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1.  Leltári szám: 61. 5. 1.                 Méret: 22x14,7 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodások 
 
A kisméretű kabinet-üvegkép a Kassa melletti Margitfalváról származik. Feltehetően az 1500-as években készült, és 
egy nagyobb felületű címerüveg-festmény fragmentumaiból lett kialakítva. A papírvékony, buborékos, színtelen 
üveglemezre, kontúrozással, schwarzlot, braunlot és szürke grisaille tónusozással festették a levélmotívumokból álló, 
lendületes díszítményeket, néhol vöröses árnyalással. A festéstechnika és az ábrázolásmód gyakorlott mesterre utal. A 
két kis részletet, amelyek egymásnak tükörképei  vékony ólómsínekkel építették össze, és egy vastagabb, erősebb 
szélólommal keretezték körbe. A felfüggesztésre két karika szolgált. 
 
A jobb oldali üvegelem bal felső sarkában két kicsi törés keletkezett, a töréseket vékony ólomsínekkel rögzítettek, 
valószínűleg a kabinetkép keletkezésével egyidőben. Az ólomsínek meglehetősen korrodáltak, bizonyos mértékig 
megnyúltak, emiatt több helyen rés keletkezett az üveglemez és az ólomsínek között. Az üveglapok mindkét oldala 
különféle anyagoktól több rétegben, meglehetősen elszennyeződött, elszíneződött - az ólomsínek mellett erőteljesebben. 
A hézagok tömítésére használt olajos hegyikréta a legtöbb helyen elöregedett, kihullott az ólomsínek mellől, emiatt az 
üveglemezek mozogtak, törésveszélyessé váltak.       
 
A restaurálás menete 
 
A restaurálásnál a műtárgy eredetiségének megőrzése érdekében minden anyag - üveg és fém - megtartása volt a cél. 
Mivel a töréseket már több száz éve átólmozással javították, ezek eltávolítása nem vált indokolttá. A műveletek a 
konzerválásra összpontosultak. A statikai biztonság visszaállítására a megnyúlt ólomsíneket helyükre kellett igazítani. 
A vályatokban - a vékony üveglemezek és a sínek csatlakozásánál - a kipergett tömítőanyag az eredeti anyagokkal 
(lenolajkencés hegyikréta) lett pótolva. A beavatkozás előtt a hézagokból el kellett távolítani az összetöredezett, 
elöregedett tömítőanyag maradványokat. A vizsgálatok nem támasztották alá a festékrétegek fellazulását, ezért nem vált 
szükségessé a vegyszeres rögzítés. Nagy munkát jelentett a sokféle felületi szennyeződés eltávolítása. A megfelelő 
vegyszerek kiválasztását és alkalmazását próbatisztítások előzték meg. Az ólomsínek mellett a vastag szennyeződések 
mechanikus tisztítása rövidrevágott keménysörtéjű, ecsettel kezdődött, majd többszöri ismétléssel kétféle vegyszerrel 
folytatódott a festett üvegfelületek mindkét oldalán. A vízkő eltávolítása nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg 
desztillált vízes oldatával történt. A makacsul megkötött szennyeződés fellazítására jól bevált az oldatba kevert kis 
mennyiségű CMC (carboxi-metil cellulóz), amely felhordva az üveg felületére, hosszabb időn keresztül fejthette ki 
hatását. A zsíros, kormos rétegeket Pravocell 3 %-os meleg desztillált vizes oldatával lehetett a legjobban eltávolítani. 
A kétféle vegyszeres kezelés többszöri megismétlésével sikeresen meg lehetett tisztítani az üvegfelületek mindkét 
oldalát, és így a vízkőlerakódásoktól homályos felületek ismét átlátszóvá válhattak. Ugyanígy kapták vissza a finoman 
festett felületek az érzékeny átmeneteket.  Mindkét eljárást próbatisztítások előzték meg. A vegyszeres tisztítást 
többszöri desztillált vizes lemosás követte. Az ólomsínek  korrodált, megfeketedett felső rétegének és a 
szennyeződéseknek az eltávolítása finom acélgyapottal, mechanikus tisztítással történt. 
 
 
2.  Leltári szám: 61. 5. 2.                 Méret: 21,8x14 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodása 
 
Üvegfestmény-töredék a Kassa melletti Margitfalváról, az 1500-as évekből származik. Az előzőleg ismertetett műtárgy 
párdarabja. Ez is ugyabból vagy hasonló üvegkép részeiből lett összeállítva, feltehetően címerüveg fragmentumokból. 
Ezt támasztják alá a heraldikában hagyományos, kontúrozással és (ezüstszürke) grisaille - kék, valamint aranysárga 
(silbergelb) - kék, színekkel megfestett sallangok. A színalkalmazástól eltekintve (ezüstkloridos pácfestés, 
zománcfestés), a két műtárgy technikailag és kompozíciós elrendezésben is megegyezik, vagy nagyon hasonló 
sajátságokat mutat.     
 
Eredetileg itt is két, hasonló méretű üvegdarabból állították össze a képet. Bal oldalon, a három részre törött elemeket 
vékonyabb ólomsínekkel ólmozták össze. Az ólomsínek kissé megnyúltak, az üvegszemek széleitől eltávolodtak, emiatt 
több helyen rés keletkezett. Az elöregedett tömítőanyag helyenként porózussá vált és kihullott. Az ólomfelületek a 
korroziótól feketévé illetve mattszürkévé váltak. Környezetükben az üvegek szélein a  szennyezettség rétegesen 
rakódott le, beljebb a különféle anyagoktól rendkívüli módon piszkolódtak, fátyolosan elszíneződtek. A vastagon 
felhordott kék zománcfesték mindenütt hólyagos, általában jó megtartású, csupán egy helyen pattogzott le a sárga levél 
környezetében.  
 
A restaurálás munkafolyamatai 
 
Az üvegfestmény minden része - a törések átólmozása is -  megőrzésre került, mivel az eltelt hosszú idő miatt ezek a 
beavatkozások is részévé váltak a régiségértéknek. A restaurálás ebben az esetben is a konzerválásra törekedett. A 



munkákat próbatisztítások előzték meg. A sokféle réteges szennyeződés eltávolítása, a fátyolos elszíneződések 
megtisztítása itt is többször megismételve, nátrium-hexametafoszfát és Pravocell desztilláltvizes oldatával történt. A 
kobaltkék színű festéklekopás pótlása Paraloid B72 3 %-os acetonos oldatába kevert anilinfestékkel történt. A 
korrodálódott ólomsínek felületi tisztítása mechanikus úton, finom acélgyapot felhasználásával készült. A 
munkafolyamatok elvégzése, a konzerválás metodikája megegyezik az előző műtárgynál leírtakkal. 
 
 
3.  Leltári szám: 61. 14. 1.              Méret: 15,7x25 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodása 
 
A kabinet-üvegfestmény egykori ablak részlete lehetett, erre egyes elemek utalnak – a kompozíció tengelyeként 
szolgáló levélszár a kép alsó részén átmenet nélkül le van vágva. Feltehetően a 19. század második feléből származik ez 
a historikus felfogású díszítmény. Előképéül, az olasz reneszánsz groteszk ábrázolásai szolgálhattak. A festmény 
színtelen alapüvegre készült, melyet rombuszmintába helyezett növényi ornamentika díszít kéttónusú matt és 
selyemfényű savmaratással. Stilizált tulipánformán/ levélmotívumon nyugvó női fej alkotja a kompozíció középpontját, 
középen elválasztott hullámos hajjal, aranypártázatból szétágazó kilenc kék színű levéldísszel. Az arcot aranyrúdra 
erősített aranybarna drapéria keretezi. A kép szintelen alapüvegre készült, fekete kontúrfestéssel, schwarzlot, braunlot 
és grisaille árnyalással, Jean-Cousin, silbergelb, valamint barna, zöld, kék zománcfestéssel. A színeket kizárólag a 
festés adja. A gondos, kiegyensúlyozott festés gyakorlott kézre, biztos mesterségbeli tudásra utal. A képet ólomsín 
keretezi, a felfüggesztésre két karika szolgál. 
 
Az elvékonyodott ólomkeret a korroziótól fekete, enyhén megereszkedett, deformálódott, befelé horpadt. Az vékony 
üveglemez mindkét oldalon - különösen a széleken - elpiszkolódott, a mattra savazott díszítések és a festett felületek 
fokozott mértékben vették fel a különféle szennyező anyagokat. Az üveglemez mozog a keretben, a tömítőanyag az 
üveg és az ólomsín között nagyrészt kipergett, morzsalékossá vált. A festett részeken nem látható festékkopás. 
 
A restaurálás munkafolyamatai 
 
Az üvegfestmény minden anyaga - üveg és fém – megőrzésre került az ólomkerettel együtt. A helyreállítás a 
konzerválás műveletei szerint történt. Az ólomsínek javítását, a felületi deformációik kiigazitását a hézagtömítés 
követte az üvegszélek és az ólomsínek csatlakozásánál. A felületi szennyeződések eltávolítását mechanikus és 
vegyszeres eljárással lehetett megoldani. A beavatkozások előtt el kellett végezni a próbatisztításokat. A vízkő 
lerakódások megszüntetése nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált vizes oldatával történt. A szennyeződések 
fellazítását elősegítette az oldatba kevert kis mennyiségű CMC. A zsíros, kormos lerakódásokat Pravocell 3 %-os meleg 
desztillált vizes oldatával lehetett eltávolítani. A tisztítások megkezdése előtt meg kellett győződni a festékrétegek 
megfelelő kötőképességéről. A fekete, korrodálódott ólomsínek oxidálódott felső rétegének eltávolítása finom 
acélgyapottal, mechanikus módszerrel történt. Az elvékonyodott régi szélólomra kőrben egy erős, 8 mm-es szegélyólom 
került, amely forrasztóónnal átforrasztva megfelelő foglalatot biztosít a kabinetüvegnek. Az akasztáshoz használt 
rozsdás fülek helyett   
biztonságos újak kerültek. 
 
 
4.  Leltári szám: 61. 19. 1.             Méret, átmérő: 11,6 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodása 
 
Címerüveg-festmény - peremezett szélű, papírvékony, színtelen tányérüvegre készült, valószínűleg a 16. 17. században. 
A kőr alakú üveg kőrbeólmozott, felső részén lévő karika lehetővé tette felfüggesztését, valószínűleg kabinet-üvegként 
használták. A négy mezőre osztott címerpajzsot átlós szimmetriában két-két motívum uralja. Az egymás felé fordított 
két vörös halat, fekete szarvas váltja, mindegyik állat mögött finoman kidolgozott damaszolt háttérfestés látható. A 
pajzs fölött a címer tulajdonosának neve, kaligrafikus német írással olvasható. Kontúr- schwarzlot-, grisaille-, 
silbergelb- és zománcfestés található az üvegképen. A festéstechnika és az ábrázolásmód felkészült mestert mutat. 
 
Az ólomkeretet fekete színűre változtatta a korrozió. A nyúlás következtében eldeformálódott az ólomfoglalat. A kőr 
alsó részén szegelésből származó kerek lyuk van, amely szétszakította az ólomkeretet. Az ólomsín és az üveg 
találkozásánál a tömítőanyag kipergett. A képecske mindkét oldala különböző anyagoktól szennyezett, az ólomsín 
mellett a széleken vastag vízkőlerakódás és barnás-fekete koszréteg látható. A festés stabil, nem tapasztalható 
festékkopás.  
 



A restaurálás munkafolyamatai 
 
A műtárgy helyreállítása a konzerválás műveletei szerint történt -  az eredeti szélólom megtartásával. Az üvegfelületek 
tisztítását próbatisztítások előzték meg. A szennyeződések eltávolítását mechanikusan és vegyszeresen is el kellett 
végezni. Az kőr alakú üveg a széleken volt a legpiszkosabb. A ményebben fekvő kőr alakú vályatokban lévő vastag 
vízkő lerakódásokat nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált vizes oldatával lehetett sikeresen megszüntetni. 
A rétegek fellazítását az oldatba kevert kis mennyiségű CMC segítette, az így létrehozott felületi pakolások 
eredményesebbé tették az eltávolítást. Az általános tisztításra a Pravocell 3 %-os meleg desztillált vizes oldata volt a 
legalkalmasabb. A teljes tisztulásig a műveleteket többször kellett ismételni. Az eldeformálódott ólomsín üvegszélre 
történt igazítása, az oxidálódott fekete rétegek finom acélgyapottal történt eltávolítása után lehetett a szög által okozott 
szakadást átforrasztással megszüntetni. Erre a megtisztított, kijavított régi ólomsínre került egy új, 6 mm-es szélólom, 
amely mindkét oldalon teljes átforrasztást és egy új függesztőkarikát kapott a korrodált régi helyett. Ez után lehetett a 
hézagtömítést szürkére színezett lenolajkencés hegyikrétával elvégezni. A vegyszeres tisztítások után minden 
alkalommal az üvegfelületek desztilláltvizes lemosást kaptak. 
 
 
5.  Leltári szám: 61. 20. 1.              Méret: 19,2x25,8 cm 
 
Történeti előzmények, a műtárgy leírása, károsodása 
 
Címerüveg-festmény - kettős címer ábrázolással. Valószínűleg ugyanaz a gyakorlott mester készítette, mint az előző 
címert. Készítési ideje ismeretlen, 16. 17. század (?). A festéstechnika, a felirat és a díszítőelemek motívumai között  (a 
damaszfestés egyes elemei), sok a hasonlóság, vagy teljesen megegyeznek. A két címerpajzs egymásnak támaszkodva, 
kissé megdöntve látszik, jobb oldali felső peremükre űlnek fel a stilizált páncélsisakok. A bal oldalin, a fölötte lévő 
aranykoronában űlő oroszlánt két hatalmas szarv fogja közre - ugyanez az oroszlán figura megkettőzve van jelen a 
címerpajzson is. A jobb oldali sisakra két hattyúnyak űl rá, a négyes osztatú címerpajzson virágmotívumos keresztek és 
damaszfestésű részek vannak. A címereket sallangok keretezik. Feltehetően férfi és nő kettős címeréről van szó 
(házasségkötési kettős címer ?). A kontúr-, schwarzlot-, grisaille-, silbergelb-, kék- és vörös transzparens festés 
papírvékony üvegre készült. A téglalap alakú, osztatlan felületű kabinetüvegfestményt ólomsín keretezi.   
 
Az ólomkeret nagymértékben megnyúlt, kilazult, deformálódott. A rögzítésre szolgáló fémdrót elgörbült, oldalt 
kilátszik. Az ólomkeret elvesztette tartó szerepét, a felső részeken, a megnyúlt ólomsínek melletti réseken átlátni. A 
tömítőanyag mindenhol kipergett. Az üveglemez mindkét oldalon szennyezett, különösen a széleken az ólomsínhez 
közeli részeken. Az ólomsín az oxidációtól fekete színűvé vált. A festett részek jó megtartásúak, nincs kopás, vagy 
lepergés, az összes felület megfelelő kötőképességű.  
 
A restaurálás munkafolyamatai 
 
Az üvegfestmény minden tartozéka - fém és üveg - megőrzésre került. A restaurálás a konzerválásra, az állagmegóvásra  
törekedett. Az üvegfelület mechanikus és vegyszeres tisztítása az előzetesen elvégzett tisztítási próbák eredményeinek 
felhasználásával valósult meg. A széleken kialakult fátyolos, vízköves foltok eltávolítása nátrium-hexametafoszfát 5 %-
os meleg desztillált vizes oldatával történt, a szennyeződések fellazítását az oldatba kevert kis mennyiségű CMC 
segítette, mely felületi pakolás formájában került alkalmazásra. Az általános szennyeződések eltávolításának legjobb 
módszerének a Pravocell 3 %-os meleg desztillált vizes oldata bizonyult. A jó eredmény elérése érdekében a tisztítási 
műveleteket többször meg kellett ismételni mindkét oldalon. A vegyszeres tisztítások után, minden alkalommal az 
üvegfelületek desztillált vizes lemosást kaptak.   
 
A címerüveg festményt keretező ólomsínt, a deformációk megszüntetése után lehetett visszahelyezni eredeti helyére - 
az üveglemez szélére. A fekete ólomoxid korroziójának eltávolítása mechanikus tisztítással, finom acélgyapottal történt. 
A megtisztított felületre 8 mm-es szélólom kerölt, amely teljes felületen átforrasztást kapott. A két felső, törött 
függesztő karika helyett újak kerültek.  
 
 
6.  Leltári szám: 61. 28. 1.               Méret, átmérő: 16,5 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodása 
 
Kőr alakú címerüveg-festmény - Ipolyi Arnold szépen megfestett nemesi címerével. Készítési ideje ismeretlen, 19. 
század vége (?). Négykarélyos kerek mezőben, bal felé döntött címerpajzs jobb felső részén páncélsisak koronával, 
felette sűrű tollazatú madárszárny, közepén arany hatágú csillaggal. A sisakból két oldalt dúsan burjánzó arany-kék 
sallangok ágaznak szét. A címerpajzson kék-fekete damaszfestésű háttérben, többszörösen megtört aranysávban három 
vörös színű repülő madár, felettük arany hatágú csillag látható. A dekoratív festés, kontúr-, schwarzlot-, silbergelb-, kék 
zománcfestéssel és színes savmaratással készült a vékony, szintelen alapú, vörös űberfang üveglemezre. A vékony 



üveglemezen átlósan keresztbefutó repedést egy korábbi restaurálásnál már megragasztották – valószínűleg Technokol 
Rapiddal, az üvegfelület mindkét oldalát letisztították. Az üvegfestmény széléről hiányzik az ólomfoglalat és a 
függesztő karika, amely a műtárgy felakasztására szolgált. A festett részek jó megkötésűek.  
 
A restaurálás munkafolyamatai 
 
Miután a vegyszeres és vizes próbák elvégzése után a festett részek jó megtartásúaknak bizonyultak, el lehetett kezdeni 
a két összeragasztott rész óvatos szétválasztását. Ez ecseteléssel, ioncserélt vízzel, hurkapálcikára tekert pamutvatta 
segítségével történt. A szétválasztást a törésvonalak mechanikus tisztítása követte, majd Pravocell 2 %-os langyos 
desztillált vizes oldatával megtörtént a törésfelületek és az üvegfelületek általános tisztítása. A ragasztás 
kétkomponensű (Araldit 2020) epoxigyantával történt, majd ezt követte a törés mentén lévő apró festékhiányok pótlása, 
retusálása, Paraloid B 72 3%-os acetonos oldatába kevert anilinfestékkel. Az üvegfestmény ólomfoglalatot kapott. 
Ennek teljes felületi átforrasztása megerősítette a fémkeretet és így már biztonságosan el lehetett helyezni a 
felfüggesztésre szolgáló két fémkarikát. A vékony üveglemez és a fémkeret csatlakozásánál keletkezett réseket 
hézagtömítéssel (lenolajkencés hegyikréta) lehetett eltüntetni.  
 
 
7.  Leltári szám: 61. 16. 1.              Méret, átmérő: 25 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodásai 
 
A díszes bordűrrel keretezett kerek címerüveg-festmény készítési ideje ismeretlen (19. sz. ?). Szélén az igényesen 
megfestett keret növényi ornamentikával készült (a vörös üvegre feketével festett motívumokat kiszedték), a bordűrt 
négy, kőr alakú zöld rozetta tagolja, ezek is hasonló festéssel készültek. Középen címeres ábrázolás, fekete 
címerpajzson ezüstkannát tartó szárnyas griff, oroszlán farokkal és lábakkal. A címerpajzsra ültetett páncélsisakon a 
címerállat derékig megfestett, kinagyított képe látható az ezüstkannával. A kompozíciót sallangok keretezik két 
oldalról. A címer-festményen az ezüstszín mellett csak aranybarnát és feketét használtak a színtelen alapüvegre. 
Festéstechnika: kontúrfestés, schwarzlot, silbergelb. Az egyes üvegszemeket vékony ólomsín fogja össze. Az üvegkép 
kvalitásos munka, gyakorlott üvegfestő mestert feltételez.  
 
A műtárgy ólmozása nagymértékben kilazult, az ólomfoglalat deformálódott. A forrasztási csomópontok több helyen 
széttörtek. A középső kőr alakú rész - a címeres ábrázolással - a bordűrtől elvált, a szegélydíszek egyes elemei a kiesés 
határára kerültek. Ennek egyik oka lehet a függesztőkarika letörése, amely az üvegképet kőrben rögzítő fémhuzal 
részeként annak szétnyílását eredményezte, amely egyben az ólomsínek tartását is meggyöngítette. Az ólomsíneket az 
üvegkép alsó és felső részén átfúrták, amelyekbe vastag drótot tettek, feltehetően a felfüggesztés, a rögzítés miatt. A 
sínek alól a tömítőanyag mindenütt kipergett. Az oxidációtól az ólomsínek megfeketedtek. A felületek többféle 
anyagtól szennyezettek.  
 
A műtárgy minden része megőrzésre került. Az utólagosan - az ólmozás szétroncsolásával – elhelyezett, korrodált 
fémdrótok el lettek távolítva a keretről. A deformálódott ólomsínek helyreigazítása után megtörtént a széttört és 
meggyengült forrasztási csomópontok átforrasztása. A korroziós rétegek eltávolítása után a kabinetkép szélére új 
ólomsín került, amely teljes felületében átforrasztást kapott. Ehhez az új sínhez lett    rögzítve a biztonságos 
felfüggesztéshez szükséges két fémfül.   
Mindezek után következett az ólomsínek hézagtömítése szürkére színezett lenolajkencés hegyikrétával. Az üveg 
mindkét oldali mechanikus és vegyszeres tisztítása előtt szükségessé vált az előzetes próbatisztítások elvégzése. A jó 
kötésű festékrétegeket sem a bordűrön, sem a címerfestményen nem kellett külön rögzíteni. A homályos, vízköves 
rétegek eltávolítására nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg, desztillált vizes oldata bizonyult a legjobbnak. A rétegek 
fellazítását CMC-vel duzzasztott pakolás segítette. Az általános szennyeződések eltávolítása Pravocell 3 %-os meleg, 
desztillált vizes oldatával történt. A műveleteket többször meg kellett ismételni. 
 
 
8.  Leltári szám: 61. 30. 1.               Méret, átmérő: 15 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodásai 
 
Címerüveg-festmény - készítési ideje ismeretlen (15. század ?). A kisméretű kabinetüvegkép jellegzetességei – a 
nagyon vastag (4mm) és a nagyon vékony (1mm) üvegelemek egymás melletti alkalmazása, a címerpajzs vörös 
felületeiről teljesen lekopott, csak negatívban felismerhető finom mintázatú filigránfestései, valamint a címerpajzs 
elemein látható furcsa, fémmel történt bekarcolások, esetleg jelek - a műtárgy elkészítését távoli időkre valószínűsíti. 
Elkészítésekor már ismerték a réteges üveget, de a technikában még nem volt elég gyakorlatuk mivel az üvegek 
bevonása több helyen esetlegességet mutat. A kisméretű üvegkép kompozíciója egyszerű - kőr alakú mezőben, vörös 
címerpajzson fehér színű, fektetett "V" alakú jelzés, grisaille festéssel finom rajzolatú szalagmintával, középen fekete 



kontúrfestékkel kitöltve. A címerpajzs hátterét fekete kontúrmintával festett kék üveg alkotja, melyet kőrben festetlen 
vörös szegély keretez. 
 
A műtárgy rendkívül rossz állapotban, a szétesés határán van. A külső, nagyon vékony vörös szegély (szintelen 
alapüvegen vékony vörös űberfang-üveg réteg) több helyen szilánkosan összetört, a felső részen egyik töredék elfordult. 
Többszörösen eltörtek a pajzs melletti kék, festett üvegek is. Az ólomsínek megnyúltak, szétszakadtak, kilazultak, 
szétnyíltak, rések keletkeztek mindenütt a fémsín és az üvegszemek között. Korroziótól felületük fekete. A címerpajzs 
jobb felső elemének törését átólmozták. A kis kabinetüveg rossz állapotát a nagyon eltérő vastagságú üveglapok 
egymás mellé építése is felgyorsította. A széles ólomsínek sem voltak képesek jól befogadni a vastag üvegeket, azok 
szélei, főleg az egyenetlenül lecsípkedett részeken kibújtak a fémsínek alól. A szilánkosan összetört szegélyrészek csak 
a szoros ólmozásnak köszönhetően nem peregtek ki. A felső részen hiányzik a függesztőkarika, a tömítés mindenütt 
kipergett a résekből. A megmaradt festékek kötőképessége jó. Az üvegfestmény felülete a rárakódott többféle 
szennyeződéstől beszürkült. 
 
A restaurálásnál a műtárgy minden része – az üvegek és ólomsínek – megőrzésre került. A próbatisztítások után a 
fátyolos, rétegesen lerakódott szennyeződéseket nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált vizes oldatával 
lehetett megszüntetni. Általános tisztításra a Pravocell 3 %-os meleg desztillált vizes oldata volt a legmegfelelőbb. Az 
erős és sokféle szennyezettség miatt a műveleteket többször meg kellett ismételni. Az oldatokba tett CMC 
felduzzasztotta a vegyületeket, az így készített nedves pakolások meggyorsították a szennyeződések leválását az üvegek 
felületéről.  A roncsolt állapot miatt szükségessé vált restaurálási kartonrajzok készítése az ólomalosztások jelöléséhez 
és vágatok az egyes törött üvegelemek pontos ragasztásához. Az összetört üvegelemek részeit az ólomsínek átvágásával 
lehetett kiemelni. A törésvonalak tisztítása és szárítás után következett az egyes elemek összeragasztása kétkomponensű 
epoxigyantával (Araldit 2020), majd visszaépítésük az eredeti helyükre. Az eldeformálódott ólomsíneket előzőleg 
helyre kellett igazítani, majd az összeragasztott üvegelemek visszaépítése után lehetett a meglévő szakadásokat és 
átvágásokat összeforrasztani. Az ólomsínek felületi korroziójának mechanikus eljárással történő eltávolítása finomszálú 
acélgyapottal történt. A tisztítás után a szélólomra egy új ólomsín került, melynek felületi átforrasztása stabil tartást 
adott az üvegképnek. A két függesztőfül ezekbe lett beleépítve. 
 
 
9.  Leltári szám: 61. 29. 1.              Méret, átmérő: 15 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodásai 
 
Címerüveg-festmény - "Anno Domini 1576" felirattal – szintelen alapú, vörös überfang üvegből álló festetlen kerettel, - 
középső betétje vékony, színtelen üveglemezen silbergelb-, schwarzlot és grisaille festéssel készült. Valószínűleg 
kabinetüvegként használták. A damaszmintával festett, szabdalt kőrvonalú címerpajzson három vadászkürt egymás 
felett, a páncélsisakon festett bőrtömlőből (?) kiemelkedő kétfejű kürt látható. Az egyes üveg elemeket különböző 
vastagságú ólomsínekkel építették össze.  A festéstechnika és ábrázolásmód igényes, jól felkészült, gyakorlott mesterre 
vall.  
 
Az üvekép rendkívül rossz állapotban van. A vörös szegély üvegei ki vannak esve, több helyen hiányosak, egynegyed 
részük hiányzik. Az ólomsínek szétszakadtak, kifordultak, eldeformálódtak, a forrasztási csomópontok széttörtek. A 
felső részen vékony fémhuzallal próbálták az elvált ólmot összetartani. A címeres, középső részen korábbi beavatkozás 
látszik, a töréseket átólmozták és az alsó, valószínűleg kiesett üvegdarabot egy idegen, oda nem illő festett üveggel 
pótolták. Az ólomsínek meglehetősen avult állapotba kerültek, a nagymértékű korroziótól megfeketedtek és 
morzsalékossá váltak. Az üveglemezek mindkét oldala különféle anyagoktól nagymértékben szennyezett. A festett 
részek jó megtartásúak. 
  
A restaurálás munkfolyamatai 
 
A restaurálásnál az eredeti fragmentumok megőrzése volt a cél. Különösen nehéz volt az elvékonyodott, rendkívül 
gyenge ólomsínek  megtartása. Az első feladatot jelentette a megnyúlt, kicsavarodott ólomsínek kiegyenesítése, 
visszaforgatásuk az eredeti helyzetbe. A fekete korrozióval borított fémfelületek acélgyapottal történt mechanikus 
tisztítása után lehetett az elöregedett szélólomra egy új ólomsínt tenni, amely teljes felületi átforrasztással megfelelő 
stabil keretet biztosított a képhez. Az új kerethez igazodva lehetett a felfüggesztéshez szükséges két fémgyűrűt 
kialakítani. Mindenütt el kellett végezni a hézagtömítést a fém és az üveg között. Az ólomsínek helyreállítását időben 
megelőzte az üvegek restaurálása.   A hiányzó vörös színű keret pótlásai hasonló színárnyalatú és vastagságú szintelen 
alapú vörös űberfang üvegekkel történt. A festett középső részen az üvegtörések átólmozása és a korábbi üvegpótlás, az 
időfaktor miatt megőrzésre került, ma már ez is hozzátartozik a műtárgy régiség értékéhez. Az üvegfelületek tisztítását 
próbatisztítás előzte meg. A homályos részeken a vízkő eltávolítása nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált 
vizes oldatával történt. A makacs kötések fellazítását az oldatba kevert kis mennyiségű CMC segítette, mely pakolások 
formájában került az üveg felületére. Az általános szennyeződéseket Pravocell 3 %-os meleg desztillált vizes oldatával 
lehetett eltávolítani.     



 
 
10.Leltári szám: 61. 22. 1.                Méretek: 45,5x56,5 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodásai 
 
Színes üvegből készített ólmozott mező, egy nagyobb ablak része lehetett. Készítési ideje ismeretlen, az 
anyaghasználat, a kompozíciós elrendezés és a festéstechnika a 19. század második felét valószínűsítik. A halvány, ú.n. 
vízszínű zöld, rózsaszín és színtelen síküvegből, valamint színtelen és halványrózsaszín tányérüvegekből kialakított, 
geometrikus alosztású (élére állított négyzetekben átlósan elhelyezett tányérüvegek és négyzetek) terülőmintát 
képeznek. A mező közepén olívzöld, kőr alakú keretben, piros középpel, nyolc szirmú (kék-sárga), festett rozetta van, 
fekete kontúrfestéssel és schwarzlot árnyalással. Az üvegkompozíciót négy oldalon vékony, űberfang üvegből készített 
u.n. goldróza és sötét olívzöld csíkok szegélyezik. A vékony üveglemezeket keskeny (5 mm) ólomsínek fogják közre, a 
tömítőanyag mindenütt kipergett, a teljes felület statikailag nagyon labilis, törékeny.   
 
A műtárgy rendkívül rossz állapotban van. A mezőt keretező  ólomsínek a széleken összetekeredtek, eldeformálódtak, 
megnyúltak. Emiatt a goldróza-olívzöld keret üvegei összetörtek, kihullottak, különösen a felső oldalon sok a törés, de a 
többi részen is nagymértékben hiányosak és töröttek. Hiányzik fent középen egy háromszögletű zöld üveg fele, 
valamint egy tányérüveg-elem is. A jobb alsó rózsaszín tányérüveg többszörösen el van törve. Az üvegfelületek 
rendkívül porosak, mindkét oldalon többféle anyagtól szennyezettek.   
 
A restaurálás munkafolyamatai 
 
A restaurálásnál a műtárgy minden részének megőrzése – üveg és ólomsinek - volt a cél. A hiányzó üvegek az 
eredetivel megegyező színárnyalatban, minőségben és vastagságban lettek pótolva. A restaurálás a műtárgy eredeti 
megjelenésének visszaadására törekedett, ezért fontos volt a festetlen, de jellegzetes színárnyalatú törött üvegek 
visszaépítése. Ezeket a ragasztás után (Araldit 2020 kétkomponensű epoxigyanta), a folytonossági hiányok pótlásával 
együtt lehetett visszaépíteni. A 2 mm-nél vékonyabb üvegek biztonsági megfontolásból a ragasztás vonalában mindkét 
oldalon vékony fedőólmot kaptak. A jobb alsó oldalon lévő több részre tört halványrózsaszín tányérüveg darabjait a 
kibontás után víztiszta ragasztóval hiánymentesen össze lehetett ragasztani, a bal felső részen hiányzó színtelen 
tányérüveget hasonló méretűvel és árnyalatúval lehetett pótolni. A csavarodott, deformált ólomsínek egy része a 
kiegyenesítés után került eredeti helyzetbe. A felső oldalon a szétroncsolódott szélólmokat nem lehetett megtartani, 
helyükre azonos vastagságú új ólom került. A kisebb ólomtöréseket átforrasztással lehetett megszüntetni. A felületi 
korrozió eltávolítása acélgyapottal, mechanikus tisztítással történt. Az ólomsínek hézagtömítése lenolajkencés 
hegyikrétával készült. A vegyszeres tisztítások a portalanítás és a próbatisztítások elvégzése után kezdődtek. Az 
általános szennyeződések eltávolítására a Pravocell 3 %-os meleg desztillált vizes oldata volt a legalkalmasabb, a vízkő 
eltávolítása nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált vizes oldatával történt. Mivel a festett középmotívum jó 
megtartásúnak bizonyult, nem vált szükségessé a festékrétegek vegyszeres rögzítése.  
 
  
11.Leltári szám: 61. 13. 1.              Méretek: 28,8x38,8 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodásai 
 
A kabinetüveg-kép Szent Erzsébet festett arcképe. A készítés ideje, helye és az üvegfestő ismeretlen, a festéstechnika, 
anyaghasználat, kompozíciós elrendezés a 19. század végére, a 20. század elejére tehető. A 11 és 12- es sorszámú 
üvegfestmények egy üvegfestőtől származhatnak, azonos időben készülhettek, egymásnak párdarabjai. A festmények 
jellemzői, hogy a táblaképfestészet háromdimenziós térábrázolását követik, a felületek plasztikusak, sok 
festéstechnikát, számtalan színárnyalatot és festéket alkalmaz, egy kevésbé gyakorlott üvegfestőtől. Az üvegképek talán 
festési tanulmányok lehettek. A Szent Erzsébet kép színtelen alapüvegre készült, minden szín beégetett üvegfestékkel 
készült. A következő festéstechnikák ismerhetők fel: schwarzlot-, braunlot-, grisaille-, Jean Cousin-, silbergelb-, 
zománcfestés, olajsatír. A kompozíciónak nincs keretezése, a koronás fejet aranyglória fogja kőrbe. A szent fejét borító 
fehér fátylat, drágakövekkel és gyöngyökkel kirakott korona szorítja le, aranyszínű palástját ékköves csat fogja össze. A 
képet több nagyobb üvegelemből, vékony ólomhuzalokkal építették össze. Kőrben az ólomsínben végigfutó fémhuzal 
tartja, ami fent széjjelszakadt a függesztésre szolgáló karika mellett.  
 
Az ólomsínek megnyúltak a súlytól, megfeketedtek a korroziótól, több helyen szétváltak az üvegtől, kisebb nagyobb 
rések mutatják ennek mértékét. Egyes részeken a keretező fémhuzal is különvált az ólomfoglalattól. Az ólomsíneket 
több helyen átfúrták. Az alsó jobb sarokban a széltől kiindult sugaras törések látszanak. A festett felületek jó megkötő 
képességűek. A matt üvegfelületek jól befogadják a port, a sokféle anyagtól rendkívül szennyezettek, idegen 
festékfoltok, vízköves lerakódások és fekete elszíneződések látszanak az üvegeken. 
 



A restaurálás munkafolyamatai 
 
A restaurálásnál minden részlet – üvegek és ólomsínek - megőrzésre került. A megfeketedett vékony ólomsínek 
mindkét oldalon kíméletes, mechanikus tisztítást kaptak, puha acélgyapottal. Ez után került sor a sérülések 
átforrasztására. A megtisztított elvékonyodott régi szélólom egy erős, 8 mm-es új ólomkeretezést kapott, teljes 
átforrasztással, a felső részen két függesztőfüllel. Az ólomsínek hézagtömítése lenolajkencés hegyikrétával történt. A 
sugaras törések láthatatlan ragasztásához Araldit 2020, kétkomponensű epoxigyanta bizonyult a legjobb megoldásnak. 
Az összeragasztott üvegek a visszaépítés után a törésvonalaknál retusálást kaptak, Paraloid B 72 acetonban oldott 3 %-
os A mechanikus és vegyszeres tisztításokat a apróbatisztítások után kezdődhettek. Az általános szennyeződéseket 
Pravocell 3 %-os meleg desztillált vizes oldatával lehetett eltávolítani. A vízkőlerakódások megszüntetése nátrium-
hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált vizes oldatának pakolásával történt. Az egyes tisztítások után a teljes felület 
többszöri desztillált vizes öblítést kapott.  
 
 
12.Leltári szám: 61. 13. 2.               Méretek: 27x37,8 cm 
 
A műtárgy története, leírása, károsodása 
 
A kabinetüveg-kép Szent Imre herceg festett arcképe. Az előző üvegfestmény párdarabja, szerzője, készítési ideje és 
helye ismeretlen. A felhasznált anyagok és a készítéstechnika azonos mind a két üvegképnél. A herceg gyöngyökkel és 
hermelinprémmel díszített koronával, aranycsatos hermelinpalástban, égreemelt tekintettel, liliomos mintázatú háttér 
előtt áll.  
 
Az vékony ólomsínek a korroziótól megfeketedtek, megnyúltak, több helyen rések keletkezek az üveg és az ólomsínek 
között. A sineket több helyen átfúrták. Az üvegképet keretező szélólomba bujtatott fémdrótot a felső részen karikába 
csavarták. Az akasztásra szolgáló, korrodált fémfül meggyöngült, elvált a kerettől, a réseket kittel kihézagolták. A 
középső nagyfelületű üveget, a fejet és a nyakat egyetlen üvegből szabták ki. Ahol a forma összeszűkül a nyakrészen, 
egy pontból kiinduló sugaras üvegtörések keletkeztek. A törött felület egyik darabja kiesett. A festék üveghez való 
kötése általánosan jó megtartású, egy helyen keletkezett festékkopás. A matt felületek a portól, koromtól és más 
anyagoktól rendkívüli módon szennyezettekké váltak.  
 
A restaurálás munkafolyamatai 
 
A restaurálásnál minden részlet – az üvegek és az ólomsínek -megőrzésre került. A műveletek az előző műtárgynál leírt 
tematikát követték. Az elvékonyodott, korroziótól megfeketedett ólomsínek finom acélgyapottal történő megtisztítása 
után lehetett kijavítani a sérüléseket, a kisebb szakadásokat és repedéseket, átszúrásokat. A műtárgy statikai biztonsága, 
túlélése szempontjából itt is meg kellett erősíteni kőrben az üvegkép széleit, a régi ólomsínre helyezett szélesebb új 
sinnel, melynek teljes felülete mindkét oldalon át lett forrasztva. Ehhez lett rögzítve a felső részen két tartófül. Az 
ólomsínek hézagtömítése lenolajkencés hegyikrétával történt. Az ólmozás restaurálása előtt meg kellett oldani az 
üvegek restaurálását. Az egybefüggő fejet és nyakat a törött részekkel együtt ki kellett bontani az ólomsínekből azok 
átvágásával. A többszörösen törött darabokat sablon alapján, a tisztítás után lehetett összeilleszteni és összeragasztani 
Araldit 2020 víztiszta kétkomponensű epoxigyanta felhasználásával, majd a ragasztó kötése után megtörtént 
visszaépítésük. Ezután került sor az átvágott ólomsínek visszahelyezésére és átforrasztására. A törésvonalak mentén 
keletkezett kagylós üvegkitörések restaurálása Paraloid B 72 3 %-os acetonos oldatába kevert, különböző színű 
anilinfestékkel történt. Az előzetes próbatisztítások után az üvegfelületek általános szennyeződéseit Pravocell 3 %-os 
meleg desztillált vizes oldatával lehetett eltávolítani. A fátyolos, vízköves lerakódások letisztítása nátrium-
hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált vizes oldatával történt. A tisztítás hatékonysága érdekében a műveleteket 
többször meg kellett ismételni.    
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A műtárgy története, leírása, károsodásai 
 
A kabinet-üvegfestmény Szent István király szépen megfestett mellképével - jól felkészült, gyakorlott mester munkája. 
Az sem lehet kizárni, hogy a kőr alakú, zöld-sárga festetlen üvegekkel szegélyezett kompozíciót valójában nem 
kabinetüvegnek szánták, hanem az előzőleg, egy nagyobb üvegablak részlete volt. A készítés helye, ideje és a készítő 
személye ismeretlen, talán a 19. század utolsó harmadában a Millenium közeledtével készült. Szent István király 
szakrális beállításban - égre emelt tekintettel, uralkodói jelképekkel – fején a szent koronával, koronázási palástban, 
liliomos jogarral, kék háttér előtt (a kék szín a királyok egyik jellegzetes színe) - jobb kezét szívére téve van ábrázolva. 
Kontúr-, schwarzlot-, grisaille-, silbergelb, Jean Cousin-, olajsatír-, valamint sokféle zománcfestékkel megfestve. 
 



A műtárgy a szétesés határán áll. Durva módon, szilánkosan összetörtek a kép egyes fragmentumai – talán egy nagyobb 
ütéstől. Jelentős hiányok vannak a szakáll, a grisaille festésű glóriában, valamint a kék háttér és a türkizzöld-sárga 
szegélydíszben is. Az ólomsínek erősen deformálódtak, kicsavarodtak, megnyúltak, a korroziótól felületük fekete színű. 
Az üvegfestmény felülete nagyon poros, többféle anyagtól szennyezett. A festékrétegek jó kötőképességűek. 
 
A restaurálás munkafolyamatai 
 
Az üvegfestmény minden részlete – az üvegek és az ólomsínek –megőrzésre került. Nagy körültekintést igényelt az 
eredetiség megtartása a durva üvegtörések és a széleken eldeformálódott ólomsínek miatt. A keskeny, 5 mm széles 
ólomsínek mindkét oldalon teljes felületükben át lettek egykor forrasztva, ezért a törött üvegelemek kiemelését nem 
lehetett a sínek felnyitásával megoldani. Az egyes elemek kiemelése és visszaépítése csak a sínek óvatos, 
roncsolásmentes átvágásával és félrehajlításával vált megoldhatóvá. Az üvegek ragasztásával (Araldit 2020 
kétkomponensű epoxigyanta) egyidőben kellett a kitekeredett, eldeformálódott síneket visszaforgatni eredeti 
helyzetükbe. A ragasztott elemeket visszaépítve, a sínek felületi oxidációjának eltávolítása (finom acélgyapottal) után 
kerülhetett sor az átvágások átforrasztására és a meglévő hiányok, sérülések javítására. A keskeny szélólom egy széles, 
új ólomborítást kapott, amely mindkét oldalon át lett forrasztva. Az üvegmező statikai biztonságát az ólomsínek 
lenolajkencés hegyikrétával  történt hézagtömítése után kapta vissza. Az üveghiányok azonos színárnyalatú és 
vastagságú üvegekkel lettek pótolva. A hiányzó festett részek a környezethez illeszkedő textúrával és megjelenéssel 
lettek megfestve. A megmaradt, összetört részeknél az üvegtörések a  láthatatlan ragasztás után változatlan méretben - 
ha kellett kiegészítve - lettek visszaépítve az ólomsínekbe. A nagyon vékony üvegek a keretben (zöld, sárga) a ragasztás 
vonalában vékony átforrasztást kaptak a törések megelőzésére. Ugyanígy a jobb oldali kék háttérüveg is a 
ragasztásvonalakon átforrasztást kapott. A mechanikus és vegyszeres felületi tisztítás előtt az üvegen próbatisztításokat 
kellett végezni. A festett felületek mindenütt jó megtartásúak voltak. A homályos, fátyolos vízkőlerakódások 
eltávolítása nátrium-hexametafoszfát 5 %-os meleg desztillált vizes oldatával történt. Általános tisztításra a Pravocell 3 
%-os meleg desztillált vizes oldata bizonyult a legjobbnak. A festett részek törésvonalainál keletkezett apró 
festékhiányok retusálása Paraloid B 72 3 %-os acetonos oldatába kevert különböző színű anilinfestékekkel történt.  
 
 
 
A restaurált műtárgyak összesítője 
 
1.  Leltári szám: 61.   5. 1.             Méret: 22x14,7 cm 2 

2.  Leltári szám: 61.   5. 2.             Méret: 21,8x14 cm 2 

3.  Leltári szám: 61. 14. 1.             Méret: 15,7x25 cm 3 

4.  Leltári szám: 61. 19. 1.             Méret, átmérő: 11,6 cm 

5.  Leltári szám: 61. 20. 1.             Méret: 19,2x25,8 cm 

6.  Leltári szám: 61. 28. 1.             Méret, átmérő: 16,5 cm 

7.  Leltári szám: 61. 16. 1.             Méret, átmérő: 25 cm 

8.  Leltári szám: 61. 30. 1.             Méret, átmérő: 15 cm 

9.  Leltári szám: 61. 29. 1.             Méret, átmérő: 15 cm 

10.Leltári szám: 61. 22. 1.             Méretek: 45,5x56,5 cm 

11.Leltári szám: 61. 13. 1.             Méretek: 28,8x38,8 cm 

12.Leltári szám: 61. 13. 2.             Méretek: 27x37,8 cm 

13.Leltári szám: 61. 12. 1.             Méret, átmérő: 43,7 cm 

 


