
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

                                                             
1 A tárca Szegedy Róza hímzésmintáival együtt, melyeket Kisfaludy Sándor felesége halála után is nagy becsben 

tartott, a sümegi múzeumba (az akkori igazgató, Darnay Kálmán gyűjteményébe) került. A gyűjtemény sorsa a 

II. világháború idején igen hányatott volt, a tárca a hagyaték megmenekült darabjai közé tartozik. 
2 Nyers, fehérítetlen, színezetlen (esetünkben selyem) szövet. 
3 Növényi vagy állati, természetes rostszálra vékony (néhány mikron vastagságú) fémszalagot tekernek fel mene-

telesen. 
4 Vékony fémszalag 
5 Rugóalakban feltekert vékony fémszalag vagy drót. 
6 Eredetileg jó minőségű rongypapírból (nem lignintartalmú, savmentes), tiszta cellulózrostból merített papír. 
7 A magyar köznemesi családok nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy lányaik megfelelő képzésben részesüljenek. 

A műveltség mellett fontos volt a varrás-, hímzésben való jártasság. Előfordult, hogy külföldi leánynevelő inté-

zetbe taníttatták őket. Szegedy Róza édesapja, Zala megye alispánja, Szegedy Ignác az 1790-es években Svájc-

ba, az orsolyiták zárdájába küldte lányát, hogy széleskörű ismereteket szerezzen. Itt a recehímzéstől a tűfestésig 

mindenféle kézimunkázást elsajátított. 



 
 
                                                                                                                                                                                              
A fennmaradt családi levelezésből tudjuk, hogy a Kisfaludy, Bezerédj család leányai szintén hímezni szoktak 

esténként, míg a családfő nyugovóra nem tért. 
8 A tárca anyagának bevizsgálásához a már amúgy is töredezett, hiányos hajtásélből vettem mintát. Az anyag-

vizsgálat mikroszkópos, oldószeres vizsgálattal történt. A szövéstechnika szatén, vagy más néven atlaszkötés, a 

szövött alapkötések közül a leglazább szerkezetű, legfényesebb felületet adó szövésmód. 
9 Ludvai Zsuzsanna, papír-bőr restaurátorművész. 
10 Az eredeti papír összetételéhez hasonló rostpépet készítenek, nedvszívó felületen kiöntik a hiányzó részeket, 

ami hozzátapad a papír széleihez, megerősítve azt. 
11 Kopolimerekből álló, tömény alkoholban oldódó, jó öregedésálló műanyag, amely a víz által átjárható térhálót 

képez, és a felületen több rétegben alkalmazva, megakadályozza a színezék levérzését.  
12 ionos tenzid: Genapol UD088  
13 Ioncserélő gyantával a vízben lévő 2-3 értékű fémionokat, amik károsítanák a textil, ill. a papír rostjait, lecse-

rélik, valamint a klórtalanítják, aktív szénszűrő segítségével. 
14 Az alkalmazott komplexképző EDTE, viszonylag lassan dolgozik, itt a színezéklevérzés elkerülése érdekében 

nem lehetett a szükséges ideig folytatni a nedves kezelést, így csak csökkenteni tudtuk a korrózióréteget. 
15

 A selyematlasz anyag láncfonal sűrűsége (továbbiakban lf.): 78/cm, vetüléksűrűsége (továbbiakban vf.): 

48/cm; az alátámasztásra felhasznált szatén anyagé: lf. 56/cm, és vf. 33/cm. A bélésselyem fonalsűrűsége: lf. 

89/cm, vf. 36 x 2/cm (ripszkötés); alátámasztó selyem lf.50/cm, vf.50/cm. 
16 Csúsztatott előöltés: fércöltés-szerű öltéssorok, melyek végződései egymáshoz képest el vannak csúsztatva. A 

színoldalon az öltések sokkal kisebbek, emiatt alig észrevehető. 
17 Áthidaló és lefogó öltés: a textilrestaurátorok által használt speciális öltéstípus. 


