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 ARS ALBA RESTAURÁTOR BT.  

 Szentendre  Alkotmány u. 14. 
 tel/fax: 26-315-456  
 www.arsalba.hu 

 

 
Szakmai beszámoló 

 
A Faddi Chevra Khadisa és a Mikéfe díszoklevél restaurálási dokumentációja 

 
A Magyar Zsidó Levéltár (Budapest, Síp u. 12.) felkérésére az alábbi munkát végeztük. 

 

 
 
 

I. Faddi Chevra Khadisa, jegyzőkönyv, 19. sz. 
 jelzete 64.1060. 
 32 pagina, mérete: 220 x 289 x 13 mm 
 

 
Restaurálás előtti állapot: 
  
A kötés: Vékony fekete prégelt bőrből készült egészbőr kötés, elöl és hátul 
egyformán, aranyozással és dombornyomással díszítve. A felhám néhol kopott,  
a sarkokon hiányos. Hamis betáblázással készült, a gerincbőrben vékony 
kartonból gerinclemez is van. A bőrgerincen egyes bélyegzőkkel készített 
aranyozott díszítés, kopott, pergő. A gerincbőr fejnél szakadt, kissé hiányos. 
Nyílása gyenge, hasadozik. 
Táblái papírlemezek, a bontás során derült ki, hogy 2-2 vékonyabb lemezből 
kasírozták őket. Sarkai elgörbültek. 
Védelméül horganylemez doboz készült, előtábláján sárgaréz betű-
applikációval, tolózárral. Az applikációk egy része elveszett, a doboz több helyen 
megrozsdásodott, a tolózár egyik alagútja hiányzik, ezért nem lehet becsukni. 
Az előzékek: Két egymásra ragasztott lapból (tükörből) állnak, külön papírból 
készült betáblázócsíkkal, ami át van hajtva az első/utolsó íven. A ragasztó híg 
enyv. Az alul lévő (nem látható) tükör merített papír, a táblára ragasztott oldala 
sárgára mázolt (!). A látható tükör ugyanabból a gépi papírból készült, mint a 
könyvtest. 
A könyvtest: A papír facsiszolat tartalmú gépi papír. A szöveget több kéz írta 
különböző összetételű és töménységű vasgallusz tintákkal, valamint lila (anilin?) 
tintával. A vastagon fölvitt túl sok kénsav-maradékot tartalmazó vasgallusz 
tintáknál megindult savas hidrolízis következtében a cellulózláncok leépültek, a 

http://www.arsalba.hu/


2 
 

degradáció következtében kialakult a tintamarás jelensége, a kötet első lapjain 
a betűkből nagyobb darabok kiestek.  
A lapok szennyezettek, oxidált zsírtartalmú ujjnyomokkal. Némelyik tinta 
leporlik, sok helyen az egész oldalon szétkenődve. A vonalazást néhány lapon  
lila ceruzával készítették. Lila tintapacák. 
A fűzés: 3 db befűrészelt vékony kenderzsineg bordára fűzve.  A bordavégek a 
táblák belső oldalára ragasztva. A könyvtest gerincén vékony merített papírból 
gerinckasírozás (enyvvel). 
Az oromszegők: Spárgán áthajtott bőrből. 
 
 
 
Fotók a restaurálás előtti és utáni állapotról: 
 
 
 

               
 

A bádog doboz a restaurálás előtt és után 
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Az első tábla a restaurálás előtt és után 
 
 

 
 

A könyvtest belseje restaurálás előtt 
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A könyvtest belseje a restaurálás után 
 
 

 
 

Tintamarás 
 



5 
 

 
 

Tintamarás a semlegesítés és pótlás után, a retusálás előtt 
 
 
 
 
Elvégzett beavatkozások, felhasznált anyagok: 

 

 Száraz tisztítás, portalanítás: ecsetelés, radírozás Wallmaster latex 
radírpárnával, a zsíros ujjnyomoknál  Staedtler Mars-Rasor 527-46-tal, a 
porózus tintáknál Faber Castell Knetgummival.  

 A   kötet szétszedése a fűzésmód dokumentálásával.  A borítóbőr a táblákon 
maradt, a gerincbőr nyílásban el lett vágva.                  

 A tinták vízérzékenységi vizsgálata mérsékelt vízérzékenységet mutatott, 
egyedül a lila ceruza és tinta bizonyult nagyon érzékenynek. Ennek ellenére 
nem fixáltuk, mert alkoholokra és acetonra is érzékenyek.  

 A papír savtartalma 10 helyen mérve (deszt. vizes kontakt mérés) 4 pH 
körüli értékeket adott.      
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 Nedves kezelések: mosás zsíralkoholszulfátban. Savtalanítás kalcium-
hidroxid 8-9 pH-jú oldatában. Pufferképzés  levegőn szárítással. A lila 
tinták enyhén levéreztek.         

 Hiányok kiegészítése nedves közegű papíröntéssel (a papírpép Fabriano 
Ingres papírból beőrölve, ISO 9706), és kézi bepótlás japán papírral, 
metilcellulózzal. A kipergett betűk retusálása Conté Aquarelle No.32. 
ceruzával.      

 A kötésbőr konzerválása likkerrel (zsíralkoholszulfát, lanolin), a bőr 
kiegészítése a sarkokon a beütésből kiemelt eredeti bőrből. A hamis 
betáblázás elkészítése, a nyílásban Ciba-Geigy anilin festékkel színezett 
shirting vászonnal alápótolva. Új savmentes gerinclemezzel (Fabriano 
Murillo) a kötés helyreállítása. 
 

 A kötet fűzése az eredeti nyomán új kenderzsinegekre, betáblázása (enyv, 
keményítő használatával). Az eredeti betáblázócsíkot japán papírral 
kasíroztuk meg.  Az eredeti oromszegők és a gerinckasírozás japán 
papírral megerősítve visszakerültek. Az utolsó előtti lap nagy részét 
kitépték, ezt teljes felületben kiegészítettük öntéssel. A kötet belsejében is 
hiányzik egy lap, ezt japán papír csíkkal jeleztük. 

 A horganylemez tároló doboz restaurálását Kovács Levente restaurátor 
végezte. A bádog rozsdamentesítése acélgyapottal, passziválása 
ferropassittal, a rozsdás felületek után színezése porfestékkel, levédése 
Paraloyd B67-tel (lakkbenzinben oldva) történt. A tolózár hiányzó alagút-
elemét új 0,6-os horganylemezből pótoltuk. 

 Mellékletek: eredeti gerinclemez, zsinegbordák, fűzőszál. Tárolási javaslat: a 
fém dobozba a kötetet szerencsésebb fejjel lefelé belehelyezni, mert így a 
doboz nyitásakor nem emeli magával a könyvtáblát is.   

 

II. Mikéfe díszoklevél, 1893.   
  jelzet: 90.27. 

 

Restaurálás előtti állapot: 
A kötés: Sertésbőr, sárga– és vörösréz valamint alumínium veretekkel, 
díszítéssel. Hátul csúszógombokkal, vaknyomással díszítve. A veretek és a bőr is 
nagyon szennyezett. A fém részeken korrózió. A jobb felső sarokdíszen 
deformáció. A bőrön felületi sérülések, mállások, hátul pontokban elszíneződve.  
Előzék: Kék selyem, ép. 
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Lapok: Mázolt papírral borított lemezek, nyomtatott és kézi aranyozással. 
Különböző tintákkal, akvarellel festve. A lemezek kék selyem csíkra ragasztva, 
néhol hiányosak, szakadtak.  A könyvtest nincs a kötéshez erősítve. 
A lapok enyhén savasak, porosak, foxing foltokkal. 
 
Elvégzett beavatkozások, felhasznált anyagok: 

 Tisztítás desztillált vízzel, likerrel (pataolaj, zsíralkoholszulfát), a veretek 
50%-os etanollal.  

 A bőr sérüléseinek ragasztása rizskeményítővel. 

  Bőrkonzerválás pasztával (lanolin, méhviasz, paraffin).  

 A sérült sarokdísz visszaformázása fogókkal. 

 Lapok radírozása, savtalanítás bookkeeper oldattal.  

 A kék selyem szalagok javítása selyemmel és papírral, enyvvel. 
 

 
Fotók: 
 

 
 

Restaurálás előtt 
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Tisztítás közben 
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A kész oklevél 
 

 
 

 
Szentendre, 2016. január 25. 
      
 
       
      
            Fehrentheil Henriette 
              A  Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja, ügyv. 

 


