


  

 

 

 

 

 

 

 

A jelentős európai kollekciót kibővítő új múzeumi vásárlások mellett a hazai anyag is gyarapodott. 

Külön koncepció alapján a városban tevékenykedő művészek alkotásai is látóterünkbe kerültek a 19. 

századból és a 20. század első feléből. Elsősorban az egyházi megbízások miatt jöttek a városba ezek a 

festők, de privát megrendelésekkel is ellátták őket a polgárosodó Eger lakói. Néhány életút: Balkay Pál 

(1785–1846), Mücke Ferenc (1819–1883), Kiss Alajos (Felnémet, 1857. június 9. – Eger, 1929. március 

12.), Sajóssy Alajos (Gyöngyös, 1836. szeptember 11. – Eger, 1901. május 24.), Steinhauser Ágoston, 

Hernádi Handmann Adolf (Kassa, 1873 – Eger, 1944), Meilinger Dezső (1892–1960) vagy Korény József 

munkássága kívánkozik alaposabb feltárásra. 

A most restaurált festmény tovább gazdagítja a bemutatható kollekciónkat. Korény József 

festménye Münchenben készült, s jól reprezentálják azt a világot, ami a magyar alkotókat a bajor főváros 

akadémiájához, az ottani pezsgő művészeti élethez kötötték a századfordulón. Korény (Rimaszombat, 

Gömör és Kishont vm., 1881. jún. 28. – Eger, 1957. dec. 17.) középiskolai tanulmányait Rimaszombatban 

végezte 1901–1905 között. A budapesti Iparművészeti Iskola festészeti szakán és a müncheni 

képzőművészeti akadémián tanult, Németországban és Olaszországban volt állami ösztöndíjas. 1912-ben 

Egerben telepedett le. A mezőkövesdi plébániatemplom, az egri angolkisasszonyok, irgalmas nővérek, 

szerviták, ferencesek (Pécs) templomainak belső díszítését festette, ill. restaurált (1918-ban Kőrösfői-

Kriesch Aladár millenniumi festményét az egri megyeháza épületében), 1925-ben az egri jezsuita, 1927 

körül a ferences templom mennyezetfreskóit; 1931-ben a nyírparasznyai, 1933-ban a fábiánházi görög 

katolikus templom freskóit, ornamentális díszítéseit, a miskolci minorita templom boltozati 

ornamentikáját (1928) stb. festi. 1929-ben az Egri Műkedvelők Köre részére díszleteket festett.  

A szóban forgó festményt az akkor már Budapesten élő özvegyétől vásárolta meg múzeumunk 

1972-ben. Állapota miatt eddig nem kerülhetett bele semmilyen kiállítási koncepcióba. Restaurálására 

Dicső Ágnes festőrestaurátort kértük fel, aki közel másfél évtizede partnere múzeumunknak és jelentős, 

és főleg nagyon veszélyeztetett állapotú festmények „életét” adta vissza, emelve ezzel gyűjteményünk 

értékét. 

A kép elsődlegesen egy új feszítőkeretet kapott. A több fázisú tisztítás után a hiányok olajgyanta 

retussal lettek kiegészítve. A viszonylag jó megtartású festékréteg megerősítésre került és a színek 

visszanyerték korabeli frissességüket. 

A festményről egyelőre egy keret nélkül készült fotó (kerete még restaurálásra vár) kap 

nyilvánosságot az OPAC3 digitális nyilvántartási rendszerünk által. A megújult Ziffer Sándor Galériában 

tematikus kiállításon tervezzük a jövőben bemutatni.  

http://opac3.eger.monguz.hu/online-collection/-/results/page/82ad11a6-fa4d-4b15-926d-

9c9a0f715f9c/solr/2/24/tiled/importDate_DESC?p_auth=KL6pnBUX#displayResul 



 

 

Restaurálási dokumentáció 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző: Korény József 
Cím: Paraszt pipával 
Leltári szám: 2000.14.1. 
Technika: olaj, vászon 

Méret: 52,5 x 40,5 cm 

Jelzet: j. f.: Korény J. München 909. 
Díszkeret: van, nem restaurált 
Tulajdonos: Dobó István Vármúzeum 

 

 

A restaurálás ideje: 2020. szeptember 1. – 2020. december 30. 
 

Restaurátor: Dicső Ágnes festőrestaurátor, okl. sz.: 3212/1997., Rest. Névj. Sz.: F1-395. 
 

 

 

A festmény restaurálása a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának 
204111/04287 számú pályázati támogatásával valósult meg. 

 

 

2020. 
 

 

 

 

  



2 

 

Restaurálási dokumentáció 

 

Restaurálás előtti állapot: 
A festményt feltehetőleg még soha nem restaurálták. Egy lakkréteg és vastag szennyeződés, 
por fedte a több, mint 100 éves képet. 
A festő anyagválasztása megfelelő volt, a tárolási körülmények szerencsések, a kép 
gyakorlatilag igen jó állapotú. 
Vakkerete a sarkoknál rögzített egyszerű léckeret, ezért nem követte a vászon mozgásait. 
Húzószéle nincs, a festett részt hajtották le és rögzítették mind a négy oldalon. A hordozó 
gyűrődött, hullámos, de a festékrétegek jó megtartásúak. 
 

 

  

A festmény átvételkor A kép hátoldala átvételkor 
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Részletek tisztítás közben 

 

 

A szignó UV fényben. 

 

Szögnyomok az alsó húzószélen 
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A restaurálás 

 

A kép elsődlegesen egy feszítőkeretet kapott, melyre ideiglenesen felfeszítettem. A nyújtás, 
kevés párásítással, nedvesítéssel elegendő volt ahhoz, hogy a sarkokon megszűnjenek a 
hullámok, a vászon visszanyerje feszességét. 
A két fázisban történő tisztítás is ekkor zajlott. 
 

 

 

A festmény hátoldala nyújtás közben A régi, lecserélt vakkeret egyik sarka 

 

 

Tanúfolt tisztítás közben 

 

A színek visszanyerték korabeli frissességüket. A lakkozáshoz Lefranc & Bourgeois fényes lakkot 
használtam ecsetelve. A kisebb hiányokat olajgyanta retussal egészítettem ki.  
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Történeti dokumentációs gyűjtemény 

 

Az NKA 2020-ban restaurálásra kiírt pályázatából öt darab, a Történeti dokumentációs 
gyűjteménybe tartozó műtárgy restaurálására került sor. Ezek közül négyet az Eger szőlőművelését 
és borászatát bemutató kiállításban terveztünk bemutatni, amely részben az elmúlt év járványügyi 
történései miatt fizikálisan nem tudott megvalósulni. Azonban szintén pályázati támogatással, 
ugyanebben a témában egy virtuális kiállítást sikerült létrehoznunk, Egri BORkóstoló címmel, 
amelyben az e pályázat keretében restaurált dokumentumok is helyet kaptak Az egri borvidék és 
bortermelés a 18–20. században című témánál: https://egribor.egrivar.hu/topic/2  

A műtárgyak virtuális kiállításban szereplő megjelenése:  
 

1. 

Megnevezés:  
Térkép. 
Eger város és környékének helyszínrajzi térképe. Készítő: Vincentius Neuwirth. 1800. 
Leltári szám: TD 81.60.1. 

 

 
 

Információ: 
A vászonra kasírozott térképet, a felirat szerint 1800-ban Vincentius Neuwirth, 1. éves joghallgató 
készítette, aki „cancellista”-ként a város magisztrátusa részére többször másolt térképeket. E térkép 
alapjául Sartory József 1787. évi felmérése szolgált, amelyet Neuwirth kiváló rajzkészséggel 
lemásolt és rajzokkal díszített. A térkép tehát Egert a 18. század utolsó harmadában ábrázolja. A 

belvárosban lévő jelentősebb középületeket számokkal jelezte, a külvárosokat – vagy, ahogy az 

egriek nevezték – hóstyákat pedig betűvel jelölte. Neuwirth a kép felső részére a város címerét, az 
egri várat, két beszélgető férfit és különféle gyümölcsöktől körülvéve egy hordón ülő, szőlőt tartó 
férfi alakját (Bacchus) festette. A térkép párja a Magyar Országos Levéltárban található, mely 
díszítésében eltér a múzeumunk gyűjteményében található darabtól, a város térképes ábrázolása 

https://egribor.egrivar.hu/topic/2


fölött azon egy szüreti jelenet látható. A térkép méretarányát bécsi ölben adta meg a rajzoló (390 
bécsi öl, 1:7200) 
 

Gondoltad volna? 

Ebben a korban a dokumentumokat így a térképeket is rongyalapanyagból, kézi merítéssel 
készítették. Erre a célra kizárólag csak lenből és kenderből készült rongyokat használtak fel. Az 
előállítási folyamat során a porolás és mosás után a vízben, majd mésztejben fél évig történő 
rothasztás következett. A mésztej egyben fertőtlenítő és fehérítő hatású is volt. Ezután az anyagot 
péppé zúzták majd merítő szitával emelték ki. Az így elkészült papírra természetes alapú növényi 
vagy ásványi festékkel, akvarellel festettek, melynek kötőanyaga gumiarábikum, dextrin vagy 
tragant volt. Ehhez adnak még beszáradást befolyásoló anyagokat, pl. cukor, glicerin, valamint 

nedvesítőszert, ökörepét. Már a 14. században is létezett az akvarell technika, de a klasszikus 
korszaka a 19. század volt. 
 

Figyeld meg: 

A 18. században hasonlóan jelölték a szőlőültetvényeket, mint a mai térképek. Nagyíts rá a képre 
és nézd meg, hogy Eger határában merre feküdtek szőlőbirtokok. Nézz utána mai térképeken, 
hogyan hívják ezeket a területeket? 

 

Hasonlítsd össze: 
Hasonlítsd össze a térképet a Magyar Országos Levéltárban található párjával:  
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/6023/ 

Milyen hasonlóságokat és különbségeket veszel észre? 

 

 

2. 

Megnevezés:  
Id. Steinhauser István szőlőbirtokos oklevele. Brüxelles, 1888. 
Leltári szám: TD 75.61.1.  

 

 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/6023/


Információ: 
A 19. század a nagy múltra visszatekintő Eger környéki szőlőművelés és borkultúra virágzásának 
az időszaka. Az ország számos részére szállítottak az ekkor már jellemzően vörös jellegű borokból, 
és a külföldi export is fellendült. Az egri borok a 19. század második felében egyik sikert aratták a 
másik után a hazai és nemzetközi kiállításokon.  
A Steinhauser család tradicionális egri kereskedő dinasztia volt. A 18. század közepén telepedtek 
le Egerben. Idősebb Steinhauser István (1816–1889) révén a város legvagyonosabb kereskedői közé 
emelkedtek és jelentős szerepet töltöttek be a város társadalmi életében is. Fűszer és 
vegyeskereskedésük mellett gazdálkodással is foglalkoztak. Steinhauser István a 19. század 
közepén vásárolt egy nagyobb szőlőbirtokot Eger legjobb minőségű szőlőtermő területén, az Eged 
hegy oldalában. Borait az ország több vidékén is árusította és nemzetközi versenyeken is szép 
eredményeket ért el. 
 

Gondoltad volna? 

A fűszerkereskedést valamint a kiváló minőségű borok készítését fia Steinhauser Rafael és unokája, 
ifj. Steinhauser István (1883?–1958) folytatta tovább.  
 

Keress, kutass:  

Steinhauser István 1857-ben Eger belvárosában egy lakóházat vásárolt családja számára. A ház 
még mai is áll a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Nézz utána, az interneten, hogy mikor épült, ki volt a 
tervezője. http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/5465, 

http://beszeloutcanevek.ektf.hu/utcanevek/b/bajcsy_zsilinszky_endre_utca (Ne tévesszen meg, 
hogy a weboldalakon a feltüntetett 1887-es tulajdonba kerülési évszám téves.) 
 

 

3. 

Megnevezés:  
Ifj. Steinhauser István szőlőbirtokos oklevele, 1930-ból. 
Leltári szám: TD 75.63.1. 

 

 
 

http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/5465
http://beszeloutcanevek.ektf.hu/utcanevek/b/bajcsy_zsilinszky_endre_utca


Információ: 
Ifj. Steinhauser István (1883?–1958) tradicionális egri kereskedő dinasztia leszármazottja volt. 
Fűszer és vegyeskereskedésük mellett gazdálkodással is foglalkoztak. Jelentős szőlőbirtokosként 
már apja és nagyapja is sikereket ért el boraival a hazai borversenyeken. Ifj. Steinhauser István 
többször szerepel a város legtöbb adót fizető polgárai között, a városi képviselő testületnek is tagja 
volt. 1930. november 11-én a Hevesvármegyei Gazdasági Egyesület székházavatójára került sor 
Gyöngyösön. A nagyszabású ünnepség keretében bor- és gyümölcskiállítást is rendeztek, melyen 
az egri, a gyöngyösi és hevesi gazdák állították ki termékeiket. A díjazottak többsége az egri 
termelők közül került ki, mint például Steinhauser István, akit kiváló minőségű boraiért és szőlőiért 
aranyéremmel tüntettek ki. 
 

 

4. 

Megnevezés:  
Díszoklevél Grőber Jenő egri szőlőbirtokos részére, 1929. 
Leltári szám: TD 87.7.1.  

 

 

 

Információ: 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1929. március 21–25. között rendezte a 38. Országos 
Mezőgazdasági Kiállítást Budapesten. A mezőgazdasági termények, tenyészállatok bemutatása 
mellett a mezőgazdasági gépgyárak is bemutathatták újdonságaikat, de a szemlén helyet kaptak 
dohánytermékek és borok is. A nagyszabású, díjazással és vásárral is egybekötött rendezvényen a 
borverseny bírálatát az OMGE székházában tartották, a zsűri a bírálatra került borok származását 
nem ismerhette. A beszámolók Grőber Jenőt a díjazottak sorában az előkelő nyolcadik helyen 

említették, aki boraival ezüst oklevelet, valamint a Borászati Lapok díját kapta. 
 

Gondoltad-e? 

A híres borász tiszteletére emlékfát is ültettek Egerben. Nézz utána, hogy hová, mely parkba 
ültették? 

 



5. 

Héderváry László egri püspök 1456-ban az egri szabócéhnek kiadott szabályrendeletét 
Várdai Pál megerősíti 1524-ben. Pergamen függő pecséttel. 
Leltári szám: 81.41.1. 

Az egri vár folyamatban lévő építkezéseinek egyik fontos eleme a Gótikus püspöki palota felújítása, 

melynek munkálatai hamarosan elindulnak. Ezzel összefüggésben már elkezdődtek az épületben 

található, Az egri vár története című állandó kiállításunk megújításának előkészületei. A megújult 
tárlaton a restaurált oklevél a gótikus püspöki központról szóló részben fog helyet kapni. 
 

 

A restaurált műtárgyak leírással és fotókkal ellátott rekordjai a Dobó István Vármúzeum 
online adatbázisába is feltöltésre kerültek: 

http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV461360/b8dff692-2dab-

4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/13/2615/importDate/DESC  

http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV452748/b8dff692-2dab-

4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/3/2615/importDate/DESC  

http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV452759/b8dff692-2dab-

4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/20/2615/importDate/DESC  

http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV464078/b8dff692-2dab-

4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/12/2615/importDate/DESC  

http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV460336/b8dff692-2dab-

4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/14/2615/importDate/DESC  

 

http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV461360/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/13/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV461360/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/13/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV452748/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/3/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV452748/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/3/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV452759/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/20/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV452759/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/20/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV464078/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/12/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV464078/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/12/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV460336/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/14/2615/importDate/DESC
http://opac3.eger.monguz.hu/record/-/record/display/manifestation/DIV460336/b8dff692-2dab-4b3c-a8de-bb8761b13c2c/solr/0/24/14/2615/importDate/DESC
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Meggyes Anita okleveles bőr- és papírrestaurátor művész 

1023 Budapest, Ürömi u. 24-28. 
adószám: 70792614-1-51 

e-mail cím: meggyesanita@gmail.com 
Könyv-és papírrestaurátor bizonyítvány száma: PT C 0037728 

Egyetemi oklevél száma: III-09/1997 

 

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
Az egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1.) megbízásából 4 db 
egyedi muzeális oklevél és 1 db egyedi térkép  konzerválását/restaurálását 
elvégeztem. Az elvégzett munka a Nemzeti Kulturális Alap elnyert 
pályázatának segítségével jött létre:  
 
7. Pályázati cél: Állományvédelem, restaurálás 

 Altéma kódszáma: 204111/317 

 Pályázati azonosító: 204111/04287 

 

Állapotfelmérés és az azon alapuló az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott 
konzerválás/restaurálás 

1. 

A muzeális dokumentum adatai 
A dokumentum megnevezése és kora: Eger város és környékének 
helyszínrajzi térképe 1800-ból. (Vincentius Neuwirth) 
A dokumentum mérete: 95x59,5 cm 
A dokumentum leltári száma: TD 81.60.1. 

  

mailto:meggyesanita@gmail.com
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A kéziratos térkép restaurálás előtt készült képei 

Általános állapotleírás: 

A nagyméretű kéziratos térkép vászonra kasírozott és egy 
márványozott papírcsíkkal szegett papírja feltekert állapotban várja jobb 
sorsát egy raktárban. 

A térkép erősen szennyezett, poros. A jobb felső szélén három egymás 
alatt elhelyezkedő lyuk látható egyre kisebb méretben (a feltekert állapotban 
történt károsodás miatt), melyek egy maró anyag térképre csöppenése utáni 
átmaródása, vagy esetleg egy kisebb égés nyomai lehetnek. 

A térkép szélét „védő” márványozott papírcsík sérült és szakadozott. A 
térkép szélein és felszínén szakadások, a papír gyűrődései, a festett részek 
kopásai és kisebb lyukak és hiányok is láthatók. 

Restaurálás/konzerválás menete: 

 Minden fontos részletre kiterjedő fotódokumentáció készült. 
 A szükséges anyagvizsgálatokat elvégeztem (pH-mérés, a tinták 

oldhatósági próbája). 
 A térkép felületén ülő szennyeződés óvatos eltávolítása speciális 

radírok használatával (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes radír) 
történt. 

 A térképet szegő márványozott papírcsíkot részben szárazon és részben 
nedvesítéssel távolítottam el. 

 A térképet alátámasztó vásznat sikerült szárazon lehúzni a térképpapír 
hátoldaláról. 
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 A papír felszínén maradt vastag ragasztóréteget Glutofix 600 sűrű 
oldatával átkentem, majd az így átnedvesedett és megduzzadt 
ragasztót mechanikusan könyvkötő csonttal és tompa élű szikével 
letisztítottam. 
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 A térkép nedves tisztítása a már vízoldhatatlan színezékeknek 

köszönhetően hagyományos módon bemerítéses mosással történt. 
 

 
 

 A sérült, hiányos térképet papíröntéssel javítottam és egészítettem ki. 

A kiegészítések megjelenésében az eredetivel harmonizáló rongy 
alapanyagból készült papírpéppel történtek.  

 A kiegészített térképet a merített papírjának eredeti textúráját megőrző 
segédanyag (Dán vetex) felhasználásával préseltem. 

 A térkép alátámasztását a kiegészített lap vastagsága és jó megtartása 
miatt elvetettem. 

 A térkép szélét védő márványozott papírcsík visszahelyezését nem 
éreztem indokoltnak, mert az eredeti, kézzel festett keret egy részét 
elfedte volna. 

 A grafikus részek zavaró kopásait akvarellfestékkel és porpasztellel 
retusáltam. 

 Az elkészült térkép számára egy savmentes pallium készült. 
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A térkép restaurálás után készült fotói 
 

Tárolási javaslat: 
 

1. A tárgy raktári elhelyezésének körülményei: 
A hőmérséklet: 18-22 oC, az RH: 45-55 % között ideális. 

 

2. A tárgy kiállításának a körülményei: 
Az ideális hőmérséklet: 20-22 oC, az optimális RH:45-55%, a 

megvilágítás értéke ne haladja meg az 50 lux-ot. Az érzékeny műtárgy 
kiállításának időtartam maximum 3-4 hónap lehet. A kutatók részére 
készüljön digitális másolat. 
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2. 

A muzeális dokumentum adatai 
A dokumentum megnevezése és kora: Héderváry László egri püspök 1456-

ban az egri szabócéhnek kiadott szabályrendeletét Váradi Pál megerősíti 
1524-ben. Pergamen oklevél függő pecséttel. 
A dokumentum mérete: 41,5x55,5 cm 

A dokumentum leltári száma: TD 81.41.1. 
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A pergamen oklevél restaurálás előtt készült képei 
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Általános állapotleírás: 

A nagyméretű pergamen oklevelet a „plica” behajtása után 9 részre 
hajtva tárolták. A pergamen, mint cserzetlen bőr nagyon érzékeny a 
környezet levegőjének páratartalmára, így alacsony páratartalmú levegő 
esetén könnyen kiszárad, veszít rugalmasságából. Mindezt fokozza a 
felületére ült por, mely szintén elszívja a pergamen nedvességtartalmát 
tovább szárítva azt.  

A restaurálásra váró pergamen felülete poros, elsősorban a hajtást 
követően kívülre került részletei. A pergamen kiszáradt, de még hajtogatható 
állapotban van. A kétféle viaszból készült függőpecsét szintén erősen 
szennyezett, a pergamen rectóján és versóján is nyomott hagyott. Az oklevél 
felső széléből egy a pergamen felső szélével nem párhuzamos keskeny csík 
indokolatlanul be van hajtva. A függőpecsétet rögzítő sodrott zsinór 
szennyezett, szálai szakadozottak, a vége sérült. 

A vasgallusz tintával írt szöveg egy nagyobb foltban megkopott. Az 
oklevél esztétikus összképét két nagyobb középbarna folt rontja. A hajtások 
mentén vannak apróbb szakadások, hiányok. 

Restaurálás/konzerválás menete: 

 Minden fontos részletre kiterjedő fotódokumentáció készült. 
 A szükséges anyagvizsgálatok elvégeztem (pH-mérés, a tinták 

oldhatósági próbája). 
 A pergamen felületén ülő szennyeződés óvatos eltávolítása speciális 

radírok használatával (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes radír) 
történt. 

 Az oklevél kisimításának érdekében Gore-tex membrán használatával 
és távolról nedvesítéssel fokozatosan párásítottam a pergament. 
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 Az oklevél nyirkos tisztítása alkoholos desztillált vizes áttörléssel 
történt. 

 A pergamen simításához speciálisan kivágott szívópapírokat és 
szürkelemezeket készítettem, hogy elkerüljem a pecséttartó zsinór 
bepréselődését a pergamen anyagába. 

 Az oklevelet különböző méretű táblákkal fedtem le és a szívópapírt 
cserélgetve napokig lenehezítve préseltem. 

 

 
 

 A viaszpecsét tisztítását Glutofix 600 sűrű vizes oldatával készült 
pakolással és alkoholos áttörlés segítségével végeztem. 

 Az apróbb hiányok kiegészítése színezett és elvékonyított pergamenből 
készült. A kiegészítő pergament sűrű rizskeményítővel rögzítettem az 
eredeti pergamenhez. A kiegészítések szárítása és simítása lokálisan 
történt. 

 A sodrott zsinórt óvatosan portalanítottam, majd desztillált vízzel 
nedvesítve papírvattán átmostam. A kijáró szálakat visszaigazítottam 
és Glutofix 600 vizes oldatával rögzítettem.  

 Az elkészült oklevél számára egy savmentes doboz készült. 
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A pergamen oklevél restaurálás után készült fotói 
 

Tárolási javaslat: 
 

1. A tárgy raktári elhelyezésének körülményei: 
A hőmérséklet: 18-21 oC, a RH: 50-55 % között 

 

2. A tárgy kiállításának a körülményei: 
Az ideális hőmérséklet: 20-22 oC, az optimális RH:45-55%, a 

megvilágítás értéke ne haladja meg az 50 lux-ot. Az érzékeny műtárgy 
kiállításának időtartam maximum 3-4 hóna lehet. A kutatók részére 
készüljön digitális másolat. 
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3. 

A muzeális dokumentum adatai 
A dokumentum megnevezése és kora: Steinhauser István Brüxelles-i 

oklevele (1888) 
A dokumentum mérete: 67,2x51 cm 
A dokumentum leltári száma: TD 75.61.1. 
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Az oklevél restaurálás előtt készült képei 

Általános állapotleírás: 

A mai napig feltekerve tárolt nagyméretű oklevél megszokva a feltekert 
állapotot jelenleg sem fotózásra, sem kiállításra nem alkalmas. A polikróm 
nyomtatványon többféle tintát is fel lehet fedezni. 
A papír felszíne erősen szennyezett, több helyen beázásból eredő középbarna 
folt rontja az esztétikai megjelenését. Bizonyos elszíneződések a 
penészfertőzés jelenlétére utalnak. Az oklevél hátoldalán egy okkersárga 
fedőfesték (gouache festék) széles nyoma látszik.  
A papír szélei erősen sérültek, szakadások, hiányok szakítják meg 
folytonosságát. Az oklevél felszínén helyenként gyűrődések és az alappapír 
megtörése látható. 

Restaurálás/konzerválás menete: 

 Minden fontos részletre kiterjedő fotódokumentáció készült. 
 A szükséges anyagvizsgálatok elvégeztem. (pH-mérés, a tinták 

oldhatósági próbája). 
 A grafika felületén ülő szennyeződés óvatos eltávolítása speciális 

radírok használatával (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes radír) 
történt. 

 Az elhalványult kézzel írt szövegeket Regnál 3%-os etil-alkoholos 
oldatával átírtam, levédtem. 
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 Az oklevél hátulján található széles okkersárga fedőfestéket óvatos 
csiszolással elvékonyítottam (lekoptattam) ezzel megelőzve a nedves 
tisztítás során történő papírba oldódását. 

 

 

 

 Az oklevél nedves tisztítása nem ionos felületaktív anyagot (Evanát) 
tartalmazó langyos vízben történt.  
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 A vízfoltokat oldószerekkel és lokális fehérítéssel próbáltam 

halványítani sajnos kevés sikerrel. 
 Az oklevél savtalanítása és pufferolása 8-as pH-ra beállított kálcium-

hidroxidos /Ca(OH)2/ fürdővel történt.  
 A sérült, hiányos grafikát papíröntéssel javítottam és egészítettem ki. A 

kiegészítések megjelenésében az eredetivel harmonizáló alapanyagból 
készült papírpéppel történtek.  

 A kiegészített lap préselését speciális, a lap eredeti textúráját megőrző 
segédanyagok felhasználásával végeztem. 

 A grafikus részek kopását akvarell festékkel retusáltam. 
 Az elkészült oklevél számára egy savmentes pallium készült. 
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Tárolási javaslat: 
 

1. A tárgy raktári elhelyezésének körülményei: 
A hőmérséklet: 18-22 oC, az RH: 45-55 % között ideális. 

 
2. A tárgy kiállításának a körülményei: 
Az ideális hőmérséklet: 20-22 oC, az optimális RH:45-55%, a 

megvilágítás értéke ne haladja meg az 50 lux-ot. Az érzékeny műtárgy 
kiállításának időtartam maximum 3-4 hónap lehet. A kutatók részére 
készüljön digitális másolat. 

4. 

A muzeális dokumentum adatai 
A dokumentum megnevezése és kora: Steinhauser István szőlőbirtokos 
oklevele 1930-ból 
A dokumentum mérete: 49,5x32,7 cm 

A dokumentum leltári száma: TD 75.63.1. 

  

Az oklevél restaurálás előtt készült képei 

Általános állapotleírás: 

A mai napig feltekerve tárolt nagyméretű oklevél megszokva a feltekert 

állapotot jelenleg sem fotózásra, sem kiállításra nem alkalmas. A polikróm 
nyomtatványon többféle tinta és egy lila bélyegző is látható. 

A papír felszínét vastag porréteg borítja. A szélein apró gyűrődések 
találhatók. 
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Restaurálás/konzerválás menete: 

 Minden fontos részletre kiterjedő fotódokumentáció készült. 
 A szükséges anyagvizsgálatokat elvégeztem (pH-mérés, a tinták 

oldhatósági próbája). 
 A grafika felületén ülő szennyeződés óvatos eltávolítása speciális 

radírok használatával (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes radír) 
történt. 

 Az oklevél távolról nedvesítését speciális Gore-tex membrán 
alkalmazásával végeztem. 

 A nyirkos oklevelet speciális segédanyagok között préseltem. 
 A megtisztított és kipréselt oklevél számára egy savmentes pallium 

készült. 

 
 

Tárolási javaslat: 
 

1. A tárgy raktári elhelyezésének körülményei: 
A hőmérséklet: 18-22 oC, az RH: 45-55 % között ideális. 

 
2. A tárgy kiállításának a körülményei: 
Az ideális hőmérséklet: 20-22 oC, az optimális RH:45-55%, a 
megvilágítás értéke ne haladja meg az 50 lux-ot. Az érzékeny műtárgy 
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kiállításának időtartam maximum 3-4 hónap. A kutatók részére 
készüljön digitális másolat. 

5. 

A muzeális dokumentum adatai 
A dokumentum megnevezése és kora: Díszoklevél Grőber Jenő egri 
szőlőbirtokos részére. 

A dokumentum mérete: 43x65,2 cm 

A dokumentum leltári száma: TD 87.7.1. 

 

 

Az oklevél restaurálás előtt készült képei 
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Általános állapotleírás: 

A mai napig feltekerve tárolt nagyméretű oklevél megszokva a feltekert 
állapotot jelenleg sem fotózásra, sem kiállításra nem alkalmas. A polikróm 
nyomtatványon többféle tinta és egy szárazbélyegző is látható. 
A papír felszínét vastag porréteg borítja. A feltekert állapotú oklevél vastag 
alappapírja függőleges irányban több helyen megtört. Szélein apróbb 
sérülések láthatók. 

Restaurálás/konzerválás menete: 

 Minden fontos részletre kiterjedő fotódokumentáció készült. 
 A szükséges anyagvizsgálatokat elvégeztem (pH-mérés, a tinták 

oldhatósági próbája). 
 A grafika felületén ülő szennyeződés óvatos eltávolításához speciális 

radírokat használtam (latex radírszivacs, radírpor, kénmentes radír) 
történt. 

 Az oklevél nedvesítése fokozatosan, távolról nedvesítéssel, speciális 
Gore-tex membrán segédanyag felhasználásával történt. A préselése 
során ügyelni kellett arra, hogy a szárazbélyegző térbeli formája 
érintetlen maradjon. (speciálisan kialakított/kivágott szívópapírokkal 
és plusz segédanyagokkal) 

 A papír függőleges töréseit sűrű Glutofix 600 oldatával újraenyveztem 
és hátulról egy-egy japánpapír csíkkal alátámasztottam. 

 A megtisztított és kipréselt oklevél számára egy savmentes pallium 
készült. 
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Tárolási javaslat: 
 

1. A tárgy raktári elhelyezésének körülményei: 
A hőmérséklet: 18-22 oC, az RH: 45-55 % között ideális. 

 
2. A tárgy kiállításának a körülményei: 
Az ideális hőmérséklet: 20-22 oC, az optimális RH 45-55%, a 

megvilágítás értéke ne haladja meg az 50 lux-ot. Az érzékeny műtárgy 
kiállításának időtartam maximum 3-4 hónap. A kutatók részére 
készüljön digitális másolat. 

 

 

Budapest, 2021. február 13.  
 

  
 Meggyes Anita  
 könyv-, bőr-, és papírrestaurátor művész  

 


