nyo mot hagy a fe lü le ten. Meg fi gyel het jük,
hogy sú ro ló fény ben át tû nik a lá da min tá ja, vagy
leg alább is sej te ni le het a min tá ból rész le te ket.

Ez után kö vet kez ne a fes ték ol dó szer fe lü let -
re va ló fel hor dá sa, ecset tel, pa mac  csal. Mi több -
fé le ilyen vegy szert hasz ná lunk. A ma gunk re -
cept je sze rint ve gyí tett vegy szert, vagy a ke res -
ke dés bõl be sze rez he tõ vegy szert.

Ma rad junk az ál ta lunk so kat hasz nált “Kro -
mo fág” vegy szer al kal ma zá sá nál.

Ez a szer kül föl di fes ték ol dó, il la nó anyag.
Gyors pá rol gá sá nál fog va hõt von el. Elõ nye,
hogy ré te ge sen fel old min den gyá ri fes ték anya -
got, vagy ép pen ség gel szin te ti kus anya got. (A
föld fes té ke ket, oxi do kat nem old ja.) Aján la tos a
sza bad le ve gõn al kal maz ni. Il la nó gõ ze it, pá rá ját
be szív ni nem sza bad, hi szen eny hén mér ge zõ, és
lég zõ szer vi ár tal ma köz is mert.

Mi ként aján la tos el jár ni a vegy szer rel?
Az utó la gos fes ték ré teg gel át fes tett bú tor da -

rab tisz tí tan dó fe lü le tét az em ber kéz ügyé nek
meg fe le lõ ma gas ság ban he lyez zük el; majd te -
nyér nyi he lyen meg kezd jük a vegy szer fel hor dá -
sát és el kezd jük a ma ra tást. Pu ha rongy da rab bal
a vegy sze re zett fe lü le tet le ta kar juk, hogy gá tol -

juk a szer gyors pá rol gá sát. Hasz ná lat elõtt a
vegy szert jól fel kell ráz ni, hogy az üveg al já ra
le ra kó dott kris tá lyo so dó ol dó anyag ve gyül jön
ös  sze, ol dód jon fel.

A vegy szer 15-20 perc alatt mu tat ja ha tá sát.
Na gyon jó, ha a fel ol dott ré te get fo ko za to -

san rongy da ra bok kal tö röl jük, tá vo lít juk el.
Igen sok hasz nált ru ha da rab ra, rongy ra van

szük ség a mû ve let fo lya mán. Na gyon jó a pu ha
fá ból ké szült spakli vagy gu mi spakli.Semmilyen
eset ben ne hasz nál junk fém ka pa ró esz kö zö ket,
mert ezek ron gál ják a fes tett fe lü le tet. Lé pés rõl-
lé pés re, nagy-nagy tü re lem mel igye kez zünk dol -
goz ni, mert a si et ség, tü rel met len ség mi att sok
vegy sze rünk kár ba vesz het 2 m2 fe lü let ta ka rí tá -
sa kor. Rend sze rint 2 l vegy szer re van szük sé -
günk. Ez a fe lü let ki te rít ve rend sze rint meg fe lel
egy át fes tett lá da fe lü le té nek.

Mi a te en dõ a fes ték ré teg fel ol dá sa után?
Na gyon fon tos lé pés az azon na li sem le ge sí -

tés. A lú gos kém ha tá sú vegy szer sem le ge sí té sé -
hez elõ ször eny hén ece tes (10%-os) lan gyos víz -
zel át kell mos ni bõ sé ge sen, majd há zi szap pa nos
víz zel leg alább há rom szor. Mind ez ta pasz ta lat
sze rint tör té nik.

Ez után a lá da vagy bú tor da rab szá raz, vagy
fél ár nyé kos hu za tos he lyen va ló 2-3 na pos szá rí -
tá sa kö vet ke zik.

Amen  nyi ben lá dát res ta u rál tunk, il let ve át -
fes tett lá dá ról tá vo lí tot tuk el az utó la gos fes ték ré -
te get, és a lá dát ré sze i re szét szed tük (ami sok
eset ben a leg aján la to sabb), ne ki kell lát nunk a lá -
da vagy bú tor da rab ká ro so dá sá nak fe lül vizs gá lá -
sá hoz. (A szú okoz ta ká ro so dás, gom ba be teg ség
je len lé te a tár gyon, kor ha dás okoz ta károk, utó la -
gos, szak sze rût len be avat ko zá sok, mint pl. a ve -
re tek, sa rok zár ere de ti he lyé nek meg vál toz ta tá sa
stb.)

Mind ezek után sort ke rí tünk a tárgy tar tó sí -
tá sá ra. Ez is mé tel ten egy bo nyo lult és sok lel ki is -
me re tet, oda fi gye lést igény lõ hos  szú mun ká lat.
Egy 150-200 éves bú tor da rab ese té ben a fent fel -
so rolt ká ro so dá sok mind-mind ész lel he tõk.

*
Ezek után egy fes tett lá da elõ tar tó sí tá sá ra

szo rít ko zunk csu pán, és be mu tat juk a mi res ta u -
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rá ló mû he lyünk ben tör té nõ fon to sabb fá zi so kat e
té ren.

Adott az utó la gos fes ték ré teg el tá vo lí tá sa és
tö ké le te sen sem le ge sí tett, ki szá radt fe lü let.

Az al só ré sze a lá da-elõ lap nak kü lö nös kép -
pen ká ro so dott, szúet te. Eb ben az eset ben szú ölõ
sze re ket hasz ná lunk, és ha le he tõ sé günk van rá,
“me rí té ses” mód szert, vagy fó lia zsák ba le zár va
gáz zal próbáljuk el pusz tí ta ni a kár te võ ket.

Mi u tán ez zel is meg va gyunk, ki ja vít juk a
rág csá lók okoz ta ká ro kat. Ez rend sze rint egér rá -
gás le het, a lá da elõ lap já nak fel sõ vagy al só ré -
szén. Ha szük sé ges, ki pó tol juk a hi ány zó részt,
vi gyáz va ar ra, hogy mi nél ki sebb fe lü le tet érint -
sen a fes tett rész bõl.

Ez után kö vet ke zik a fe lü let át ke né se ol dott,
ter pen ti nes len mag olaj jal, 50%-os ke ve ré si
 aránnyal. Mi u tán a fa anyag ezt be szív ta, kö vet -
ke zik a gyantáros vé dõ ré teg fel hor dá sa és lan -
gyos rá va sa lá sa.

A gyantár ké szí té se há zi, “õsi” re cept sze rint
tör té nik.

Leg fon to sabb anya gai: ter pen tin, len mag -
olaj, méh vi asz, ke vés ólom oxid, pa ra fin stb. (re -
cept jét õriz zük).

A fen ti anyag ból ös  sze fõ zött gyantárral több
ré te gû fe dõ, vé dõ ré te get “hú zunk” a fes tett fe lü -
le tek re.

Posz tó da rab bal el egyen lít he tõ, tom pán fé -
nyes sé te he tõ a fe lü let. Ez után ke rül sor a lá da ol -
da la i nak il lesz té sé re, a cinkolás hely re iga zí tá sá -
ra, ra gasz tá sá ra, éke lé sé re, majd a fe nék desz ka
fa sze gek kel, ra gasz tás sal va ló vis  sza fo gá sá ra.
Utol só nak ma rad a lá da fö de lé nek vis  sza sze re lé -
se és a rozsdátlanított vas ré szek, mint a sar kok,
zár, a fo gók, a kulcs, cí mer fel ra ká sa.

Egy utó la gos át vizs gá lás sal, át te kin tés sel a
tárgy ki ál lí tás ra vagy rak tár ba ke rül het.

A meg fe le lõ rak tá ro zá si vi szo nyok mel lett a
tárgy meg van ment ve, élet tar ta ma meg hos  szab -
bít va.

Vég szó ként le ír hat juk, hogy ezen a té ren
még na gyon-na gyon sok fel adat vár meg ol dás ra
a szak em be rek ré szé rõl - el sõ sor ban meg fe le lõ en
fel sze relt res ta u rá ló és tar tó sí tó mû hely re, sok
lel kes szak em ber re, és nem ke vés bé je len tõs

anya gi ak ra van szük ség. A fen ti ek meg te rem té se
mind an  nyi unk kö zös ös  sze fo gá sát, hi va tás tu da -
tát ké ri ér té ke ink meg men té se ér de ké ben.

Alsócsernáton
1996. de cem ber 20.

CCoonnsseerrvvaarreeaa ººii rreessttaauurraarreeaa uunneeii
llããzzii ddee zzeessttrrãã ppiiccttaattee,, ddiinn sseecc..
XXVVIIIIII..,, îînn MMuuzzeeuull ddiinn CCeerrnnaatt
(Rezumat)

Lucrarea discutã fazele de lucru ale
restaurãrii mobilei de lemn, prezentând procedu-
ra aplicatã în Muzeul din Cernat. Acordã atenþie
deosebitã specificului restaurãrii mobilei popu-
lare pictate. În partea a doua se concentreazã
asupra conservãrii unei lãzi de zestrã pictate din
sec. XVIII., intrând în detalii.

TThhee PPrreesseerrvvaattiioonn aanndd RReessttoorraattiioonn
ooff aa DDoowwrryy--CChheesstt ffrroomm tthhee 1188tthh

CCeennttuurryy
(Abstract)

The paper discusses the restoration of
furniture, as it is done in the Museum of
Csernáton (Cernat, Covasna County). It stresses
the particular aspects of the painted chests’
restoration process. The second part presents the
fore-preservation of an 18th century painted
chest, in detail.
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1. áb ra Fent: a fes tékré te gek (át fes tés) el tá vo lí tá sá nak fá zi sai lé pés rõl-lé pés re kis fe lü le tek kel ha -
lad va tá vo lít suk el az „ide gen” fes ték ré te ge ket. Kö zé pen: a le ta ka rí tott fél elõ lap. Lent: a le ta ka rí -
tott tel jes lá da ké pe


