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Céhláda 1835. 

LSZ. 54.141.1. 

Mérete: H62cmxSZ47cmxM57cm 

Neobarokk jellegű diófa furnérozású, téglatest formájú, elején és hátulján festett címeres díszítéssel, 

1835-ös évszámmal. Fedelén koporsó formájú kulcstartó, elhúzható tetővel, négy sarkán kehely 

formájú esztergált fekete dísz. Alján négy enyhén kecses, ívelt, rövid diófalábbal. A fa külső részei 

politúrosak, a belseje sötét mohazöldes, olajfestett. Oldalán vékony, fekete keretben filigrán réz 

hordfül található. A tetőn megvan a zár szerkezet, ami nem nyitható, hanem liftes kovácsoltvas 

emelő szerkezet, amely a tetőt 30 cm-re felemeli. A láda jó állapotú, már javították.  

A tisztítást desztillált vízben oldott pH semleges tisztítófolyadékkal történt. Régebbi kiegészítések 

színre lettek retusálva. A natúr részek és egy-két szú lyuk xilamon szúölővel lett konzerválva. A fém 

részek szilikonos áttörést kaptak. Az oxidálódott rézfogantyúk tisztítva és konzerválva lett. A kopottas 

részek pác és lakretust kaptak. A festett belső lenolaj-terpentines, míg a külső vékony viaszos 

áttörlést. 
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Kalaposok céhládája 

LSZ. 54.144.1. 

Mérete: H55cmxSZ35cmxM37cm 

18. sz. Bükkfából, fecskefarkcsapozással, diófa furnérozással. Téglatest forma élei 45 fokban letörve. 

XVI. Lajos modorában elején, hátulján cilinder formájú kalap intarziával. Felnyíló tetején elhúzható 

kulcstartóval. Az alján négy esztergált pogácsalábbal. Oldalán egy-egy díszes, öntött réz hordfülekkel 

van ellátva. A tető nyílását két réz zsanér szolgálja, facsavarokkal rögzítve. A kulcspajzs stilizált 

virágvázát formázó vaslemez, középen kulcsnyílással. A zár szerkezete hiányzik. Vízkár érte a 

műtárgyat, ezért erősen megvetemedtek az elő- és hátlapjai. A csapozások is megnyíltak. Hiányzik a 

tető bal sarkának a díszléce. Kitört a bal sarok letörésfurnér borításának az alja. A vasalatok, veretek 

erősen oxidálódtak. Rovarkirepülő nyílások találhatók a láda furnérozott felületén. A felületek 

szennyezettek, a lakkozás karcosan sérült. 

A láda tisztítása desztillált vízben oldott, sav és lúgmentes mosószerekkel történt. A kirepülő 

nyílásokba xilamon szúölő lett injektálva, a natúr fa felületek pedig ecsetelve lettek, megelőzés 

céljából. A szerkezeti károk, vetemedések heteken át tartó folyamatos préseléssel lettek egyenesítve. 

A csapok ragasztása polivinil-acetátos faragasztóval lettek ragasztva. A hiányzó furnérozás pótolva, 

kiegészítve lett. A profilléc hiányai is ki lettek egészítve. A rovar kirepülő nyílások színezett 

tömítőanyaggal lettek kitömve. Alatta mozgó furnérdarabok ragasztó injektálással lettek 

visszarögzítve. A pótlások tömítések pácolással lettek retusálva. Az eredeti lakkréteg megtartásával, 

karcok lakkretusálásával egységes képet sikerült kapni. A veretek tisztítva, konzerválva lettek. A láda 

külseje egy nagyon vékony viaszos áttörlést kapott.   
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Kerékgyártók céhládája 

LSZ. 54.147.1. 

Mérete: H62cmxSZ42cmxM49cm 

Sötétbarnára mázolt, téglatest formájú fenyőfa láda, alján szögletes fűrésszel profilírozott, tölgy 

lábakkal. A tetején kicsi koporsó formájú kulcstartó, elhúzható tetővel. Két oldalán egyszerű díszítésű 

kovácsoltvas hordfül van. A láda tetejét két nagy méretű, enyhén díszített vaspánt tartja. A kulcspajzs 

macskaszem alakú fémlemez. A ládatest alján, a lábak kapcsolódási pontjánál íves profilléc fut körbe. 

A veretek rozsdásak. Egyik láb kitörött, a külseje kopott, leverődött. 

A tisztítást desztillált vízben oldott, pH semleges oldószerrel történt. A láb visszaragasztásra került. A 

natúr fa felületek xilamon szúölővel lettek ecsetelve, a lyukak injektálva. A láb hiányzó alsó része 

kiegészítésre került. A rozsdás fém veretek rozsdaoldóval, kefével tisztítva, passziválásuk megtörtént. 

A sok sérült festékhiány retusálva lett. A barna olajfesték már sellak ecsetelve volt, ezért egy 

alkoholos áttörlés szépen összemosta, felfrissítette a láda külső megjelenését.   
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Szíjgyártók céhládája 

LSZ. 54.155.1. 

Mérete:H63cmxSZ50cmxM50cm 

XIX. sz. első fele 

Diófurnér borítású, téglatest forma. Alján négy esztergált fekete gömblábbal. Négy sarka 45 ° -ban 

lemetszett díszítésként, két fakocka között esztergált fekete oszlop, amely mintha a súlyos fedelet 

tartaná. A fedelén íves koporsó formájú kulcstartó, elhúzható kis ajtóval. A négy sarkán kehely 

formájú, esztergált, fekete csúcsdíszekkel. A láda elején és hátulján kerek intarziával, két oroszlán tart 

egy lóra való bőrfejzőt kantárral. A két oldalán egy-egy sárgaréz öntvényből készült hord fül található. 

Belseje szürkére festett, sárga geometria mintával. A ládán több korábbi beavatkozás található. Alsó 

díszléceinek zöme pótlás. Hiányzik a négy sarki oszlopból egy. Vízkár érte a ládát, több profilléc 

meglazult, leesett. A kulcstartó fedele is szétesett a nedvesség hatására. A külseje szennyezett, 

karcos, foltos, szú lyukas.  

Tisztítása desztillált víz pH semleges tisztítószer oldatával történt. A natúr fa részek tisztítás után 

xilamon szúölővel lettek konzerválva. A szétesett tető összeillesztve, ragasztva lett. A díszlécek 

furnérok szintén megragasztása kerültek. A hiányzó esztergált oszlop pótlása került a diófa kockájával 

együtt. A rések, lyukak színre kevert fatapasszal lettek betömítve, szint bedolgozva. A színeltérések 

retusálva lettek, a lakk hibákkal együtt. A festett belső tisztítás után lenolaj-terpentin ecsetelést 

kapott, amely megerősítette és felfrissítette színeit. A díszített kovácsolt vaspánt rozsdátlanítva, 

passziválva lett. A rézveretek tisztítva, konzerválva lettek. A láda külső megjelenésének 

egységesítésére vékony viasz réteget kapott.   
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Kötelesek céhládája 

LSZ. 54.156.1. 

Mérete: H67cmxSZ44cmxM45cm 

18. sz. vége 

Hársfából, diófurnérozással ívelt oldalak, téglatest forma. Alján, tetején fekete profilléc fut körbe. 

Négy esztergált pogácsa lábon áll. Fedelén koporsó formájú kulcstartó fiókkal, amely elhúzható. 

Elején, hátulján festett céhzászló motívum erősen kopott, hiányos festés. Az oldalain kovácsoltvas, 

díszes hordfül található. A kulcstartó fedélnyitó is díszes fémpajzs. Tört fehér olajfestékkel festve, 

erősen kopott állapot. A kulcslyukpajzs is díszes, indamotívumos. A láda belsejében gyönyörűen 

cizellált ónozott vaspántok tartják a fedelet. Szép, régi, kovácsoltvas zárszerkezet kicsit hiányos, 

rozsdás. 

 A láda tisztítását desztillált vízben oldott, sav-és lúgmentes tisztítószerrel történt. Az alján lévő 

díszlécen rovarkirepülő nyílások sokasága, ezért azokat xilamon szúölőszerrel injektáltam. A natúr 

felületek ecsetelve lettek. A díszlécek sarkai hiányosak voltak, ezért a hiányok kiegészítésére és 

retusállásra kerültek. A fém, nem festett veretek tisztítva és konzerválva lettek. A festett veretek 

enyhe tisztítást, szilikonos védelmet kaptak. A kopottas lakk felületek színretust és lakkretust kaptak. 

A teljes külső vékony, viasz réteget kapott.   
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Lakatos céhládája 

LSZ. 72.5.1. 

Mérete: H66cmxSZ47cmxM60cm 

Diófából készült, téglatest forma, alján, tetején körbefutó profilléccel. Alján négy esztergált pogácsa 

lábbal. A tetején koporsó formájú kulcstartó, amely a kulcspajzsot is magába rejti, kívül flóderozott 

barna festéssel. A ládatest négy sarkát pilaszterek díszítik. A pilaszterek jávorfa berakást kaptak. 

Elején és hátulján kulcs és kalapács motívum berakás, profil keretben. A láda két oldalát díszes, 

kovácsoltvas hordfül díszíti. A tárgyon rengeteg kiegészítés és beavatkozás látható. A felső és alsó 

profilléc egy-egy darabja leesett. Nagyon sok kirepülő nyílás látható, amit viasszal tömörítettek be. 

Feltehetően már sokszor javították az erősen kopott ládát.  

A tisztítás desztillált vízben oldott, semleges kémhatású tisztítószerrel történt. A makacsabb 

szennyeződéseket alkohollal kellett eltávolítani. A fémek puha acélgyapottal lettek áthúzva, felületük 

konzerválva lett. A natúr fa felületek, a láda alja, belseje xilamon szúölővel lett ecsetelve. Tisztítást és 

konzerválást követően, a profillécek visszaragasztása történt. Ragasztás vizes bázisú faragasztóval 

történt. A nyitott szúlyukak betömésre kerültek. A láda külső kopottas rétegei nem lettek eltávolítva, 

ezzel is őrizve használati jegyeit. A színeltérések retusálva lettek. A flóderozott olajfesték lenolaj-

terpentines ecsetelést kapott, így színei megfrissültek. A ládatest sok viasz tömítése miatt alkoholos 

törlést és száraz felfényezést kapott.   
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Asztalosok céhládája 

LSZ. 72.7.1. 

Mérete: H69cmx41cmx57cm 

Politúrozott diófurnér borítással, téglatest forma, elején és hátulján intarziás keretben, növényi olaj 

orlamentika, középen gyalu, szögmérő, vinkli ábrázolással. Az oldalán masnis intarziával, copfstílusú, 

öntött réz hord fülekkel. A láda tetején hatalmas ívelt koporsó formájú kulcstartóval, melynek fedele 

eltolható. Négy sarka 45 °-ban lemetszett, lába négy szögletes lefelé csúcsosodó rövid, intarziával 

díszített. Alján és tetején nem túl hangsúlyos párkány fut körbe. A ládát vízkár érte, közép tájakon 

körben elhasalt az intarzia 2-3 mm-es rés keletkezett. A profilléc darabkái meglazultak. A veretek 

beoxidálódtak.  A felületet poros, vízköves, meszes szennyeződés borította. A ládát már javították, 

pótolták hiányzó profilléceit. A ládán rovarkirepülő nyílások található, oldalanként 3-4 db. 

 A felület tisztítása desztillált vízzel, semleges tisztító folyadékkal lett letisztítva. A rovarkirepülő 

nyílásokba és a natúr fa felületekbe xilamon szúölőszer került. A meglazult lécdarabkák vizes bázisú 

faragasztóval lettek visszarögzítve. A lyukak, rések színre kevert fa tömítőanyaggal lettek tömítve. A 

sok karc elsimítása, szín-és lakkretussal történt, hogy a láda egységesebb legyen. Az előző javításkor 

készült pótlások is kaptak retust, hogy jobban beilleszkedjenek a láda színvilágához. Természetesen 

nem lehet minden kijavítva, így őrizve meg autentikusságát. A réz veretei tisztítva, konzerválva 

veletek. Az egész láda kapott egy vékony viasz réteget, amely visszaadja a régi selyemfényét.   
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