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Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Pályáztatási Osztály
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár
1024 Budapest, Margit krt. 23.

Szakmai beszámoló
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által

megítélt restaurálási pályázatról

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány felügyelete alatt működő Magyar
Ferences Levéltár már évek óta küzd a gyöngyösi ferences rendházban előkerült levéltári
dokumentumok restaurálásának, kutathatóvá tételének feladatával.

A közel fél évszázadig elfalazott, minek következtében sok esetben átnedvesedett és
penészedésnek indult szálas iratok és protokollum-kötetek fertőtlenítése már megtörtént,
restaurálása pedig a levéltár legsürgetőbb feladatai közé tartozik. Ezen pótolhatatlan értékű
XVII–XIX. századi dokumentumok megmentése — mennyiségük miatt — folyamatos
munkát jelent a levéltár számára. A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma
által 2015-ben kiírt pályázaton levéltárunk 204111/03873 (régi: 3511/03881) azonosítójú
pályázata sikert ért el, és a megítélt 695.000.- forinton két, az egykori bosnyák provincia
szálas iratait összegyűjtő kötet restaurálását sikerült realizálnunk.

A restaurálás során szétbontott kötetek az egykori bosnyák ferences rendtartomány
szálas iratait tartalmazzák, amelyeket a 19. században gyűjtöttek egybe és a biztos megőrzés
okán ragasztottak tematikus csoportokba szedve kötetekbe. A superiores conventuum címet
viselő kötetben a rendtartomány 1704--1829 közötti személyi állományának változása
követhető nyomon. A provincia egyes rendházainak választott vezetőit felsoroló
dokumentumok a rend működésének legfontosabb személyi adatait tartalmazzák, és az
obszervancia elterjesztésében jelentős szerepet játszó bosnyák provincia működésének
alapvető forrásai. A másik kötet az 1711 és 1880 közötti esztendőkből tartalmazza a
rendtartomány levelezésének a kötet összeállítója számára fontos dokumentumait. A
valamivel több, mint 300 oldal terjedelmű iratgyűjtemény egyarát tartalmaz a rend, az egyes
rendházak, valamint a egyes rendtagok életére és tevékenységére vonatkozó adatokat.

Az iratkötetek nem csak a rend, a rendtartomány működésének kutatásában bírnak
jelentőséggel, hanem általános művelődéstörténeti emlékek is, amelyek hű képet mutatnak a
18. századi egyházi élet mindennapjairól, és az obszerváns ferences rend működéséről. A
restaurálást elvégző szentendrei Ars Alba Bt.-vel a Levéltár már régóta szoros kapcsolatban
áll, és ezúttal is alapos és szép munkát végeztek. A megközelítőleg eredeti állapotát
visszanyert iratok útján egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy levéltárunk
történeti értékű dokumentumait teljes egészükben kutatóink rendelkezésére tudjuk bocsátani.

Budapest, 2016. március 20.
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A restaurált iratok fotói:
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ARS ALBA RESTAURÁTOR BT  
Szentendre,  Alkotmány u 14.  
tel/fax: 26-315-456   
www.arsalba.hu 

 

Szakmai beszámoló és restaurálási dokumentáció  

A Magyar Ferences Levéltár (Budapest, Margit körút 23.) számára a következő köteteket 
restauráltuk. 

 

A Bosnyák rendtartomány iratai   

1. kötet: Superiores conventuum 1704-1829 
 mérete: 27 x 44 x 5 cm, cca. 400 p. 

2. kötet: 1711-1880 
 mérete: 25,5 x 37,5 x 4,8 cm, cca. 330 p. 
 

A kötetek az ún. gyöngyösi leletből kerültek elő 1998-ban. Etilénoxidos fertőtlenítésük már akkor 
megtörtént. 

Az eredetileg szálas iratanyagot a 20. sz. első felében kötötték össze. A lapok/füzetek rögzítését 
fülekkel oldották meg, ragasztónak feltételezhetően keményítőt használtak. A kötés alapanyagai és 
maguk a fülek is magas fatartalmú gépi papírokból készültek, mára a cellulóz savas lebomlása 
előrehaladott stádiumban van.  

A kötetek negyven esztendőt töltöttek elfalazva egy folyamatosan ázó helyiségben. A magas 
páratartalom a ragasztókat föloldotta, a kötések szétestek. 

 

1. kötet 

http://www.arsalba.hu/


 

 

 
 

2. kötet 

 

Az iratanyag legnagyobb része penészfertőzést szenvedett, a cellulóz anyaga sok helyen 
végzetesen meggyengült, a lapok elvékonyodtak, összetapadtak, enyvezőanyaguk kiázott. 

Savasságuk több ponton mérve 4 és 6 közötti pH értékeket mutat. 

Az iratok egy része irkafűzéssel egybefűzött. Egy papírkötésű könyvecske és két nagyobb méretű 
papíroklevél is van a dokumentumok között. 

A   2.  kötet grafittal paginálva, de többször átszámozták, javították. 

 



               

1. kötet 

           

2. kötet 

 



Az 1. kötetben főleg felzetes pecsétek vannak, ezek  szerves anyagain szinte kivétel nélkül 
megtelepedtek a különböző penészek és lebontották a pecsét anyagát. A felzetek majdnem 

mindenhol leestek, a lapok között kallódnak. 

       

1. kötet     2.  kötet 

A 2. kötetben inkább sellakk pecsétek vannak, felzet nélkül. Ezek többnyire jó állapotúak, néhány 
kritikus mértékben repedezett. 

 

Elvégzett beavatkozások: 

 Restaurálás előtti dokumentáció elkészítése, az 1. kötet lapszámozása. A 2. kötetből a 97. 
lap/dokumentum hiányzik vagy számozási hiba történt.      

 Száraz tisztítás, óvatos portalanítás, a penészgombák termőtesteinek eltávolítása (ecsetelés, 
radírozás radírporral, latex szivaccsal), az összetapadt lapok szétbontása szárazon és 
etanolos (50%) átitatással.    

 Felzetek leemelése, összeválogatása a nedves kezelések előtt.       

 Nedves kezelések előtti megerősítés 0,5-1 % polivinil-butirállal (izopropil alkoholban) a 
szükséges helyeken. Mosás zsíralkoholszulfátban. Savtalanítás kalcium-hidroxid  8-9 ph-jú 
oldatában. 
 

 Hiányok kiegészítése nedves közegű papíröntéssel (öntőpép Fabriano Ingres-ből 
készítve), utánenyvezés öntés közben 1%-os metilcellulózzal.  
 

 A leggyengébb helyeken száradás után utánenyvezés szükség szerint hidroxi-propil-
cellulózzal (alkoholban oldva, 2 %).    



 

 Mivel a lapok jelentős részén rajtamaradtak a nedves kezelések során a pecsétek, ezért a 
lapokat nem préseltük, csak lenehezítettük.                          

 A felzetek konzerválása, a gyengék megerősítése hátulról fátyol papírral, visszaillesztése 
metilcellulózzal. A repedezett sellakk pecsétek konzerválása 3 % etanolban oldott 
polivinil-butirállal.  

 A gyűjtemény kérésére és állományvédelmi szempontok miatt a 20.sz-i kötetet nem 
állítottuk vissza, hanem lapokban maradtak a dokumentumok. Az anyag számára 
szürkelemez tárolódobozok készültek.  

Restaurálás utáni fotók: 

   1. kötet 



                 

2.  kötet 

 

              

1.    kötet 

 

           

 



A munkát Kollár Zsuzsa restaurátor végezte. 

 

 

Szentendre, 2015. október 26. 

 

                      Fehrentheil Henriette 

A Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja, ügyv. 
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