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Szakmai beszamolo 

A kulturalis alaptorveny eloirasainak megfeleloen Kiskunhalas Varos Onkormanyzatanak 
Thorma Janos Muzeuma gondoskodik a gyujtemenyi anyaga allomanyvedelmerol, szukseg 
szerinti restauralasarol. Ennek megfeleloen miizeumunk palyazatot nyujtott be a Nemzeti 
Kulturalis Alaphoz 12 darab helytorteneti dokumentum restauralasara, melynek tervezett 
koltsege 860.000 Ft volt. Kerestinkre az N K A Kozgyiijtemenyi KoUegiuma dontese 180.000 
Ft felhasznalasara adott lehetoseget. Ebbol az osszegbol a kiskunhalasi Varoshaza, szalloda es 
szinhaz epuletenek tervrajzat tudtuk restauralni, melyet a Gilias Bt. (6000 Kecskemet, Forras 
u. 15.) szakembere, Boros Ilona mutargyvedelmi asszisztens vegzett el. A mutargyat allapota, 
erteke, megorzese es bemutathatosaga miatt volt szukseges restauralni. Muzeumunk 
gyujtemenyeben szamos ertekes tervrajz van, koztilUk is helytorteneti szempontbol az egyik 
legjelentosebb a varoshaza, szalloda es szinhaz tervrajza. Az 1906-ban szecesszios stilusban 
epult varoshaza epuletkomplexuma ugyanis varoskepi jelentosegu es Kiskunhalas egyik 
jelkepe, elsoszamu latvanyossaga ma is. 

A tervrajz alapadatai a kovetkezok: 
Kiskunhalasi Varoshaza, szalloda es szinhaz tervrajza, 
tervezte Hikisch Rezso es Kotal Henrik 1906-ban. 
Anyaga: papir, vaszon 
Merete: hosszusag: 94,5 cm, szelesseg: 84,5 cm 
Leltari szama: T2019.1.1. 

A restauralas soran eloszor allapotfelmerest vegeztek, majd a mutargy tisztitasat kovetoen 
kertilt sor annak restauralasara. A restauralas utani allapotrol is fenykepek keszultek. A 
restauralas eredmenyekeppen sikertilt megfelelo allapotba hozni ezt a fontos es ertekes 
tervrajzot. A restauralasi munkarol a Gilias Bt. szakembere fenykepekkel alatamasztott 
reszletes restauralasi es fotodokumentaciot keszitett, mely e szakmai beszamolo mellekletet 
kepezi. 
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1. kep: A restauralt tervrajz kepe 

A restauralt mutargy eihelyezese: 
Kiskunhalas Varos Onkormanyzatanak Thorma Janos Muzeuma, adattari raktar, 1274. sz. 
terkeptarolo fiok. 
Tarolasa: savmentes vedomappaban, fektetve, optimalis mutargykdrnyezetben 
(homerseklet; 15-20 C, paratartalom: 50% RH, pormentes komyezet). 
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2. kep: A tervrajz raktdri eihelyezese 

A restauralt mutargyat a Kiskunhalasi varoshazak cimii idoszaki kiallitasban allitjuk ki. Ez a 
tarlat bemutatja a Kiskunhalason az evszazadok soran varoshaza celjara felepitett eptileteket: 
a regi, barokk varoshazat (1758), a klasszicista varoshazat (1834), az un. kisvaroshazat 
(1854), a Kozgyiilesi epuletet (1897) es a szecesszios varoshazat (1906). A varoshazak kepei 
50 x70 cm-es keretben lathatok ismerteto szovegekkel, feliratokkal. A szecesszios varoshaza 
tervrajza pedig keretezve, plexi lap alatt kertilt kiallitasra. A kiallitasban fel van tuntetve a 
tamogato Nemzeti Kulturalis Alap neve es emblemaja. Ez a kialHtasi anyag igy egyiitt most 
kertil eloszor bemutatasra es ezert nagy erdeklodesre tarthat szamot. 
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3. kep: A kidllitott tervrajz kepe 

E palyazati beszamolot a Thorma Janos Muzeum sajat honlapjan (thormajanosmuzeum.hu) is 
megjeleniti. 

A miizeumunknak nyujtott tamogatast ezuton is kdszdnjiik. 

Kiskunhalas, 2021. februar25. 

igazgato 

Melleklet: 
Gilias Bt. restauralasi es fotodokumentacioja 
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A Kiskunhalas Varos altal epitendo Varoshaza 
es Szmhaz 1906-os tervenek 

restauralasa es fotodokumentacioja 

A dokumentaciot keszitette: Boros Ilona 

Mutargyvedelmi asszisztens 

Gilias Bt. 

Kecskemet, 2019.12.11. 



1. Kiskunhalasi Varoshaza, szalloda es Szmhaz tervrajza, 1906. 
Merete: 94,5x84,5 cm. 

Ltsz: T2019 1.1. 

Restauralas elott'i aUapot 



Restauralasi terv: 
Szaraz tisztitas: 

1. Portalanftas puha szoru ecsettel 
2. Radlrozas Rothng Tikky radirral es Wishab szivacsal 
3. Porszivozas a feluleten maradt reszelek eltavolftasa 
4. A tervrajz darabok elvalasztasa a vaszontol 
5. Celluxsz eltavolftasa szike segltsegevel 
6. Leverzesi proba 
7. Ha a tinta es az Irott resz engedi a szlnet akkor le kell vedeni, ezt 3:1 aranyu 

Movital por es alkohol oldataval felhorjuk ecset segltsegevel 

Nedves tisztitas: 

8. Haromfazisu vizes furdo ( Evex mososzer Ph semleges, desztilalt vizes 
dblftes, Borax, Caoh, alkohol) 

9. Nedvesseg felitatasa szaraz itatos papfr segltsegevel 
10. A szaritasa itatos papirok kdzdtt 
11. Preseles 

Restauralas: 

12. Kiegeszitesek Japan papir es savmentes kiegeszitd paplrokal 
13. Ragasztasok, CMC, Planatol 
14.Szinretusalas (vizfestekkel) 
15. A tervrajz vissza ragasztasa a vaszonra 
16. Preseles 

Allapotfelmeres: 
Anyaga: Papir, vaszon. 
A tervrajz papir felulete poros, koszos, foltos a regi enyvragasztd eldregedett es ez 
altal elvesztette rdgzitesi funkciojat es elszakadt, elvalt a vaszon anyagatol. A negy 
darabbol felragasztott tervrajz papir anyaga gyurdtt, hianyos es szakadozott emiatt a 
vaszontol nehol elkuldnultek egymastol. A legsulyosabb karok kdrben a tervrajz felsd 
es alsd szakaszan lathato, mivel a papir anyaga elvekonyodott es ebbol 
leszakadozott a papir, ami hianyokhoz vezetett. A tervrajz kdzepere celluxot 
ragasztottak a szakadasra, ami tovabbi karokat okozott a papir feluleten. A vaszon 
anyaga koszos, poros, foltos es gyurdtt. 

Restauralas menete: 
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A tervrajz feluletenek portalanitasat puha szoru ecsettel, Wishab szivaccsal 
vegeztem. A cellux maradvanyokat eles szike segltsegevel tavolitottam el, vigyazva 
a papfr feluletere. A koszos radir reszeleket, es a feluleti port Hepa szurds 
porszi'voval tavolitottam el felszlnerol. 

A tervrajzon levo vaszon szegely eltavolitasat eles szikevel vegeztem, ami a papfr 
anyagaban sok serulest, szakadas okozott. 

A szfntartosagi proban a szurke es a piros szinek levereztek fgy levedtem a szines 
es az Irott reszeket is Movital por es alkohol 3:1 aranyu oldataval. Ezt az anyagot 
hagytam megszaradni a papir feluleten a nedves tisztitas elott. Ez az anyag 
alkohollal eltavolithato, ha szukseges. 

Nedves tisztitas: 
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A vaszon feluletere nedves tdrdlkozoket helyeztem, egy kis ideig rajta hagytam, amig 
a regi enyvragaszto fel nem lazult annyira, hogy kdnnyen levalaszthatova valt a papir 
feluletetol. A vasznat ovatosan feltekerve tavolitottam el, majd ezt klmostam Evexes 
mosdszerben ami Ph semleges, ezutan ruhakemenyltdvel kikemenyitetem, majd fel 
szarazon kivasaltam. 

A vaszon eltavolitas utani allapota 

A szaradasa utan haromfazisu nedves mosas es kidblites kdvetkezett (evex, 
desztillalt viz, borax, Ca-oH.) Itt jol lathatd, ahogy a vizben aztatott papirbdl kioldddik 
a barna szinu savassag. 

A nedves aztatas utan a felesleges nedvesseget itatos papirral leitattam a mutargy 
feluleterdl. Ezutan a tervrajz szaritasat itatos papirok es presdeszkak kdzdtt pres 
gepel le preseltem a teljes megszaradasig. 
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A mutargy szaradas es preseles utan 

A negy darabban megszaradt mutargyon levo hlanyokat es szakadasokat savmentes 
paplrral egeszltettem ki es japanpapirral ragasztottam meg. 
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Elol a hianyok es a szakadasok javitasa, kiegeszitese 

Szmretusalas: 

A halvany piros es fekete reszeknel vizfesteket hasznaltam, ahol szin hianyok 
voltak. Az irott resznel Intensity (BIC) markaju tust alkalmaztam. A tervrajz 
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HatuI a hianyok es a szakadasok javitasa, kiegeszitese 

A restauralt tervrajzot visszaragasztottam meleg borennyvel, majd ujbol lepreseltem 
szilikonpapirok es deszkak kdzdtt szaradasig, nehogy dsszeragadjon a dokumentum 
es a presdeszka. 

Kesz restauralt tervrajz: 
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A restaurlat tervrajz hatuija 

A restauralt tervrajz eleje 

A restauralas soran felhasznalt anyagok, vegyszerek: 

Wishab radfrszivacs, porecset, hepaszuros porszlvo, Borax, zsiralkohol szulfat, 
CaOH, Alkohol, Movital,Metilcelluioz, jappan papfr, klegeszito papfr (Cansonpapfr), 
olio, szike, csontenyv, vfzfestekek, tus tinta, itatospapfr, presdeszkak, pres gep, 

Tarolasi javaslat: 

A papir alapu mutargyak epsegenek megorzese erdekeben mindenfelekeppen 
javaslom a tervrajz eseteben a savmentes vedomappa hasznalatat, amit celszeru 
fektetve tarolni. 

Az optimalis tarolasi javaslat a kiallitoterben es a raktarban: 
Homerseklet: 15-20°C (+-20C) 
Paratartalom: 50% RH (+-5%) 
Maximum megvilagitas; 50 lux 
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Pormentes komyezet. 

A tervrajz restauralasat Boros Ilona 
Mutargyvedelmi asszisztens 

Gilias Bt. keszitette. 
Kecskemet, Forras utca 15. 

6000 

Kelt. Kecskemet, 2019. december 11. 
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