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Szakmai beszámoló 

A Magyar Zsidó Levéltár (Budapest, Síp u. 12.) megrendelésére az alábbi munkákat 
végeztük 

 
I. Behinat Haolam, kéziratos imakönyv, 17.sz. 

68 pagina, mérete 85 x 123 x 10 mm 
 
1.Restaurálás előtti állapot 
 
A hagyatékból nemrég a gyűjteménybe került kis imakönyv egészpergamenbe van kötve. A 

pergamen merev, szennyezett, kiszáradt, a tartós nedvességtől deformálódott, a tábla szélein 

nagyobb hiányokkal. 

A lapok merített rongypapírból készültek. A kötet többször alaposan elázott, így a tinta nagy 

foltban elszínezte és elsavasította a papírt.  A papír enyvezőanyaga is kiázott, ezért 

mállékony; a lapszélek töredeznek, jelentős hiányokkal.  

Fűzése elengedett.  

2. Elvégzett beavatkozások: 

 Restaurálás előtti dokumentáció elkészítése.     

 Száraz tisztítás, portalanítás (ecsetelés, radírozás radírporral, radírral). A kötet 
szétszedése a fűzésmód dokumentálásával.                 
        

 A tinta vízérzékenységi vizsgálata: nem bizonyult vzérzékenynek; a papír 
savtartalmának mérése : 4- 5 pH     

 Nedves kezelések: mosás kétszeri meleg vízben. Savtalanítás kalcium-hidroxid 9 pH-jú 
oldatában. 

 Szárítás párhuzamosan a mosással.     

 Hiányok kiegészítése nedves közegű papíröntéssel. 

 A pergamen tisztítása nedves vattával és ökörepével; lágyítása, kiegészítése nedves 
közegű pergamenöntéssel, enyhe préseléssel.     
  

 Az eredeti táblák konzerválása (papírpéppel kiegészítve a hiányzó részeket). 
      

 A kötet fűzése az eredeti nyomán, betáblázása (enyv, keményítő használatával). 
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 Eredeti oromszegő visszahelyezése. 

 A pergamen visszahelyezése, keményítővel.      

 Savmentes tároló doboz készítése.      

 Restaurálás utáni dokumentáció készítése.     

 

 

 

II.Szefárd imakönyv, 1665. 
70 pagina, mérete:123 x 165 x 22 mm 
 
1.Állapotfelmérés 
A hagyatékból nemrég a gyűjteménybe került kis imakönyv több dúcról nyomott színes 
papírkötésben van. A kötéstáblákat és a borítópapírt megtámadták a rovarok, tele van 
röpnyílásokkal. Friss fertőzés nyomai is észlelhetőek, egészen új rovarjáratok is vannak. A 
tábla és a borítópapír hiányos, szakadozott. Nedvesség is érte valamikor, mert az előzéken és 
a könyvtest belsejében is vannak penészfoltok. 
A lapok merített rongypapírból készültek. A kötet többször alaposan elázott, a papír 
enyvezőanyaga is kioldódott, ezért mállékony; a rovarfertőzés nagy területen érinti a 
könyvtestet is. 
Fűzése meglazult. 
 
2. Elvégzett beavatkozások 

 Restaurálás előtti dokumentáció elkészítése. A tábla és a gerinclemez egy 
rongylemezből készült, szélein  önmagára visszaütve!     

 Száraz tisztítás, portalanítás (ecsetelés, radírozás radírporral, wishab-szivaccsal), a 
kötet szétszedése a fűzésmód dokumentálásával.                 
         

 A vasgallusz tinta nem bizonyult vízérzékenynak, a papír savtartalmának mérése 5 
fölötti pH-t mutatott vizes extraktumban.      

 Nedves kezelések: mosás kétszer meleg vízben. Savtalanítás kalcium-hidroxid 8-9 pH-
jú oldatában.     

 Szárítás párhuzamosan a mosással.    

 Hiányok kiegészítése, előzéklapok pótlása nedves közegű papíröntéssel.  
     

 A borítópapír kiegészítése papíröntéssel, a festék retusálása (akvarell, Derwent 
akvarell-ceruza).        

 Az eredeti táblák konzerválása (papírpéppel kiegészítve a hiányzó részeket), 
kasírozása japán papírral (keményítő).       



 A kötet fűzése az eredeti nyomán, betáblázása (enyv, keményítő használatával). 
          

 Savmentes tároló doboz készítése.      

 Restaurálás utáni dokumentáció készítése.      

  
III. 3 db lithografált oklevél és egy rézmetszet 
 

1. Pesti Chevra Kadisa (Winter) , lithográfia, mérete: 530 x 385 mm 
2. Budapesti Chevra Kadisa oklevél, lithográfia, mérete: 495 x 655 mm 
3. Budapesti Talmud Egylet oklevele, lithográfia, mérete: 377 x 295 mm 
4. Izrael térkép, 17. sz., rézmetszet, mérete: 29 x 485 mm 

  
 

1. Állapotfelmérés  
 
 
A  lithográfiák ún. „századfordulós” magas fatartalmú grafikai papírra készültek. Nagyon 

savasak (3-4 pH), elbarnultak, néhol foltokban elszíneződtek. Töredeznek, nagyobb darabok 

esnek/estek ki belőlük.  

Hátulról több helyen celluxszal erősítették meg a példányokat, a cellux ragasztója 

visszafordíthatatlanul vándorol át a papírba, néhol már a színén is látszik. 

Íróanyaguk nagyrészt vasgallusz tinta, pecsétjük piros felzetes papír, ill. egy sellakk. Ez utóbbi 

töredezett, hiányos, pereg. 

A rézmetszetet papírja jó minőségű rongypapír, de a szakadásait hátulról ismeretlen 

összetételű ragasztóval erősítgették, ami csúnyán átvérzett a papíron, valószínűleg el is 

savasította. Szakadások, gyűrődések, kisebb hiányok vannak rajta. Enyvezőanyaga kiázott, 

ezért puha, tartása nincsen.  

 

2. Elvégzett beavatkozások 

 

 Restaurálási előtti dokumentáció készítése.    

  Száraz tisztítás, portalanítás (ecsetelés, radírozás radírporral, wishab-szivaccsal, kénmentes 

radírpárnával), a celluxok eltávolítása melegítéssel.                 

    

 A sellakk pecsét és a felzetek levétele hordozó japánpapírra rögzítéssel, majd hátulról 

történő nedvesítéssel.   



 Mosás zsíralkoholszulfátos lágy vízben, a celluxos példány forró vízben – így a cellux 

nyoma eltűnt. Savtalanítás kalcium-hidroxid 8-9 pH-jú oldatában.  

 A rézmetszet ragasztója a meleg vízben föloldódott és a foltok szinte nyomtalanul 

eltűntek.   

 Szárítás (pufferképzés), utánenyvezés a térképen hidroxi-propli-cellulóz etanolos 

oldatával.           

 Hiányok kiegészítése nedves közegű papíröntéssel, kézi bepótlás japán papírral, 

metilcellulózzal, hátsó megtámasztás papírpéppel ill. kasírozással.   

 Pecsétek visszahelyezése metilcellulóz ragasztóval, a sellakk konzerválása etanolos 

poli-vinil-butirállal.    

 Savmentes palliumok készítése.     

 Restaurálási utáni dokumentáció készítése.  
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Szentendre, 2013. június 28. 
     

  
 

                                            Fehrentheil Henriette  

 

         
 

 

 

 

 

 

 


