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A pályázatban vállalt feladatok megvalósulása 
 
A pályázatban vállalt kiemelt projektek helyreállítást célzó, állagmegóvási feladatait a Savaria 
Múzeum restaurátor műhelyének munkatársai maradéktalanul elvégezték. Célunk volt, hogy 
minél több műtárgyat magas színvonalon, korszerű anyagok alkalmazásával raktározásra, 
színvonalas kiállításokra előkészítsünk. Teljes mértékben sikerült a 10 projektekben 
vállalt 725-ös tárgy mennyiséget teljesíteni, sőt a tervezettet jócskán túllépve értük el az 
1166-os darabszámot (1. táblázat). Ez 160%-os teljesítési arányt mutat. Természetesen a 
pályázatban szereplő projekteken kívül más forrásból, saját költségvetésből kellett a többi 
műtárgy helyreállítását megvalósítani. A Savaria MHV Múzeumban a 2015-ös évben 
összesen 5278 tárgy állapotát sikerült javítani (2. táblázat). 
Műtárgyvédelmi szempontból a kezelt tárgyak megfelelő helyre kerültek. A Smidt Múzeum 
anyaga felújított raktárrészbe érkezett rendezett csomagolással. A történeti textilek külön erre 
a célra kialakított textilraktárba kerültek vissza a kiállítások után, a régészeti fém és kerámia 
tárgyak, pedig az új Régészeti Raktárbázisba.  
 
 
1.táblázat A megpályázott anyagból a tervezett és megvalósított állagmegóvási projektek  
 

 Állományvédelmi projekt 
megnevezés 

Pályázatban 
vállalt darabszám 

Állagmegóváson 
átesett tárgyak 

száma 
Papír Smidt Múzeum: Ebergényi 

család iratainak tisztítás, 
restaurálás folytatása 

200 db 200 db 

 Smidt Múzeum: I. Vh. 
anyagból képek, nyomatok, 
rajzok kerettel, fertőtlenítés, 
hátlapcsere, paszpartuzás, 
restaurálás 

40-50 db 40 db 

 Szombathelyi Képtár-Rumi 
Rajki István kör: vázlatok és 
rajzok állagmegóvó kezelése 

10-15 db 12 db 

Textil Smidt Múzeum: Költöztetés 
során előkerülő textilek 
tisztítása 

igény szerint 
változó darabszám 

31 db 

 Történeti anyag: Viseletek 
előkészítése reprezentatív 
kiállításra komplett 
restaurálással  

 
15 db  

 
41 db 

Fém Ikervári kincslelet: tisztítás, 
konzerválás, restaurálás 

64 db 177 db 

 Szombathely Kossuth L. u. 
11. 2011. fémanyag 
restaurálása 

fém:162 db 184 db 

Kerámia Szombathely Kossuth L. u. 
11. 2011. kiemelt 
kerámiaanyag megerősítése, 
üvegtisztítás  

kerámia, üveg:150 
db 

151 db 



 M.86. 9.lh. 2012. Kelta 
árokkeretes temető in situ 
kerámiaanyag 

kerámia:19 db+50 
zacskó 

330 db 

 
Összesen 

 
725 db 

 
1166 db 

 
Helyszínbejárás  Megyei muzeális 

intézmények ellenőrzése, 
szakmai tanácsadás 

35 helyszín 35 helyszín 

 

160%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNY A PÁLYÁZATBAN VÁLLALT DAR ABSZÁMRA! 

 
2. táblázat A 2015-ös évben a pályázatban vállat és azon felül elvégzett állagmegóvó 
beavatkozások összesítése darabszám feltüntetésével 
 
 Tisztítás Konzerválás Restaurálás Összesen 
Régészeti Osztály 1611 2175 302 4088 
Történeti Osztály 45 7 32 84 
Néprajzi Osztály   4 4 
Központi Könyvtár   1 1 
Term. Tud. Oszt.   24 24 
Szombathelyi Képtár   12 12 
Smidt Múzeum 61 120 309 490 
Iseum 15 41 2 58 
Egyéb 337 163 17 517 

Összesen: 2069 2506 703 5278 
 
 
Beszerzésre került eszközök használata 
 
A pályázati összegből megvásárolt eszközök már a 2015-ös évben nagymértékben növelték a 
restaurátor műhely kapacitását és javították a minőségi munka feltételeit. 
A legnagyobb segítséget az új paszpartu vágógép beszerzése jelentette. A Smidt Múzeum 
műtárgyainak átköltöztetése során a fertőzött képek átkeretezésénél volt igen nagy szükség 
erre az eszközre, hogy minél gördülékenyebben, folyamatos ütemben lehessen a munkát 
végezni.  
A századpontosságú mérleg a fém tárgyak helyreállítása során a precízebb mérési 
feladatokhoz, oldatok kikeveréséhez volt elengedhetetlen.   
A forrasztó állomást a szerkezetileg meggyengült tárgyak esetében, az alkalmanként 
szükségszerű rekonstrukció készítéséhez fogják a fémrestaurátorok használni. A segítségével 
időt és költségeket spórolnak, mert így helyben megoldhatóvá váltak ezek a feladatok.  
 
 

 
 
 
 
 



AZ ÉVES ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKA KERETÉBEN ELVÉGZETT 
PROJEKTEK EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE 

 
 
 
I. Smidt Múzeum, történeti anyag 
A 2015-ös év kiemelt állományvédelmi feladata a szombathelyi Smidt Múzeum pince és 
padlás terében, lévő műtárgyainak folyamatos átköltöztetése volt egy felújított épületrészbe. 
A tárgyakat portalanítását, csomagolását a múzeum dolgozói végezték. A kipakolás, válogatás 
során azonban sok olyan tárgy került elő –elsősorban papír alapanyagú-, amely komolyabb 
beavatkozást igényelt az átköltöztetés előtt.  
 
1. Smidt Múzeum: Az Ebergényi iratanyag állagmegóvásának folytatása 
 
Restaurátor: Gereben Zsófia papír-, bőrrestaurátor művész 
 
A raktárból kikerült nagymennyiségű iratanyag nagyon rossz állapotban volt. Penészfoltok, 
elszíneződések, szakadások, hiányok egyaránt előfordultak a restaurátor műhelybe ömlesztve 
érkező anyagon.  
 

   
 

Az ömlesztve beérkező Ebergényi iratanyag 
 
Első lépésben fertőtleníteni kellett az iratokat. A nedves tisztítási folyamat során a 
savtalanítás, a foltok fehérítése majd a pufferolás következett. A több lépcsős eljárás 
eredményeként a papírok megtisztultak, rostjaik visszanyertek a rugalmasságukból és 
kezelhetőbbé váltak. A változó méretű hiányok alapszínhez igazított papírpéppel lettek a 
hátoldal felől kiöntve. A szakadások összeillesztése is ugyanezzel az eljárással történt, mert az 
elvékonyodott, meggyengült szakaszokat így hatékonyabban lehetett rögzíteni.  
 

   
 

    Tisztított iratok         Kiegészítés előtt és után egy irat 
 



   
 

Papírpéppel kiegészítés lépései 
 
Gyakori szívópapír cserével az iratok présben lettek szárítva, kisimítva. A kiegészített 
felületeket száradás után lehetett méretre vágni, az eredeti papírszéleket követve. A kész 
iratanyagot savmentes csomagolóanyagban szállították az új raktárrészbe. Az Ebergényi 
család után megmaradt iratanyag hatalmas mennyiség. Éves szinten 200 db állagmegóvása 
van betervezve, ami a 2015-ös évben maradéktalanul megvalósult.   
 
 

  
 

Helyreállított iratok 
 

 
 

Helyreállított iratok savmentes mappába rendezve 
 



 
2. Smidt Múzeum: I. Vh. anyagából képek, nyomatok, keretezett rajzok  fertőtlenítése, 
hátlapcsere, paszpartuzás, restaurálás 
 
Restaurátor: Gereben Zsófia papír-, bőrrestaurátor művész 
 
Az I. VH. anyagából válogatott képek, nyomatok, rajzok esetében is a legnagyobb probléma a 
penészgomba fertőzés volt.  A tárgyak többsége keretezve érkezett, régi megsárgult, erősen 
savas hátlappal, vagy paszpartuval.  Első lépésben ezeket el kellett távolítani.  
 

     
 

A Smitd Múzeum fertőtlenítésre, állagmegóvásra váró, különválogatott nyomatai, rajzai 
 

   
 

Penészes, foltos, szakadt rajzok megöregedett hátlapokkal 
  
A helyreállítást a felületi szennyeződés eltávolításával kellett kezdeni, ami radírozással 
történt. Levérzés próbát követően a nedves tisztítás során először jöhetett a fertőtlenítés majd 
a savtalanítás, pufferolás. A kezeléseknek köszönhetően a rajzok, nyomatok megtisztultak, 
rugalmasabbá, kezelhetőbbé váltak. A változó méretű hiányok és szakadások alapszínhez 
igazított papírpéppel lettek a hátoldal felől kiöntve.  
 

  
 

Radírozás és felületi tisztításon átesett karikatúra 
 



Gyakori szívópapír cserével az iratok présben lettek szárítva, kisimítva. A kiegészített 
felületeket száradás után lehetett méretre vágni, az eredeti papírszéleket követve. Ahol a 
hiányok érintették a rajzokat, ott a kiegészített papírfelületeken akvarellceruzával készült a 
retus. A kész karikatúrák, nyomatok savmentes paszpartuba kerültek, új hátlapokkal. Ahol az 
eredeti keretek használhatónak bizonyultak, ott letisztításuk után a képeket vissza lehetett 
tenni. Sajnos nem minden rajzhoz maradt keret, az üvegek közül is több eltört, vagy 
hiányzott, ezeket pótolni kellett.  A helyreállított, paszparturázott anyagból a Smidt Múzeum 
I. Világháborút bemutató kiállításába is kerültek darabok. Összesen 40 db rajz, nyomat 
fertőtlenítése, helyreállítása, paszparturázása, keretezése készült el. 
 
 

   
 

Helyreállítás előtt és után a rajz paszpartuban 
 

   
 

Helyreállítás előtt és után a karikatúra, az eredeti képaláírás megőrzésével 
 

    
 

Paszparturázott, keretezett rajzok 
 



3. Smidt Múzeum: Költöztetés során előkerülő textilek tisztítása 
 
Restaurátor: Nagy Rebeka textilrestaurátor művész 
 
A Smidt Múzeum raktárának átköltöztetése során előkerült textilek tisztítása és csomagolása 
volt a feladat. Az anyag egy részét a „Selyemszálak” című kiállításra is elő kellett készíteni, 
mert olyan történeti szempontból érdekes fehérneműk kerültek elő, amelyek kiemelt darabjai 
lettek a tárlatnak. A textilek alapvetően jó megtartásúak voltak, csak nagyon gyűröttek. 
Nedves tisztítás után, formára szárítást követően még így is kíméletes hőfokon vasalni kellett 
a tárlókba kerülő darabokat. Viszonylag kisebb szakadásokat, szétnyílt varrások szegélyek 
visszaöltését kellett elvégezni, de azt sok helyen az egyes fehérneműk esetében. Ez nagyon 
időigényes és aprólékos munka volt. A kiállításban elhelyezést is gondosan kellett 
előkészíteni, hogy a ruhadarabok ne feszüljenek, ne törjenek meg.  Összesen 31 darab textil 
tisztítása, kiállításra előkészítése, helyreállítása történt meg.   
 

       
 

Textilek előkészítése és a kiállított darabok 
 

II. Savaria Múzeum, történeti anyag 
A Savaria Múzeum történeti textil anyaga kiemelkedő. Az műtárgyak rendezett körülmények 
között vannak tárolva egy külön erre a célra, állományvédelmi szempontok szerint kialakított 
textilraktárban. A történeti anyagban található textilek kiállításra, kölcsönzésre alkalmas 
állapotba rendezése elengedhetetlen.  
 
4. Történeti anyag: Viseletek előkészítése reprezentatív kiállításra komplett 
restaurálással 
 
Restaurátor: Nagy Rebeka textilrestaurátor művész 
 
A 2015-ös évben a Savária Múzeumba rendezett „Selyemszálak” kiállítás a történeti 
gyűjtemény legszebb viseleti darabjait vonultatta fel. Ritka, értékes ruhákat, díszmagyarokat, 
alkalmi viseleti ruhákat kellett előkészíteni. Tisztításra csak néhány darab esetében volt 
szükség, a többi tárgy már eleve rendezetten, előírásoknak megfelelően, szakszerűen volt 
elhelyezve a textilraktárban. Helyreállításukkal azonban így is elég sok munka volt. Rögzíteni 
a kiszakadt béléseket, összeölteni a szétnyílt varrásokat. A díszmagyarok zsinórozása több 
helyen levált. Ezeknek a díszítőmotívumoknak a visszavarrása elég problémásnak bizonyult, 
hiszen a szöveten lévő "nyomokból" és a zsinór "görbületeiből" kellett rekonstruálni az 
eredeti díszítést.  
 



    
 

Felsőbüki Nagy Pál díszmagyar mentéjén a zsinórozás rekonstruálása 
 

A helyreállítás során az eredetiséget követve történt a kiegészítők restaurálása is. Egy flitteres, 
gyöngydíszítéses pártánál a flitterekből több hiányzott. A kereskedelemben ma már nem 
kaphatóak olyan flitterek, mint amilyeneket ennek a pártának a készítésénél használtak. Ezért 
az eredetiekkel megegyező méretű új flitterek beszerzése után, egyesével, az eredetivel 
megegyező színűre kellett festeni, majd lakkozni a pótláshoz szükséges darabokat. A flitterek 
rögzítését egy-egy üveggyöngy biztosította, így itt is ezzel a technikai megoldással lettek 
visszavarrva a pártára a díszítőmotívumok. A többi viselet esetében is fontos volt a korhűség. 
Többek között sodratlan selyemszállal lettek a történeti értékű ruhák fátyla, hímzései 
kiigazítva. Az alkalmi ruhákon lévő gyöngyhiányokat is az eredeti darabokhoz igazodva 
sikerült pótolni. 
 

    
 

Flitteres, gyöngyös párta helyreállítása 
 

    
 

Alkalmi ruha gyöngyhímzése helyreállítás előtt és után. 
 

A helyreállított viseleteknél a kiállításban elhelyezést is komoly feladat volt. Ügyelni kellett, 
hogy a ruhák ne feszüljenek, ne törjön meg az anyaguk. A kiállítás bontása után a raktárba 
visszahelyezésénél is ugyanezekre a tényezőkre kellett odafigyelni. Összesen 41 történeti 
értékű viselet helyreállítása készült el. 
 



     
  

A kiállításba került viseletek 
 
III. Szombathelyi Képtár  
5.  Rumi Rajki István kör: vázlatok és rajzok állagmegóvó kezelése 
 
Restaurátor: Gereben Zsófia papír-, bőrrestaurátor művész 
 
A gyűjteményből kiválasztott rajzok felgöngyölve, a savasodás eredményeként megsárgulva 
érkeztek a restaurátor műhelybe. A kartonokkal a legnagyobb probléma az volt, hogy nem 
lehetett őket kisimítani a lapok megtörése nélkül, ezért mindenképp kezelés alá kellett vonni 
őket. A nedves tisztítás előtt elvégzett levérzés próba eredménye pozitív lett, így a színes 
részeket le kellett védeni, hogy vízbe téve ne oldódjanak le. Ezt követően lehetett a vázlatokat 
savtalanítani, pufferolni.  A rugalmasabbá vált lapok ezután présben lettek szárítva, kisimítva 
gyakori szívópapír cserével. Jelentős hiányok nem voltak a kartonokon, csak szakadások, 
amiket élben ragasztás után újabb préselést követően lehetett rögzíteni. A kész vázlatok 
savmentes csomagolással a Képtár rendezett raktárába fiókos tárlókba kerültek vissza. 
Összesen 12 db rajz készült el. 
 

     
Beérkezési állapotban a rajzok 

 

        
Helyreállítás előtt és után a rajzok 



IV. Kiemelt jelentőségű régi régészeti fém és kerámia anyag 
A Savaria MHV Múzeumban mindig van olyan régészeti anyag, amely ásatási költségből csak 
a tisztítás, dobozba csomagolás fázisáig jut el, holott a történeti értéke indokolja az igényesen 
elvégzett teljes helyreállítást. Sok esetben az előre nem látható tárgy mennyiség, és a földben 
lezajlott korrózió okozta erős szerkezeti roncsolódás mértéke parkoló pályára tehet egy-egy 
kiemelkedő anyagot, hiszen elfogy a ráfordítható költségkeret. Cél ezen munkák 
visszamenőleges ütemezése és igényes helyreállítása, ami után kiállíthatóvá vállnak a tárgyak. 
A 2015-ös évben kiemelt feladat volt az Ikervári kincslelet és a Szombathely. Kossuth L. u 
11. szám alatt előkerült régészeti leletek állagmegóvása. 
 
7. Ikervári kincslelet tisztítás, konzerválás, restaurálás 
 
Restaurátor:  Kiss Ernő Csaba fémrestaurátor 

Kusztor Gergely fém-, ötvös restaurátor művész 
 
Ikervár határában 2010-ben megtalált bronz kincslelet a Hallstatt időszak textilművességéről 
őrzött meg egyedülállóan jól tanulmányozható emlékeket. Az előkerült bronztárgyak, 
edénytöredékek, fibulák, karperecek önmagában is értékes információkkal szolgálnak az adott 
korszakról. A korróziójuk nagyobb méretű 2500 éves textil maradványok lenyomatát őrizte 
meg, ami csak növelik a leletegyüttes jelentőségét. A feltárási állapotban bekerült fémtárgyak 
tisztítása során a legnehezebb feladat ezeknek a lenyomatoknak a megőrzése volt. A bronz 
tárgyak korróziójának eltávolítására használt komplexképzőket itt nem lehetett alkalmazni. 
Lassan, óvatosan, szakaszonként haladva mechanikusan kellett tisztítani a felületeket. Az 
aprólékos munkának köszönhetően gyönyörűen kirajzolódtak a textil lenyomatok. A törött 
darabok ragasztására epoxi műgyanta lett alkalmazva. A megmentett maradványok és a 
fémtárgyak levédése Paraloid B72 acetonos oldatának felhordásával történt, több rétegben. 
Összesen 177 db tárgy tisztítása, konzerválása készült el. 
 

   
 

   
 

 Bekerülési állapotban és tisztítás, konzerválás után a bronz tárgyak 
 



Az Ikervári kincslelet olyan értékes információkkal szolgál a Hallstatt korszakról, hogy a 
Savaria Múzeum 2015 októberében megnyitott állandó kiállítására ez a leletegyüttes is 
bekerült.   
 

  
 

   
 

Az Ikervári kincslelet a Savaria Múzeum új állandó kiállításában  
 
8. Szombathely Kossuth L. u. 11. 2011. fémanyag restaurálása 
 
Restaurátor:  Kiss Ernő Csaba fémrestaurátor 

Kusztor Gergely fém-, ötvös restaurátor művész 
 
A római kori fém, kerámia és üveg leletek Szombathely, Kossuth L. u. 11. szám alatti építési 
területen végzett régészeti feltáráson 2011-ban kerültek elő. Az anyag helyreállítása, 
tudományos feldolgozásra előkészítése a 2015-ös évben a pályázatnak köszönhetően 
sikeresen megvalósult. A bekerült bronztárgyak között voltak érmek, fibulák, lemeztöredékek. 
Némelyiken ezüstözött, aranyozott felület is láthatóvá váltak a tisztítást követően. 
Szerkezetileg változó volt az állapotuk. Jó megtartású és erősen korrodált, töredező darabok 
egyaránt tartoztak a leletegyütteshez. A bronzok tisztítása elsősorban mechanikus úton történt. 
Ahol szükséges volt, a korróziós rétegek fellazítására komplexképzőt lehetett alkalmazni. A 
törött darabok ragasztása epoxi ragasztóval történt. A hiányzó felületek színezett epoxi 
műgyantával lettek feltöltve, majd visszacsiszolva. A fémtárgyak állagmegóvása Paraloid B72 
acetonos oldatának több rétegben felhordásával és a felület levédésével fejeződött be. 
Összesen 184 db tárgy tisztítása, konzerválása készült el. 
 



   
 

   
 

   
 

Bekerülési állapotban és tisztítás, konzerválás után a tárgyak 
 

 
9. Szombathely Kossuth L. u. 11. 2011. kiemelt kerámiaanyag megerősítése, üvegtisztítás 
 
Restaurátor: Ferencz Eszter szilikátrestaurátor művész 

 
A Kossuth L. u. 11. szám alatt előkerült több ládányi kerámia töredéket feltárás után a 
régészeti raktárbázison átmosták. 2014-ben a restaurátor műhely munkatársai 16 doboznyi, 
összesen 257 zacskónyi anyagot válogattak át és 22 edényt, edénytöredéket emeltek ki 
megerősítő helyreállításra. Sajnos a kerámiáknál az előzetes tisztítás nem minden esetben volt 
megfelelő. A válogatás során helyreállításra kiemelt kerámiák egy részét 2015-ben szét kellett 
szedni és el kellett távolítani a felületükön lévő vastag, kéregszerűen lerakódott karbonátos és 
vas korróziós réteget. Ez alapos vizes áztatást követően, foszforsav vizes oldatában történt, 
folyamatos ellenőrzés mellett. A savas kezelés után a kerámia felületek gyönyörűen 
megtisztultak. A savmaradékok többszöri vízcserés áztatással lettek a felületből maradék 
nélkül visszaoldva. Ezután lehetett szárítani a töredékeket és újraragasztani.  
 



    
 

Savas kezelés előtt a grafitos korsó, maga a kezelés, majd a megtisztított felület 
 
A megszáradt kerámiák ragasztása etilalkoholban oldott PVB-vel történt. Azon kerámiák 
esetében, ahol nagy felületű töredékek túlságosan kis szakaszon érintkeztek, Devcon epoxi 
műgyantát kellett a ragasztáshoz alkalmazni a nagyobb szerkezeti stabilitás érdekében. Ahol 
sok hiány volt az összefüggő felületek között, ott ideiglenes rögzítésként polietilén pöttyökkel 
rögzített rézdrótokkal lehetett a tárgyak felépíteni. A kiválasztott kerámiák kiegészítése 
földfestékkel színezett gipsszel történt. Negatívot a meglévő felületekről plasztilin 
segítségével le lehetett venni, majd ezután a hiányok helyére felhordhatóvá vált a kiegészítő 
anyag. Az ideiglenes rögzítések, a pótlások után, el lettek távolítva. Felület megmunkálására 
rézszitát, gipsz megmunkáló eszközöket, vizes csiszolópapírt kellett használni, minta 
rajzolására, speciális szegélyhúzót. 
 

     
 

A körbefutó minta kiegészítéséhez alkalmazott speciális eszköz 
 

     
 

Nagyméretű tál kiegészítése 
 
 

Egyes kerámiáknál a sötét (nem lehet a gipszet túltölteni földfestékkel, mert gyengíti) vagy 
foltos alapszín miatt szükséges volt akrilfestékkel retust alkalmazni, hogy látványban 
egységesebb képet nyújtsanak a tárgyak. A grafitos korsókon a kiegészítéseket az alap festése 



után, grafitporral kellett átdörzsölni, a hálószerű, vonalas mintát pedig grafitceruzával lehetett 
a pótlásokra rárajzolni. Összesen 22 db edény, edénytöredék helyreállítsa készült el. 
 

  
 
 Üvegek állagmegóvása 
A Kossuth L. u. 11. szám alatt előkerült római kori üveganyag átválogatása tisztítása 
elengedhetetlen volt a feltárt leletanyag tudományos feldolgozásához. A töredékek, elsődleges 
vizes tisztítás utáni állapotban kerültek a Savaria Múzeum restaurátor műhelyébe. A 
zacskókban csak szilánkok voltak, felületükön karbonátos lerakódással. Egész tárgyra utaló 
mennyiség nem került elő. A töredékek felületén lévő poláris szennyeződések anionos 
felületaktív anyag oldatában lettek eltávolítva. A karbonátos jellegű lerakódások eltávolítása 
komplexképzővel történt. Minden vizes kezelést követően a töredékeket vízteleníteni kellett. 
Száradás után következett az üvegdarabok összeválogatása, az egymáshoz illeszkedő részek 
ragasztása. Összesen 134 db töredék tisztítása történt meg. A ragasztást követően a 
végleges darabszám 129-re módosult a megtalált illeszkedéseknek köszönhetően.  
 

   
 

   
 

Tisztítás előtt és után az üvegtöredékek 
 



 
10. M.86. 9.lh. 2012. Kelta árokkeretes temető in situ kerámiaanyag helyreállítása 
 
Restaurátor: Ferencz Eszter szilikátrestaurátor művész 
 
Az „in situ” és szórvány kerámia leletek kerültek elő 2013-ban az M86-os nyomvonalán, a 9. 
lelőhelyen. A leletek egy kelta árokkeretes temetőből kerültek elő. Az „in situ” kerámiák 
állapotában már a bekerüléskor jelentős különbség mutatkozott. A tárgyak egy része 
szerencsére jól kiégetett, szerkezetileg stabil volt, amelyek között ép és törött egyaránt 
előfordult. A tisztítás, ragasztás, kiegészítés során ezek esetében jelentős nehézségek nem 
merültek fel. Problémák az erősen erodált kerámiák esetében jelentkeztek. A tisztítással 
párhuzamosan kellett a töredékeket szilárdítani. A lassú aprólékos munkának köszönhetően 
még a legrosszabb állapotú kerámiából is sikerült összefüggő, értékelhető felületeket 
megmenteni. A szórvány leletek tisztítva érkeztek a Savaria Múzeum restaurátor műhelyébe. 
Ezek esetében válogatni, csoportosítani kellett, és az összetartozó töredékeket ragasztani. 
 

  
 

„In situ” beérkezett kerámiák 
 
A kerámia töredékek restaurálását az in situ rögzítésekből való kibontással és a felületükön 
lévő földes lerakódás eltávolításával kellett kezdeni. A kerámia darabok tisztítása zsíralkohol-
szulfát anionos felületaktív anyag meleg vizes oldatában történt. Száradás után lehetett a 
töredékeket ragasztani. A szerkezetileg meggyengült, porózus töredékek tisztítása 
hosszadalmasabb folyamatnak bizonyult. Már a földlabdáról való lebontás közben 
folyamatosan szilárdítani kellett Plextollal az óvatosan megtisztított még nedves felületeket. 
Ezek a kerámiák teljes száradás után még Paraloid B 72 acetonos oldatával is át lettek itatva, 
konzerválva.  
 

 
 

Erősen erodált kerámia töredékek tisztítás és konzerváló átitatás közben 
 



A megszáradt, megszilárdított kerámiák ragasztása etilalkoholban oldott PVB-vel történt. 
Azon kerámiák esetében, ahol nagy felületű töredékek túlságosan kis szakaszon érintkeztek, 
Devcon epoxigyantát kellett alkalmazni a nagyobb szerkezeti stabilitás érdekében. Ahol sok 
hiány volt az összefüggő felületek között, ott ideiglenes rögzítésként polietilén pöttyökkel 
rögzített rézdrótokkal lehetett a tárgyakat felépíteni.  
 
 

   
 

Kerámiák drótvázzal összeillesztett ragasztott felületei 
 

A jó megtartású kerámiák kiegészítése földfestékkel színezett gipsszel történt. Negatívot le 
lehetett venni a meglévő felületekről plasztilin segítségével, majd ezután a hiányok helyére 
felhordhatóvá vált a kiegészítő anyag. Az ideiglenes rögzítések, a pótlások után, el lettek 
távolítva. A felület megmunkálás rézszitával, gipsz megmunkáló eszközökkel, vizes 
csiszolópapírral történt. 
 

   
 

Kiegészítés közben a kerámia oldalfala 
 

Egyes kerámiáknál a sötét (nem lehet a gipszet túltölteni földfestékkel, mert gyengíti) vagy 
foltos alapszín miatt szükséges volt akrilfestékkel retust alkalmazni, hogy látványban 
egységesebb képet nyújtsanak a tárgyak. Egy különleges magas nyakú, díszített edény a 
Savaria Múzeum 2015 októberében megnyitott állandó kiállításába is bekerült.  
 
 



     
 

Retus előtt és után a restaurált kerámia, valamit kiállításban elhelyezve 
 
 

  
 

   
 

Helyreállított tárgyak 
 
 
 
 
 
V. Helyszínbejárás a megye muzeális intézményeibe  
Vas megyében 35 muzeális intézményt kellett helyszínbejárás során ellenőrizni. Ezt a 
feladatot Kiss Ernő Csaba műtárgyvédelmi felelős ellátta.   
 
 
 
 
 



Összegzés 
Éves szinten a Savaria MHV Múzeum restaurátor műhelyéből több ezer tárgy kerül ki 
megfelelő tárolóeszközökben, rendezett körülmények közé raktárakba vagy kiállításokra. 
Mindig nagy hangsúly fektetnek az itt dolgozó szakemberek a színvonalas munkavégzésre, 
amelynek a fő célja a műtárgyak megóvása. A pályázat segítségével beszerzett eszközök és 
szakmai anyagok tovább javították ezt a magas szintű munkavégzést, és a kapacitást. A 
pályázatban vállalt 10 projektet maradéktalanul sikerült kivitelezni. A tervezett 725 darabhoz 
képest 1166 műtárgy helyreállítása valósult meg. A 160%-os teljesítési arány a munkába 
bevont szakemberek fegyelmezettségét és elkötelezettségét mutatja, amit a műtárgyak 
helyzetének javítása érdekében folyamatosan tesznek.  A pályázat által nyújtott támogatás 
nagymértékben ezt a hozzáállást segítette és erősítette.  
 
A szakmai beszámoló internetes elérhetősége az intézmény weboldalán: 
http://savariamuseum.hu/?palyazati-beszamolok,38 
 
 
 
 
Szombathely, 2016. március 31. 
 
 

Ferencz Eszter 
         szilikátrestaurátor 

pályázatfelelős 
 


