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Állapotfelmérés:

eklektizáló, neoreneszánsz stílusban készült, tölgyfa furnérozású alapokon, lábazatán, lá-
bazati és felső párkánysorán, valamint a szélső pilléreken, a felső lezáró tagon és az ajtókon 
dúsan faragott motívumokkal díszített könyvszekrény, három ajtóval, vörösbarna fénymázas 
bevonattal. 

a tárgy fő részeire bontott állapotban, szét szedve tárolódott. Felületi karcolódások, horzsolá-
sok, hiányok több helyen láthatóak. a szerkezet épsége, az enyvezések állapota kérdéses, ösz-
szeszáradások, repedések láthatóak. Szemrevételezés alapján jelentős rovar és gombakártétel 
nyomai nem észlelhetőek. a vasalatok, zárak közepes megtartásúak.

a szekrény felületén beülepedett jelentős porréteg, a felület szennyezett, a natúr és a máza-
zott felületeken egyaránt.

a szekrény felső vizszintes kávája deszka elemei több helyen - tetőlemez, hátsó fal - a teljes 
hossz mintegy fele hosszában szétrepedtek, az enyvezett illesztések kilazultak, ezáltal a szek-
rény ebben az állapotban szerkezetileg instabil.

a hátlemezek csavaros illesztési furatainál - a túlerőltetett szereléskori meghúzás és a me-
chanikai igénybevétel miatt - több helyen szétrepedt a faanyag.

a bal oldali ajtó és a szobortag illeszkedésénél a forgópántok helytelen szerelése, és az 
ajtó zárásakor fellépő feszítőerő miatt a szobortag oldali tartórész a forgópántok csavarozási 
vonalában végigrepedt, az eredeti furatokban a csavarkötések nem képesek a forgópánt rögzí-
tésére.

a felső tag párkánydísz faragott tagjának enyvezése a bal oldali kiszökellésnél elengedett, a 
tagot több ponton bevert szegekkel próbálták rögzíteni.

az alsó tag bal oldali kiszökellésének faragott szörnyfeje hiányos, a bal fül alsó fele letört és 
elveszett.

a szekrényhez tartozó polcok sok helyen szétszáradás miatt erősen repedezettek, hasado-
zottak.

a vasalatok, sarokpántok, hiányosak, korrodáltak, a középső ajtó zárja hiányzik.

Elvégzett beavatkozások:

a tárgy száraz, nedves és oldószeres tisztítása (3 db. hátlemez, 2 db. belső válaszfal, 3 db. 
ajtó, 2 db. egészalakos faragvánnyal díszített oldalfal, alsó és felső káva elem, 6 db. polc), a 
mázazott, és a natúr felületeken egyaránt.

a felső káva elem szétrepedt részeinek, és a meglazult csapozásoknak korrekciója, után 
enyvezése.

a megrepedt csavarozási illesztési pontok visszaenyvezése, korrekciója.
a bal oldali ajtó illeszkedésénél megrepedt tartórész megerősítése, az ajtó forgópántjai rög-

zíthetőségének biztosítása.
a felső párkánydísz tag visszaillesztése.
a hiányzó, elveszett faragvány elemek kiegészítése, pótlása - alsó káva bal oldali szörnyfe-

jének hiányzó füle, jobb oldali üveges ajtó jobb felső sarkának hiányzó indadísze, jobb felső 
kávatag felső illeszkedési sarkának hiánya, középső ajtó kulcscímer hiánya.

a szekrény deformálódott polcainak korrekciója, a szétrepedt elemek összeragasztása.
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a mázazott felületek restaurálása.
a vasalatok restaurálása, a hiányzó középső zár és a kulcsok pótlása.
a szekrény összeállítása az új kiállítási helyszínen.

Állományvédelmi szempontok:

a tárgyra a múzeumi raktározási gyakorlat szerinti környezeti feltételek értékei betartandóak:

környezeti hőmérséklet: 15-20 oC (optimális: 20±2 oC);
relatív páratartalom: 45-60% (optimális: 55±5 %); 
megvilágítás: 150-250 lux (optimális: 150 lux)

a fenti paraméterek állandó értékként értelmezendők, leginkább a hirtelen, gyorsan bekö-
vetkező, ugrásszerű változások kerülendőek.

Mivel a tárgy nem posztamensen helyezkedik el, a helyiség takarításakor fokozottan kell 
ügyelni a tárgy átnedvesedésének, összekenődésének elkerülésére.

a tárgy tisztítása csak puha szőrű ecsettel történjen, vegyszer, kezelőanyag használata ke-
rülendő!

a tárgy eredeti funkciójának igénybevételére lehetőleg csak csökkentett mértékben kerül-
jön sor.

Felhasznált anyagjegyzék

mechanikus tisztítás:  Wishab radírszivacs (Ceiba kat. 40095, 40096, 
40111), gyurmaradír, crepe radír, radírpor

nedves, oldószeres tisztítások:  zsíralkohol szulfát, szerves oldószerek az anyag-
vizsgálati eredmények függvényében, NaOH, 
CMC 

kártevővédelem:  Xilamon, pentaklór-fenol, Basileum Holzwurm 
und Pilz

enyv eltávolítása:  lokális CMC zselés duzzasztás után mechanikus, 
karbamid

ragasztók, szerkezeti megerősítés:  Embaleum LX Hartend, Klucel G, enyv, PVAc

fénymáz kezelése:  anyagvizsgálatok függvényében szerves oldósze-
rek, természetes viaszok, lakkok

veretek:  foszforsav inhibitoros korróziómentesítés és pasz-
sziválás, csersav, Paraloid
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