CÍMERESLEVELEK RESTAURÁLÁSA (3 DB)
Pergamen oklevél restaurálása
A Magyar Nemzeti Levéltár, Fejér Megyei Levéltára által restauráltatni kívánt oklevelet
hosszú idő óta összehajtva tárolták. A pergamen lap megkeményedett, rugalmassága
lecsökkent. Az oklevél poros, gyűrött a lapon ismeretlen eredetű foltok láthatók. A
hajtásoknál és a széleken kisebb hiányok találhatók. Az oklevélen penészfertőzésre utaló
foltok is előfordulnak.

Méret: 64x63 cm
A pergamen oklevél restaurálás előtt, még összehajtott állapotban portalanítva lett. A
restaurálás első lépéseként az összehajtogatott okleveleket óvatosan szét kellett hajtogatni.
A nagyon merev lapot széthajtogatás előtt párakamrában enyhén meg kellett lágyítani,
hogy nehogy megsérüljön a kihajtogatás során. A lapot 10 órára fóliából készített sátorba
helyeztem, melybe ultrahangos párásító segítségével desztillált vízből előállított hideg
vízpárát vezettem. Ennek hatására a pergamen lap annyi nedvességet vett fel, hogy a
széthajtás során nem sérült meg.
Az oklevél restaurálásának első lépése a száraz tisztítás. A száraz tisztítást, ecsettel történő
portalanítás után radírozó géppel célszerű végeztem. A széleken, az erősebb

szennyeződések esetében durvább radírt és üveggyapot ceruzát is használtam. Az írott
részeken a száraz tisztítást óvatosan kell végezni, hogy elkerüljük az írás sérülését, kopását.
A száraz tisztítás után sor kerülhet a fertőzött lap fertőtlenítésére. Erre Preventlol CMK etil
alkoholos oldatát használtam, amelyet porlasztással juttattam a lapok felületére.
Az oklevélen találunk színes festésű miniatúrát. Ennek vizsgálata során kiderült, hogy a
nedves kezelések hatására oldódnak a festékek, dörzsölésre érzékenyek. Tisztításuk óvatos,
puha ecsettel végzett portalanítás volt.
A nedves tisztításhoz etil-alkohol és desztillált víz keverékét használtam. A széleken, az
erősebb szennyeződések esetében, valamint a hátoldalon ökörepe tartalmú szappant is
alkalmaztam. A foltok esetében úgy döntöttem, hogy nem zavarják a dokumentum
olvashatóságát, nem károsítják annak anyagát ezért fehérítő hatású vegyszeres kezelést
nem alkalmaztam. A miniatúrát nem tisztítottam a vizes-alkoholos keverékkel.
A lapon kisebb szakadások és hiányok találhatók. Ezeknek javításához len és fenyőcellulóz
tartalmú, az oklevél színével azonos színre színezett papírpépet használtam. Ennek fizikai
tulajdonságai hasonlítanak a pergamen lap tulajdonságaihoz. Hogy a lap túlzott
nedvesedését elkerüljem, a félszáraz öntési módszerrel a megfelelő alakú pótlást öntöttem,
amit rizskeményítővel ragasztottam az oklevélre.
Lágyítás és kiegészítés után a lapokat lenehezítve vetexek és szívópapírok között
szárítottam meg.
Az okleveleket nem védi kötés, ezért a környezeti hatások közvetlenül érik őket. Az
okleveleket a múltban többnyire összehajtva tárolták, így vízvesztésük miatt ebben a
formában merevedtek meg. Az restaurálás során alapvető elvárás volt a lapok szétnyitása
és az oklevelek további tárolása nyitott állapotban történik. A lap védelme érdekében
szükséges egyedi tároló készítése. Az oklevél számára savmentes, pufferolt papírral bélelt
tékát készítettem.
Tárolási javaslat
A restaurált lapot célszerű állandó hőmérséklet és páratartalom biztosításával savmentes
körülmények között tárolni. A lap hullámosodása páratartalom ingadozása esetén
elkerülhetetlen. A megfelelő relatív páratartalom RH 40-45%, Kiállítás esetén a maximális
megvilágítás 50 Lux.
Felhasznált anyagok
• preventol CMK etil-alkoholos oldata
• Etil-alkohol

• Metil-cellulóz
• Rizskeményítő

Függőpecsétes pergamen oklevél restaurálása
A Magyar Nemzeti Levéltár, Fejér Megyei Levéltára által restauráltatni kívánt pergamen
oklevelet hosszú idő óta összehajtva tárolták. A pergamen lap megkeményedett,
rugalmassága lecsökkent. Az oklevél poros, a lapon ismeretlen eredetű foltok láthatók. A
lapon néhány kisebb hiány és szakadás található. Az oklevélen penészfertőzésre utaló foltok
is előfordulnak. A pecsétet tartó zsinórok piszkosak, sérültek, de a pecsét nem sérült.

Méret:70x 46 cm
A pergamen oklevél restaurálás előtt, még összehajtott állapotban portalanítva lett. A
restaurálás első lépéseként az összehajtogatott okleveleket óvatosan szét kellett hajtogatni.
A nagyon merev lapot széthajtogatás előtt párakamrában enyhén meg kellett lágyítani,
hogy nehogy megsérüljön a kihajtogatás során. A lapot 10 órára fóliából készített sátorba
helyeztem, melybe ultrahangos párásító segítségével desztillált vízből előállított hideg
vízpárát vezettem. Ennek hatására a pergamen lap annyi nedvességet vett fel, hogy a
széthajtás során nem sérült meg.
Az oklevél restaurálásának első lépése a száraz tisztítás. A száraz tisztítást, ecsettel történő
portalanítás után radírozó géppel célszerű végeztem. A széleken, az erősebb
szennyeződések esetében durvább radírt és üveggyapot ceruzát is használtam. Az írott
részeken a száraz tisztítást óvatosan kell végezni, hogy elkerüljük az írás sérülését, kopását.
A száraz tisztítás után sor kerülhet a fertőzött lap fertőtlenítésére. Erre Preventlol CMK etil
alkoholos oldatát használtam, amelyet porlasztással juttattam a lapok felületére.
Az oklevélen találunk színes festésű miniatúrát. Ennek vizsgálata során kiderült, hogy a
nedves kezelések hatására oldódnak a festékek, dörzsölésre érzékenyek. Tisztításuk óvatos,
puha ecsettel végzett portalanítás volt.
A nedves tisztításhoz etil-alkohol és desztillált víz keverékét használtam. A széleken, az
erősebb szennyeződések esetében, valamint a hátoldalon ökörepe tartalmú szappant is

alkalmaztam. A foltok esetében úgy döntöttem, hogy nem zavarják a dokumentum
olvashatóságát, nem károsítják annak anyagát ezért fehérítő hatású vegyszeres kezelést
nem alkalmaztam. A miniatúrát nem tisztítottam a vizes-alkoholos keverékkel.
A lapon kisebb szakadások és hiányok találhatók. Ezeknek javításához len és fenyőcellulóz
tartalmú, az oklevél színével azonos színre színezett papírpépet használtam. Ennek fizikai
tulajdonságai hasonlítanak a pergamen lap tulajdonságaihoz. Hogy a lap túlzott
nedvesedését elkerüljem, a félszáraz öntési módszerrel a megfelelő alakú pótlást öntöttem,
amit rizskeményítővel ragasztottam az oklevélre.
A függőpecsét tisztítása először szárazon történt. Puha ecsettel portalanítottam a viasz
pecsétet. Nedves tisztításhoz enyhén lúgos mosószeres oldattal, vattával áttöröltem a
pecsétet. A pecsétzsinórokon száraz tisztítást végeztem. A zsinór egyik szála valószínűleg
kén tartalmú festékkel lett színezve, aminek következtében az idők során elporladt,
megsemmisült. A zsinór többi ága nem károsodott.
Lágyítás után a lapokat lenehezítve vetexek és szívópapírok között szárítottam meg, ügyelve
hogy a függőpecsét és annak zsinórja se sérüljön.
Az okleveleket nem védi kötés, ezért a környezeti hatások közvetlenül érik őket. Az
okleveleket a múltban többnyire összehajtva tárolták, így vízvesztésük miatt ebben a
formában merevedtek meg. Az restaurálás során alapvető elvárás volt a lapok szétnyitása
és az oklevelek további tárolása nyitott állapotban történik. A lap védelme érdekében
szükséges egyedi tároló készítése. Mivel az oklevél függőpecsétje is könnyen sérülhet ezért
egy speciális dobozban célszerű elhelyezni, amelyben a pecsét számára kialakított
tárolóhely is található. A doboz savmentes, pufferolt papírral bélelt.
Tárolási javaslat
A restaurált lapokat célszerű állandó hőmérséklet és páratartalom biztosításával savmentes
körülmények között tárolni. A lap hullámosodása páratartalom ingadozása esetén
elkerülhetetlen. A megfelelő relatív páratartalom RH 40-45%, Kiállítás esetén a maximális
megvilágítás 50 Lux.
Felhasznált anyagok
• preventol CMK etil-alkoholos oldata
• Etil-alkohol
• Metil-cellulóz
• Rizskeményítő

Pergamen oklevél restaurálása
A Magyar Nemzeti Levéltár, Fejér Megyei Levéltára által restauráltatni kívánt oklevelet
hosszú idő óta összehajtva tárolták. A pergamen lap megkeményedett, rugalmassága
lecsökkent. Az oklevél nagyon poros, a lapon ismeretlen eredetű foltok láthatók.
Függőpecsét nem található a tárgyon.

Méret:60.5x 62 cm
A pergamen oklevél restaurálás előtt, még összehajtott állapotban portalanítva lett. A
restaurálás első lépéseként az összehajtogatott okleveleket óvatosan szét kellett hajtogatni.
A nagyon merev lapot széthajtogatás előtt párakamrában enyhén meg kellett lágyítani,
hogy nehogy megsérüljön a kihajtogatás során. A lapot 10 órára fóliából készített sátorba
helyeztem, melybe ultrahangos párásító segítségével desztillált vízből előállított hideg
vízpárát vezettem. Ennek hatására a pergamen lap annyi nedvességet vett fel, hogy a
széthajtás során nem sérült meg.
Az oklevél restaurálásának első lépése a száraz tisztítás. A száraz tisztítást, ecsettel történő
portalanítás után radírozó géppel célszerű végeztem. A széleken, az erősebb

szennyeződések esetében durvább radírt és üveggyapot ceruzát is használtam. Az írott
részeken a száraz tisztítást óvatosan kell végezni, hogy elkerüljük az írás sérülését, kopását.
A száraz tisztítás után sor kerülhet a fertőzött lap fertőtlenítésére. Erre Preventlol CMK etil
alkoholos oldatát használtam, amelyet porlasztással juttattam a lapok felületére.
Az oklevélen találunk színes festésű miniatúrát. Ennek vizsgálata során kiderült, hogy a
nedves kezelések hatására oldódnak a festékek, dörzsölésre érzékenyek. Tisztításuk óvatos,
puha ecsettel végzett portalanítás volt.
A nedves tisztításhoz etil-alkohol és desztillált víz keverékét használtam. A széleken, az
erősebb szennyeződések esetében, valamint a hátoldalon ökörepe tartalmú szappant is
alkalmaztam. A foltok esetében úgy döntöttem, hogy nem zavarják a dokumentum
olvashatóságát, nem károsítják annak anyagát ezért fehérítő hatású vegyszeres kezelést
nem alkalmaztam. A miniatúrát nem tisztítottam a vizes-alkoholos keverékkel.
Lágyítás után a lapokat lenehezítve vetexek és szívópapírok között szárítottam meg.
Az okleveleket nem védi kötés, ezért a környezeti hatások közvetlenül érik őket. Az
okleveleket a múltban többnyire összehajtva tárolták, így vízvesztésük miatt ebben a
formában merevedtek meg. Az restaurálás során alapvető elvárás volt a lapok szétnyitása
és az oklevelek további tárolása nyitott állapotban történik. A lap védelme érdekében
szükséges egyedi tároló készítése. Az oklevél számára egyedi, savmentes, pufferolt papírral
bélelt tékát készítettem.
Tárolási javaslat
A restaurált lapokat célszerű állandó hőmérséklet és páratartalom biztosításával savmentes
körülmények között tárolni. A lap hullámosodása páratartalom ingadozása esetén
elkerülhetetlen. A megfelelő relatív páratartalom RH 40-45%, Kiállítás esetén a maximális
megvilágítás 50 Lux.
Felhasznált anyagok
• preventol CMK etil-alkoholos oldata
• Etil-alkohol
• Metil-cellulóz

