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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok Kollégiuma 

Állományvédelem, restaurálás valamint állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése. 

2021 

 

A Dobó István Vármúzeum restaurátor műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok 

és eszközök beszerzésére, valamint állományvédelem, restaurálás tevékenységhez a Múzeumok 

Kollégiuma, 2021-ben az igényelt 1.500.000 Ft támogatásból számunkra 700.000 Ft-ot ítélt meg. 

A támogatás mértéke és az árak széles körű emelkedése miatt szükségessé vált a beszerezhető 

eszközök listájának vissza tervezése az eredetileg beadott költségtervben szereplőkhöz képest. 

Jelen pályázati lehetőséggel restaurátor műhelyeink fejlesztése keretében, olyan alapvető 

fontosságú eszközök és anyagok megvásárlását céloztuk meg, melyek mind a restaurálás, mind a 

költözés/mentesítés folyamán rendszeresen használatban vannak. Ilyen eszközök a farestaurátor 

műhely számára a porszívó és proxxon mikromot csiszológép, valamint a hőlégfúvó, a 

textilrestaurátor műhely számára a vasaló. Az elektromos viaszkés, proxxon mikromot csiszológép 

és retuspisztoly a szilikát műhely eszközeit szélesít, a porcelán és mázas kerámiák restaurálásának 

folyamatát segítve. A fémrestaurátor műhely számára vásárolt sztereó mikroszkóp nagy 

munkatávolságot igénylő vizsgálatokra is alkalmas a 0,5x előtétlencse segítségével, megnövelhető 

a látómező és a tárgytávolság, így elegendő helyet ad ahhoz, hogy a munkadarabon a mikroszkóp 

alatt is dolgozni lehessen. A szakmai anyagok, vegyszerek a napi munkát támogatják. A pályázati 

keretből vásárolt eszközök a mindennapi munka hatékonyabb, pontosabb elvégzését teszik 

lehetővé. 

Az állományvédelmi osztály tevékenységéhez több gyűjteményi egységből terveztünk mentesítési 

és átköltöztetési feladatot. A munkát az előző évekhez hasonlóan most is meghatározta a 2008. évi 

gázosítás következtében sérült műtárgyállomány mentesítése, illetve költöztetése a Sas úti 

raktárból a Baktai úti raktárbázisba. Ezzel párhuzamosan zajlanak a raktár kialakítások, 

rendezések az újabb raktárbázison. Ezek mellett a feladatok mellett az éves múzeumi stratégiához 

igazodva, a kiállítások megvalósítása során, restaurátoraink a bemutatásra szánt műtárgyak 

restaurálását is végzik, valamint a régészeti feltárások során előkerült leletanyag konzerválása is 

folyamatos. Ezzel a pályázati lehetőséggel a műhelyek folyamatos fejlesztését sikerült részben 

megvalósítani a magas színvonalú szakmai munka végzéséhez. 
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A beszerzett anyagok és eszközök tételes felsorolása: 

Eszközök Megnevezés Mennyiség 

 IND-C2T Ipari trinokuláris sztereo zoommikroszkóp 1 db 

 0,5x előtétlencse IND-C2 mikroszkópokhoz. 1 db 

 Tefal FV9848E0 Ultimate Pure gőzölős vasaló 1 db 

 Nilfisk VP930 porszívó 1 db 

 EVK-6 mintázó elektromos viaszkés kézimintázóval (3 db) 1 db 

 hőlégfúvó Dewalt D26411-QS 1 db 

 Multifunkciós mikrocsiszológép PROXXON Micromot FBS 

40/E 

2 db 

 Multifunkciós mikrocsiszológéphez flexibilis tengelyszár 1 db 

 Paasche RG-3S Raptor Airbrush Set 1 db 

Szakmai anyagok, 

vegyszerek 
  

 papírtörlő 5 csom. 

 BIO STOP molycsapda 8 db 

 Bros molyirtó 5 db 

 WD 40 2 db 
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 Alkonek 7 l 

 Xylamon 2 l 

 Csiszolóvászon különböző finomság 20 db 

 ecsetek 20 db 

 faragasztó 2 db 

 sellak 0,2 kg 

 csontenyv 0,5 kg 

 fakitt 3 db 

 mini köszörű tartozékok 1 db 

 gravírozó fejek 1 csom 

 oldalcsípő 2 db 

 drótkefe 2 db 

 penge stanley 4 db 

 kézi permetező 3 db 

 ragasztópatron 108 db 

 festőszalag 4 db 

 kábelkötegelő 100 db 
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A megítélt támogatásból beszerzésre kerülő eszközök és szakmai anyagok segítségével az elmúlt 

időszakban az alábbi, megelőző és aktív műtárgyvédelemhez kapcsolódó munkafolyamatokat 

valósítottuk meg. A munkák elvégzéséhez nagy arányban használtuk fel a pályázat által támogatott 

anyagokat és eszközöket.  

Állományvédelmi feladat meghatározása 
Az érintett műtárgyak száma 

(db) 

Néprajzi gyűjtemény MAGYAR MINTA - HOLLÓ VALÉRIA c 

kiállítás tárgyainak restaurálása 
230 

Történeti, néprajzi gyűjtemény költözés, mentesítés 33 

Ziffer Sándor Galéria kiállítás képzőművészeti gyűjtemény 26 

Régészeti gyűjtemény: konzerválás, restaurálás kerámia 11 db M30 láda 

Régészeti gyűjtemény: konzerválás, restaurálás fém 502 
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Az állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök 

beszerzésén kívül az alábbi dokumentum restaurálása valósult meg a pályázatból: 

Zolthay János armálisa, 1513. 

(Történeti Dokumentációs gyűjtemény Ltsz: 80.430.1.) 

Az egri vár folyamatban lévő építkezéseinek egyik fontos eleme a Gótikus püspöki palota 

felújítása, melynek munkálatai hamarosan elindulnak. Ezzel összefüggésben már elkezdődtek az 

épületben található, Az egri vár története című állandó kiállításunk megújításának előkészületei. 

A megújult tárlaton a restaurált armális a 16–17. századi végvári életet bemutató részben fog helyet 

kapni.  

Jelentőségét az adja, hogy az 1552-es várvédő hős, Zolthay István apja kapta a nemesi oklevelet 

és egyben ez a gyűjteményünkben lévő legrégebbi dokumentum is.  

Elhelyezése:  

A dokumentumot jelenleg a múzeumunk Történeti dokumentációs gyűjteményében őrizzük a 

Baktai úti raktárbázison. 

A restaurált műtárgy leírással és fotókkal ellátott rekordja a Dobó István Vármúzeum online 

gyűjteményi adatbázisába is feltöltésre került: 

http://opac3.eger.monguz.hu/hu/record/-/record/DIV459372  

 

  

http://opac3.eger.monguz.hu/hu/record/-/record/DIV459372
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Szöveges ismertetője: 

Megnevezés: Nemesi levél Zolthay János armálisa, 1513. 

Anyag: pergamen, vasgallusz tinta, gouache, arany festék 

Leírás: 

A latin nyelvű armális bal fölső sarkában aranyszínű, négyzetes keretben, a Zolthay család címere: 

Kék alapszínű pajzsban kardot tartó kéz, amely, bajuszánál fogva, egy török fejet is tart. A bordó 

ruhás karra egy korona is van akasztva, fölötte hold és arany csillag. A címer tetején sisak? A 

címer mögött, a bordó háttérben kék-arany leveles díszítés. 

Az oklevél bizonyítja, hogy Zolthay János, Imre és Boldizsár nevű fivéreivel együtt nemesi címet 

és pallosjogot kapott II. Ulászló királytól. Az armális felsorolja Zolthay János érdemeit, a 

királynak és az országnak tett szolgálatait, melyek közül Zvornik vára melletti haditetteit emeli ki. 

Állapot: Függőpecsétje hiányzik. Restaurált. Meggyes Anita, 2022 

Személynév -- ábrázolt/róla szól: Zolthay János, II. Ulászló 

Szabad tárgyszó: armális, nemesség, címer 

Kronologikus tárgyszó: 16. század 

 

A szakmai beszámoló elérhetősége a honlapon: 

https://egrivar.hu/c/nka-szakmai-beszamolok 

 

 

Eger, 2022. 08. 29. 
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Meggyes Anita okleveles bőr- és papírrestaurátor művész 

1023 Budapest, Ürömi u. 24-28. 
adószám: 70792614-1-51 

e-mail cím: meggyesanita@gmail.com 
Könyv-és papírrestaurátor bizonyítvány száma: PT C 0037728 

Egyetemi oklevél száma: III-09/1997 

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
(szakmai beszámoló) 

Az egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1.) felkérésére egy, a 
Történeti Gyűjteményben őrzött muzeális pergamen oklevél (armális) 

konzerválását/restaurálását elvégeztem. A restaurálás a Nemzeti Kulturális 
Alap elnyert pályázatának segítségével jött létre:  

2. Pályázati cél: Állományvédelem, restaurálás  

 
 Altéma kódszáma: 209111/8 

 

Állapotfelmérés és az azon alapuló, az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott 

konzerválás/restaurálás 

1. 

A muzeális dokumentum adatai 

A restaurálás célja volt az eredeti állapotában kutatásra, kiállításra 

alkalmatlan pergamen oklevél fizikai sérüléseinek javítása és olyan mértékű 
beavatkozás elvégzése, melynek köszönhetően egy esztétikus megjelenésű 
kiállítási darabbá válhat, illetve biztonsággal kiadható kutatásra.  

A konzervált-restaurált pergamen armális egy pufferolt és savmentes 
anyagokból készült palliumban, illetve az azt megtámasztó, az optimális 
műtárgyvédelmi tárolás feltételeinek maximálisan megfelelő mappába került 

elhelyezésre, mely biztosítja a további fény és pormentes tárolását1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 "Doublé Kraft" CANSON, savmentes, ellenkasírozott hátlapkarton, 1450g/m2 tömegű, 2 

mm vastag, 80 x 120 cm méretű 
 

mailto:meggyesanita@gmail.com
https://neoart.hu/canson-hatlap-karton-80x120cm-1450gr
https://neoart.hu/canson-hatlap-karton-80x120cm-1450gr
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1. 

A muzeális dokumentum adatai 

A dokumentum megnevezése és kora: Zolthay János armálisa 
A dokumentum kora: 1513 
A dokumentum mérete: 440x660 mm 

A dokumentum leltári száma: TD 80.430.1. 
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A pergamen oklevél restaurálás előtt készült képei 

Általános állapotleírás: 

A pergamen oklevél szövege vasgallusz tintával és arany festékkel2 

íródott, a családi címer gouache és arany festékkel készült. A nagyméretű 
pergamen oklevelet 9 részre (kilencedrét: 9o) hajtva tárolták. A pergamen, 
mint cserzetlen bőr nagyon érzékeny a környezet levegőjének páratartalmára, 

így alacsony páratartalmú levegő esetén könnyen kiszárad, veszít 
rugalmasságából. Mindezt fokozza a felületére ült por, mely szintén elszívja a 
pergamen nedvességtartalmát tovább szárítva azt.  

A restaurálásra váró pergamen felülete poros, elsősorban a hajtást 
követően kívülre került részletei. A pergamen kiszáradt, de még hajtogatható 

                                                 
2 Az oklevél első sora. 
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állapotban van. A függőpecsétje hiányzik. Az oklevél széléi helyenként 

meggyűrődtek, hátrahajlottak megszokva azt az állapotot.  
A pergamen anyaga a hajtások találkozási pontjainál meggyengült, 

elszakadt, kisebb hiányokat véltem felfedezni. A vasgallusz tintával írt szöveg 
a hajtások mentén megkopott. 

Az oklevél esztétikus összképét halvány sárga, vélhetően beázásból 

eredő foltok rontják.  

A restaurálás/konzerválás folyamata: 

 Minden fontos részletre kiterjedő fotódokumentáció készült. 

 A szükséges anyagvizsgálatokat elvégeztem, melynek során világossá 
vált, hogy a vasgallusz és arany tinta nem oldódik, ellenben a festett 

címerkép nagyon érzékeny a nedves kezelésekre, könnyen levérzik.  
 A pergamen felületén ülő szennyeződés óvatos eltávolítása speciális 

radírok használatával (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes vinil-

radír) történt. 
 

 
 

A félbetisztított (radírozott) részlet képe 
 

 Az oklevelet alkoholos desztillált vizes áttörléssel tisztítottam, melynek 
során a pergamen újranedvesítése és lágyítása is részben megtörtént. 

A gouache festék érzékeny a vizes kezelésre, így a pergamen tisztítását 
és párásítását körültekintően és óvatosan kellett végezni. 

 A további párásításhoz speciális féligáteresztő Sympatex fóliát 

használtam. A festett címerképet egy nedvességet taszító 
segédanyaggal izoláltam a pergamen rectójáról és verzójáról, így 

elkerülve annak oldódását. 
 A párásítást követően a pergamen óvatos és fokozatos kisimítása, 

kihúzása és szárítása következett. 
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 Az apróbb hiányokat bőrfestékkel színezett, elvékonyított pergamen 

darabokkal és pergamen porból és rizskeményítőből készült 
„pasztával” egészítettem ki. A kiegészített részek szárítása, simítása 

lokálisan történt. 
 

 
 

A kiegészítő darabok kiszabásához készülő sablonok 
 

 
 

A hiányok kiegészítésére előkészített (elvékonyított és színezett) pergamen 
darabok képe 

 A címerkép kopott részeinek kiegészítése akvarell festékkel történt. 
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A címerkép tisztítás és retusálás előtti és utáni képe 
 

 Az elkészült oklevél számára egy savmentes anyagokból készült pallium 

és mappa készült.3 
 

                                                 
3 Fabriano Elle Erre (100 %-ban elemi klórmentes, tiszta cellulózból előállított, FSC 

tanusítvánnyal rendelkező, savmentes papír, mely megfelel az ISO 9706 hosszú élettartam 

szabványnak), 220 g/m² tömegű, mérete: 70 x 100 cm 

"Doublé Kraft" CANSON, savmentes, ellenkasírozott hátlapkarton, papír vastagsága: 2 mm, 

1450g/m2 tömegű, mérete: 80 x 120 cm 

 

 

https://neoart.hu/canson-hatlap-karton-80x120cm-1450gr
https://neoart.hu/canson-hatlap-karton-80x120cm-1450gr
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Budapest, 2022. június 22.  

 

  
 Meggyes Anita  
 könyv-, bőr-, és papírrestaurátor művész  



 

 

 


