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A Szent István Egyetem Áilatorvos-tudományi Kar levéltára 11 papír alapú oklevelének
restaurálására

elnyert 35 1 1/0383 1 azonosító számú páIyázatről

A

pályéaat keretében 11 papíralapúoklevél restaurálására került sor.

elvégzett munkáról

szóló

a

restaurálás

előtti és utáni

A

restaurálás során
állapotot bemutató

fotódokumentációval kiegészített - beszámoló mellékletében található.
A restaurált okleveleket egy tízfiókos lemezszekrényben tároljuk. Valamennyi oklevél
savmentes papírból készült palliumba került, igy helyezíük őket a fiókokba.

A

páIyázati támogatással végrehajtott restaurálás mind állomanyvédelmi, mind kutatási
kedvező eredménnyel járt. Az okleveleket (amelyeket korábban nem lehetett
szétnyitni, annyira könnyen törtek, vagy nem lehett elolvasni a szení|yeződések miatt), a
végrehajtott beavatkozásokkal (tisztítás, símítás, savmentesítés,kiegészités)hosszú távra
szempontbÓl

megőrizhetővé

és kutathatóvá tettük. Ezen

túlmenően savmentes palliumbarr,

lemezszekrényben történő fektetett tarolásukkal, a tárolási körülmények (hőmérséklet,
piraíarta|om) folyamatos monitoizáIásával hosszú távrabiztosított megőrzésük állapotromlás

nélkü1.
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Úton szeretnék köszönetet

elfogadását.

mondani az

NKA

támogatásáért. Kérjük beszámolónk

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kft.
1088 Budapest, Üilői űt2-4.I. emelet 1.
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Beszámoló
az alábbi okl evelek re stau r álás ár ől

Fazekas István kovácslegény állatorvosi tanulmányairól szerzett
bizonyítványának

(magyar

elkészítésévelkezdódött.

1843.

iúl. 8.)

restaurálása

a

fotódokumentáció

A portalanítás és óvatos száraz tísztítás után az oklevélen

található tintákat oldékonyságát ellenőriztik.

mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük.
támasztottuk meg hátulról

a

Az oklevelet kiemelő papírok kozott

A

teljes száradás után kézi javítással

szakadásokat és pótoltuk

a hiányt japán

papír,

megfelelő színű savmentes papít és glutofix hasznáIatával. Óvatosan kipréseltük és
savmentes papírból palliumot készítettünkneki, Fotódokumentációt
restaurálás utáni állapotról,

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás előtt

és után

készítettünka

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kít.
1088 Budapest, Ülloi nt2-4.I. emelet 1.
T eI. / íax: 36-1, / 306-457 4

Pék Simon állatorvosi tanulmányafuólbizonyitvány (magyat - 1844. júl.

a fotódokumentáció elkészítésévelkezdődött. A portalanítás és
óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát
7.\ restaurálása

ellenőriztiik.

Az

oklevelet kiemeló papírok kozött mostuk, savtalanítottuk és

A

teljes száradás után kézi javítással támasztottuk meg hátulról a

utánenyveztük.

szakadásokat és pótolfuk a hiányt japán papír, megfelelő szinű savmentes papír és

glutofix hasznáIatával. Óvatosan kipréselti.ik és savmentes papírbóI palliumot
készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaur áIás utáni állapotról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás elótt

és után

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kít.
1088 Budapest, Üllői út2-4,I. emelet 1.
T eI. / íax: 36-1 / 306-457 4

Veszely Ágoston állatorvosi oklevele (latin - 1835. aug. 10.) restaurálása
a

fotódokumentáció elkészítésévelkezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás

után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellen őriztiik. Az oklevelet kiemelő

papírok között

mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után kézi

javítással támasztottuk meg hátulról

a

szakadásokat japán papir és glutofix

hasznáIatával. Óvatosan kipréselttik és savmentes papírból palliumot készítettünk
neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás előtt

és után

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kít.
1088 Budapest, Üllői ft2-4.I. emelet 1,
T eI. / fax: 36-7 / 306-457 4

Gerendai Lajos állatorvosi oklevele (magyar - 1845. febr. 13.)
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésévelkezdódött. A portalanítás és óvatos
száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az
oklevelet kiemelő papírok kozott mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük, A teljes
száradás után kézi javítással támasztottuk meg hátuhói a szakadásokat és pótoltuk a

hiányt japán papír, megfelelő színű savmentes papír és glutofix hasznáIatávaI.

Óvatosan kipréseltük és savmentes papírbóI palliumot készítettünk neki.
Fotódokumentációt készítettünk a restau r áIás ltáni állap otról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás előtt

és után

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kít.
1088 Budapest, Üilói út2-4.I. emelet 1.
T eI. / fax: 36-7 / 306-457 4

Kossa Gyula Erdélyi Kárpát Egyesület tagsági oklevele
restaurálása a fotódokumentáció

elkészítésévelkezdődött.

A

(1903.

február

3.)

portalanítás és óvatos

száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztik. Az

oklevél 3 rétegű, a rétegek helyenként szétváItak és ezeket kétoldali ragasztóval
rögzítették, amit leoldottunk, majd az oklevelet kiemelő papirok között
savtalanítottuk és utánenyveztük.

A teljes

mostuk,

száradás után javítottuk megfelelő japán

papírral és merített papírral majd kicsit nedvesítettük és a széNáIt rétegeket újbőI
összekasíroztuk. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírbóI palliumot készítettünk
neki. Fotódokumentációt készítettünk a restau

r áIás

utáni állapotról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás előtt

.l

és után

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kít.
1088 Budapest, Üllői nt2-4.I. emelet 1,
T el. f íax: 36-7 / 306-457 4

Tremkó Ferencz állatorvos doktori oklevele (1926. íebruár 28.)
restauráiása a fotódokumentáció

elkészítésévelkezdődött.

A

portalanítás és óvatos

szátaz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztik, Az
oklevelet vákuum asztalon tisztítottuk és mostuk.

A

teljes száradás után javítottuk

megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltiik és savmentes
papírból palliumot készítettünkneki. Fotódokumentációt készítetttink a restaurálás
utáni állapotró1.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás elótt

és után

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kft.
1088 Budapest, Üilői nt2-4.I. emelet 1.
TeI. / fax: 36-1/306-4574

Braskó fenő állatorvosi oklevele (1925. március 10.) restaurálása a
fotódokumentáció elkészítésévelkezdődött. A portalanítás és óvatos szátaz tisztítás
után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztrik.
vákuum asztalon tisztítottuk

a

nedves eljárások alatt.

A

Az

oklevelet

teljes száradás után

javítottuk megfelelő japán papírrd, és merített papírral Óvatosan kipréselttik és
savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt
restaurálás utáni állapotról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás elótt és után

,_,--.;{t

készítettünka

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhety Kít.
1088 Budapest, Üllői ít2-4.I. emelet 1.
Tel. / íax: 36-1/306-4574

Wahrmann Sándor állatorvosi doktori oklevele (1927. május
restaurálása a fotódokumentáció

elkészítésévelkezdódött.

A

7.)

portalanítás és óvatos

száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztik, Az
oklevelet vákuum asztalon nedves tisztítottuk,

A

teljes száradás után javítottuk

megÍelelő japán papirral és merített papítraL Óvatosan kipréseltiik és savmentes
papírbÓI palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt

utáni állapotról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta,

Az oklevél restaurálás előtt

és után

készítetttink a restauráIás

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kít.
1088 Budapest, Üllői ít2-4.I. emelet 1.
T eI. / fax: 36-1 / 306-457 4

Páll Márton állatorvosi doktori okleve(e
a

(1947. március 20.) restauráIása

fotódokumentáció elkészítésévelkezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás

után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztik. Az oklevelet kiemelő

papírok között

mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük.

A

teljes száradás után

javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és
savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt
restaurálás utáni állapotról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás előtt

és után

készítettünka

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út2-4. L emelet 1.
T eI. / íax 36-1, / 306-457 4

Urbányi Lászlő vegyészmérnöki oklevele (1928. október
a

13.)

restauráIása

fotódokumentáció elkészítésévelkezdódött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás

után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellen őríztik. Az oklevelet kiemeló

papírok között

mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük.

A

teljes száradás után

javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kiprésettük
savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt
restaurálás utáni állapotról,

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Az oklevél restaurálás előtt

I

__ ,,"'-í; i_ -]

és után

és

készítettünka

ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kít.
1088 Budapest, Üllői ft2-4.I. emelet 1.
T eI. / íax 36-1 / 306-457 4

Kulacsy

Elemér

bizonyitványa (1933.) restaurálása a

fotódokumentáció

A

kezdődött.

elkészítésével

portalanítás és óvatos

száraz tisztitás után az oklevélen

található tintákat oldékonyságát
ellenőriztük.

Az

papírok
savtalanítottuk és utánenyveztük.

oklevelet kiemelő

között

mostuk,

A teljes szátadás után javítottuk megfelelő japán

papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírbóI palliumot
készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a resta ur

áIás

utáni állapotról.

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.

Budapest, 2014. allgusztus 21.
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