Restaurálási dokumentáció
V. Ferdinánd engedélyezi Fejér vármegyének pecsétje latin köriratának magyar nyelvűre
változtatását. 1837. V. 26. (jelzet: MNL FML IV/1/e/1396.)

Restaurálás előtti állapot
A bordó bársony kötésű oklevél elválasztó lapjai gyűröttek, szakadtak, hiányosak, a
pergamen lapok erősen hullámosak, szennyezettek voltak. A zöld moaré papírból készült
előzék szakadt, kis mértékben hiányos volt, az első és hátsó oldalon a fehér szalagok
majdnem teljesen hiányoztak. A bársony kötés poros, szennyezett, a sarkoknál sérült volt.

A restaurálás menete
A jó állapotú függőpecsét miatt, a kötet nem került szétszedésre, minden restaurálási
munkafázis a kötet egyben tartásával történt.
Az oklevél száraz tisztítása portalanítása ecsettel, kefével, a lapok esetében radírozással
történt.
A vékony elválasztó lapok gyűrődései enyhe nedvesítés után kisimíthatóak voltak. A
szakadások és hiányok javítása és pótlása a lapokkal azonos színű japán papírral, Metylan
ragasztóval történt. A pergamen lapok szennyeződései radírozással kerültek tisztításra, az
erős szennyeződések eltávolítása közepesen durva radírral, radírozógéppel történt.
A lapok erős préselésére a bársony borító miatt nem volt lehetőség, ezért minden lap közé
behelyezett duplex kartonokkal, deszkák között, klotz préssel történt
A bársony borító tisztítása a portalanítás után, semleges, Evanát mosószer habjával történt.
A sarkok sérüléseinek javítására Metylan ragasztót használtam.
A hiányzó szalagok pótlása, a meglévő szalag-töredékek megtartása mellett, alkoholos
festékkel a töredékkel azonos színűre festett szalaggal történt.
Az oklevél a restaurálás után speciális tárolódobozba került, amely savmentes anyagokból, a
függőpecsét speciális tárolási igényeit figyelembe véve készült.
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Restaurálási dokumentáció
Az esztergomi káptalan által kiállított kiváltságlevél Miskey István részére (jelzet: MNL FML
XV/3/21.)

Restaurálás előtti állapot
A pergamen borítású oklevélnek a kötése és a lapjai is erősen szennyezettek voltak. A kötet
borításából a hátoldalon egy kb.4cm szélességű sáv hiányzott. A szalagok hiányoztak. A
kötéstábla erősem rovarrágott volt, penészfertőzésre utaló dohos szaggal. A függőpecsét
hiányzott, a zsinór szennyezett, több helyen szakadt volt.
Az előzékek szennyezettek és rovarrágottak voltak.

A restaurálás menete
Mivel a függőpecsét hiányzott, a zsineg kihúzása után teljesen szétbontásra került. Az
előzékek kíméletes nedvesítés után felemelhetőek voltak.
A lapok tisztítása szárazon, porecsettel és radírozógéppel történt. Tisztítás után a lapok
enyhe nedvesítés után hosszabb időre présbe kerültek.
Az előzékek nedves tisztítása Preventolos fertőtlenítésből, többszöri tiszta vízben történő
áztatásból, végül Kalcium-hidroxidos savtalanításból állt. Az előzékek hiányainak pótlása kézi
papíröntéssel, a lappal azonos színre színezett len és fenyőrost tartalmú papírpéppel történt.
A kötéstábla sérülései miatt, a kötéspergamen eltávolítása után, az eredeti táblákkal azonos
méretű és vastagságú, új kötéstáblák készültek savmentes szürkelemezből. A kötéspergamen
száraz tisztítása után alkoholos (70% etil-alkohol, 30% desztillált víz) oldatos tisztítás
következett. A kötéspergamen hiányainak pótlása pergamennel történt, majd a
kötéspergamen rizskeményítővel történt felragasztása után a kötés présbe került.
A zsineg tisztítása zsíralkohol-szulfátos oldatban történt. A mosás előtt oldódási próbák
igazolták, hogy a zsinór színezékei nem oldódnak. Mosás után a zsinór feszített állapotban
rögzítettem száradásig. A szakadásoknál a megfelelő színű fonalakkal történő rögzítés után
metil-cellulóz ragasztóval is rögzítettem a szálakat.
A kötéstábla hiányzó szalagjai az előzék alatt talált töredékek alapján megfelelő színűre
festett szalagokkal kerültek pótlásra.
4

A lapok, az előzék és a kötéstábla száradása után az oklevél összeállításra következett. A
lapokat és az előzékeket vékony könyvkötőcérnával összefűztem, az előzéket a táblákhoz
kiragasztottam majd a restaurált zsineget visszafűztem.
A restaurálás után az oklevél számára speciális, savmentes anyagok felhasználásával
tárolódoboz készült.
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Restaurálási dokumentáció
I. Lipót kiváltságlevele Miskey István részére 1702 (jelzet: MNL FML XV/3/21.)

Restaurálás előtti állapot
A pergamen borítású oklevélnek a kötése és a lapjai is erősen szennyezettek voltak. A kötet
borításából az éleknél és a sarkoknál néhány kisebb darab hiányzott. A szalagok hiányoztak.
A kötéstábla rovarrágott volt, penészfertőzésre utaló dohos szaggal. A függőpecsét
hiányzott, a zsinór szennyezett, több helyen szakadt volt.
Az előzékek szennyezettek és rovarrágottak voltak.

A restaurálás menete
Mivel a függőpecsét hiányzott, a zsineg kihúzása után teljesen szétbontásra került. Az
előzékek kíméletes nedvesítés után felemelhetőek voltak.
A lapok tisztítása szárazon, porecsettel és radírozógéppel történt. Tisztítás után a lapok
enyhe nedvesítés után hosszabb időre présbe kerültek.
Az előzékek nedves tisztítása Preventolos fertőtlenítésből, többszöri tiszta vízben történő
áztatásból, végül Kalcium-hidroxidos savtalanításból állt. Az előzékek hiányainak pótlása kézi
papíröntéssel, a lappal azonos színre színezett len és fenyőrost tartalmú papírpéppel történt.
A kötéspergamen száraz tisztítása után alkoholos (70% etil-alkohol, 30% desztillált víz)
oldatos tisztítás következett. A kötéspergamen hiányainak pótlása pergamennel,
rizskeményítővel történt, majd a kötés présbe került.
A zsineg tisztítása zsíralkohol-szulfátos oldatban történt. A mosás előtt oldódási próbák
igazolták, hogy a zsinór színezékei nem oldódnak. Mosás után a zsinór feszített állapotban
rögzítettem száradásig. A szakadásoknál a megfelelő színű fonalakkal történő rögzítés után
metil-cellulóz ragasztóval is rögzítettem a szálakat.
A kötéstábla hiányzó szalagjai az előzék alatt talált töredékek alapján megfelelő színűre
festett szalagokkal kerültek pótlásra.
A lapok, az előzék és a kötéstábla száradása után az oklevél összeállításra következett. A
lapokat és az előzékeket vékony könyvkötőcérnával összefűztem, az előzéket a táblákhoz
kiragasztottam majd a restaurált zsineget visszafűztem.
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A restaurálás után az oklevél számára speciális, savmentes anyagok felhasználásával
tárolódoboz készült.
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