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Az esztergomi Keresztény Múzeum keleti szőnyeg és falikárpit 
gyűjteményének állományvédelmi munkálatairól 

 
 
 
 

Előzmények: 

A Keresztény Múzeum 1973-ban kialakított un. tanulmányi raktára magyarországi 

viszonylatban, elkészülésének idején korszerűnek minősült. Az egy légterű, természetes 

világítás nélküli – eredetileg klíma berendezéssel tervezett – tetőtéri helységben került 

elhelyezésre a múzeum kiállításon nem szereplő teljes gyűjteménye: festmények, 

faszobrok, éremgyűjtemény, porcelán és kerámia gyűjtemény, metszet gyűjtemény - és a 

textil gyűjtemény.(Ipolyi- gyűjtemény) 

Alapterület: 232 m2 

Belső világítás: neon-cső 

Falszerkezet: tégla-fal, tűzvédelmi okokból azbesztes vakolattal borított 

Nyílászárók: ablak nélküli helyiségek 

Padlóburkolat: PVC (linóleum) 

Tetőszerkezet: Manzárd-típusú, szürke palával fedett 

Elektromos hálózat: falon belül vezetett 

Fűtés: nincs 

Csatorna, vízhálózat: 1 db tűzcsap 

Épületgépészeti berendezések: klíma műszaki okokból 20 éve nem működik 
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A raktár berendezése: 

1. Fémrács paravánok – a festmények tárolására 

2. „Dexion” polcrendszer – faszobrok és egyéb fatárgyak tárolására 

3. „Dexion” polcrendszer (üveggel ellátott) – a kerámia,- porcelán,- és üvegtárgyak 

elhelyezésére 

4. Különböző méretű fémállványok – a PVC-csőre feltekert kárpitok és szőnyegek 

jelentős része falra szerelt állványon illetve a padlóra helyezett mozgatható 

állványokon van elhelyezve. Megfelelő mennyiségű állvány hiányában számos 

nagyméretű textília vászonlepedőbe tekerve közvetlenül a PVC padlón talált helyet. 

5. Fából készült fiókos tároló szekrény – a hímzésgyűjtemény és egyéb egyházi textília 

elhelyezésére (több rétegben egymásra fektetve, selyempapír között) 

Egyéb berendezések, mérőeszközök: 

- 1 db hordozható ELSEX - típusú kombinált mérőműszer füst és betörésjelzővel ellátott 

A raktár 40 évvel ezelőtti kialakításakor fontos szempont volt a szakszerű tárolás, az 

áttekinthetőség és – a lehetőségekhez képest – a különböző alkotóelemekből álló 

tárgyak elkülönítése. 

Fából készült fiókos tároló szekrény – a hímzésgyűjtemény és egyéb egyházi textília 

elhelyezésére (több rétegben egymásra fektetve, selyempapír között) 

Műtárgyvédelmi szempontból az említett tárolási koncepció ma már számos problémát 

vet fel. A raktárba belépve azonnal szembetűnik, hogy az 1973-ban kialakított raktár az 

évek során bekövetkezett gyűjteménygyarapodás miatt zsúfolttá és nehezen 

kezelhetővé vált. A különböző műtárgyalkotók egy légtérben való tárolása veszélyes és 

végzetes folyamatokat indíthat el a tárgyakban (-on) mivel nem azonosak a környezeti 

igényeik (hőmérséklet, páratartalom, fény). 

 



 
 Szabó Judit 
 textilrestaurátor 
 tel.: +36-30/9794-971 
 gfsmaragd@gmail.com 
 
 
 

A múzeum állományvédelmi programja 

2011 év végén az NKA Múzeumi Kollégiuma által meghirdetett pályázaton elnyert 

támogatás lehetőséget biztosított a múzeum raktározási körülményeinek javítására. Első 

lépésben a teljes raktáranyag illetve az állandó kiállításban bemutatott textil (kárpit, 

szőnyeg) szakember által végzett rovartalanítása, fertőtlenítése volt a legfontosabb 

feladat. A szúrópróba szerűen elvégzett ellenőrzés során ugyanis számos helyen 

találtunk rovarfertőzésre utaló nyomokat (lárva burok, ürülék) illetve az állandó 

kiállításban bemutatott textil (kárpit, szőnyeg). A raktári anyag fertőtlenítését a múzeum 

kiállító terében a téli zárvatarás ideje alatt végeztük el. 

A fertőtlenítést a Budakarte Kft. végezte el. 

Alkalmazott rovarölő szer: 

Chinmix 5 EC - Piretroid rovarölő szer 

50g/l béta-cipermetrin hatóanyagot tartalmazó, emulzió koncentrátum (EC) formuláció 

típusú kontakt és gyomorméreg hatásmódú, piretroid rovarölő szer. A béta-cipermetrin 

az Agro-Chemie Kft. által kifejlesztett eredeti ún. harmadik  generációs piretroid 

rovarölő szerek csoportjába tartozó hatóanyag 

Hatóanyaga a Piretroid mely Dalmát krizantémból (Crysanthenum Cinerariaefolium) 

kinyert alkaloida. 

A kezelést rotációs módon havonta - összesen három alkalommal - megismételtük a 

Piteroid más-más fajtájával. 



 
 Szabó Judit 
 textilrestaurátor 
 tel.: +36-30/9794-971 
 gfsmaragd@gmail.com 
 
 
 

 



 
 Szabó Judit 
 textilrestaurátor 
 tel.: +36-30/9794-971 
 gfsmaragd@gmail.com 
 
 
 

 
 



 
 Szabó Judit 
 textilrestaurátor 
 tel.: +36-30/9794-971 
 gfsmaragd@gmail.com 
 
 
 

 



 
 Szabó Judit 
 textilrestaurátor 
 tel.: +36-30/9794-971 
 gfsmaragd@gmail.com 
 
 
 

A múzeum számára pályázati úton elnyert támogatás  lehetővé tette a raktár bővítését 

egy, az eredeti tanulmányi raktár közvetlen szomszédságában található kisebb 

helységgel. Az újonnan kialakított raktárban kényelmes elhelyezést nyert a teljes  

szőnyeg és falikárpit gyűjtemény. 

Az új raktárhelység paraméterei: 
 

- terem szélesség: 2,8m 
- magasság: 2,5m 
- mélység: 5,7m 
- polc: horganyzott, végpontfüggesztésű állópolc rendszer 1x5,7x2,5m 
- aljzat: gres járólap 
- falfestés: vegybiztos teflon festék 
- nyílászárók: tömörfa, filtrációs zárással, tűzgátló gipszkartonnal beépítve. 

 

Az újonnan kialakított raktárhelység szeparált, külön bejárattal rendelkezik, ezért 

lehetőség van egy mobil klímaberendezés alkalmazására is, amely biztosítaná a textíliák 

számára optimális klimatikus viszonyokat. 
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Az újonnan kialakított raktárhelység - Kontsek Ildikó mb. igazgatónő, Istvánffy Gábor 

gondnok 
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A papírhenger bevonása fehér vászonnal 
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Bevont hengerek 
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Munka közben - Szabó Judit textilrestaurátor, Perger Andrea asszisztens 
 
 
A felhengerelt textíliákat háromszoros un. agrofoliával vontunk be. A hengerek lezárásoz 

fehér Danubia szalagot használtunk melyen feltüntettük a tárgy adatait. 

Javasolt az újonnan kialakított raktárhelyiség mobilklíma berendezéssel történő 
felszerelése, a fertőtlenítő kezelések rendszeres megismétlése illetve a kezelés 
hatásfokának ellenőrzése. 
 
A műtárgyvédelmi eljáráson átesett tárgyak száma 
 

1. Fertőtlenítés az állandó kiállításon: 8db falikárpit; 8 db keleti szőnyeg 
2. Tisztítás és korszerű felfüggesztés az állandó kiállításon: 8db keleti szőnyeg 

(pályázathoz kapcsolódva a múzeum költségvetésének terhére) 
3. Fertőtlenítés, korszerű csomagolás, új raktárba áthelyezés: 52 db kárpit és keleti 

szőnyeg 
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Esztergom, 2012. október 8. 
 
 
 
 
 
 
 
Szabó Judit 
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Kontsek Ildikó művészettörténész 
igazgató 


