
Szakmai beszámoló 

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 

Pályázati téma: Zászló közép festmény, zászlószalag és egy női testhezálló restaurálására 

 

Adatlap azonosító: A2021/N7153 Pályázati azonosító: 204111/04214 

 

 

A József Attila Múzeum restaurálási pályázatot nyújtott be zászló közép festmény, 

zászlószalag és egy női testhezálló textilekre. A pályázati támogatás intenzitása miatt, csak az 

egyik darabot tudtuk megújítani, méghozzá az egyik legrégebbi és legértékesebb női felsőjét. 

ltsz: 84.227.1. 

Mérete: hossza: 54 cm, ujja hossza: 55 cm 

Anyaga: Paprikapiros taftselyemből szabott, karcsúsított, derék alatt és az ujja vége lila és zöld 

szalaggal díszített, alján berakott fodor díszíti. 

Állapota: Fakult, poros, a selyem töredezett, bélése sárgult, a szalagok és a fodor foszlott. 

Restaurálása: Az összetevőket szét kell választani, külön tisztítani és alátámasztani varrásos 

módszerrel. Majd a megerősített és kiegészített darabokat újra össze kell varrni. 

A taftselyem teljes alátámasztást igényel. 

A restaurálási munka elvégzésére Katkóné Bagi Éva- textil restaurátort kértük fel. 

 

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

Ruhafölsőrész /testhezálló/ 

Leltári szám: 84.227.1. 

Tulajdonos: József Attila Múzeum Makó 

Mérete: háthossza:  52 cm, hátszélesség: 36 cm, vállszélesség: 17 cm, ujja hossza: 54 cm. 

Anyaga: Téglavörös taftselyem; kockás pamutvászon bélés; ciklámen és piros selyemszalag. 



Állapot: A taftselyem kiszáradt, törékeny állapotú. Több hasadás, szakadás látható főleg az 

ujján és a gombos eleje mentén. Durva vastag cérnával javított, a tűszúrások nyomán lyukak, 

szakadások. A fodros szalag kitöredezett, hiányos, különösen az eleje alján nagyon foszlott. 

Poros, sérült.  

Tisztítás, restaurálás: A testhezállót portalanítottam. Folyamatos fotózás mellett 

szétválasztottam az összevarrt részeket, a bélelő vásznat elkülönítettem a foszlott fodor 

szegélyekkel együtt. Vizes tisztítás után szálirányban rögzítettem, szárítottam a darabokat. 

Szabásminta levétele után az előzőleg hasonló színre festett hernyóselyem alátámasztó anyagra 

helyeztem a részeket és varrással, alávasalással történő alátámasztással dolgoztam össze. A 

restaurált selymet az előzőleg levett szabásminta alapján kézi öltésekkel varrtam össze. A 

szalagokat hasonló színre festett hernyóselyemre fektetve restauráló kereten varrással 

restauráltam. Az ily módon megerősített selyem színei megélénkültek és visszanyerte eredeti 

formáját. 

Felhasznált munkaóra: 340 óra 

A restaurálást végezte: Katkóné Bagi Éva Szeged, Szent Ferenc u. 17. 

Tárolási javaslat: Fénytől, portól, rovari kártevőktől, légszárazságtól fokozottan óvjuk! 

Szeged, 2021-02-28 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


