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Címeres levelek, céhartikulusok. 
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A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Helytörténeti Iratgyűjteménye számos, 

kiemelkedő történeti értékű dokumentumot tartalmaz Vas megye és Szombathely város 

történetére vonatkozóan.  

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204113/00471 

(3513/00483) számú pályázata 562.500.- Ft (nettó) támogatást biztosított Savaria MHV 

Múzeum számára a jelentős történeti értékkel bíró iratai állapotának megóvására és 

javítására. Pályázatunknak megfelelően az elnyert összeget az alábbi dokumentumok 

restaurálására fordítottuk: 

 

HI.74.8.1 

III. Ferdinánd király nemességet és címert adományozó oklevele budakeszi Weöres 

Mihálynak és feleségének, Talabér Katalinnak, fiának, Jánosnak és sógorának, Talabér 

Balázsnak. Prága, 1638. július 24. Eredeti. Latin nyelvű, pergamen, festett címerképpel, 

függesztett viaszpecséttel 

 

HI.74.9.1 

III. Károly király Weöres Mihály örököseinek nemescsói (Vas vármegye) birtokot 

adományozó oklevele. Laxenburg, 1738. május 2. Eredeti. Latin nyelvű, pergamen, 

függesztett viaszpecséttel 

 

HI.69.80.1 

I. Lipót király (1657–1705) címert adományozó oklevele Vály János részére. Bécs, 1663. 

január 25. Eredeti. Latin nyelvű; bőrkötésű füzet; pergamen (8 fol.), festett címerképpel 

 

HI.69.52.1 

Hethésy Pál városbíró és a város 12 esküdt polgára által a szombathelyi szabó céh számára 

kiadott artikulus. Szombathely, 1604. január 28. Eredeti. Magyar nyelvű, pergamen, a 

város pecsétjével hitelesítve 

   



HI.69.47.1 

Naprághy Demeter győri püspök (1606–1619) megerősíti a szombathelyi szabó céh 

artikulusát. Szombathely, 1613. február 4. Eredeti. Latin és magyar nyelvű füzet, 

pergamen (6 fol.), a püspök és a céh viaszpecsétjével 

 

HI.69.54.1 

Naprághy Demeter győri püspök (1606–1619) megerősíti a szombathelyi csizmadia céh 

artikulusát. Szombathely, 1613. október 13. Eredeti. Latin nyelvű, pergamen, a püspök és 

a céh viaszpecsétjével.  

 

A dokumentumok restaurálását a Pre-Con Kft munkatársai végezték Hajdu Zsófia Edit 

okleveles múzeumi és közgyűjteményi tárgyrestaurátor vezetésével.  

 A NKA támogatásának köszönhetően a kutatók rendelkezésére tudjuk bocsátani a 

Weöres és a Vály famíliák címeres leveleit, amelyek a családok történetére vonatkozó, 

hasznos adalékokkal szolgálnak. Látogatóink elé tudjuk tárni a Szent Márton-kultusz 

szombathelyi emlékét, a város polgárainak közös identitását tükröző város- és 

céhpecséteket hordozó céhartikulusokat Szent Márton szülőhelyén, születésének 1700. 

évfordulóján. Az értékes és számunkra különleges dokumentumok fizikai állapotának 

megőrzése és javítása biztosítja az értékes iratok kutathatóságát és megőrzését a jövendő 

számára. 

 

Szombathely, 2016. május 29. 

 

 

Varga Eleonóra 

történész-muzeológus 

Savaria MHVM Történeti Osztály 

 



 
 

 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A Savaria Megyei Hatókörű Múzeum Történeti Osztálya 
Helytörténeti Iratgyűjteményének  

egyedi dokumentumainak  
restaurálási munkájáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Pre-Con Kft. 

1077 Budapest, Baross tér 14. 



A RESTAURÁLT DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA 
 
 
1-3. Céhes iratok, a szombathelyi Szent Márton-kultusz emlékei: 
 
1. HI.69.52.1 
Hethésy Pál városbíró és a város 12 esküdt polgára által a szombathelyi szabó céh 
számára kiadott artikulus 
Szombathely, 1604. január 28. 
Magyar nyelvű, pergamen, a város pecsétjével hitelesítve 
60 x 72 cm 
 
 

    
 
 
2. HI.69. 47.1 
Naprághy Demeter győri püspök megerősíti a szombathelyi szabó céh artikulusát 
Szombathely, 1613. február 4. 
Latin és magyar nyelvű, füzet, pergamen (6 fol.), a püspök és a céh viaszpecsétjével 
32,5 x 26,5 cm 
 
 

     
 
 



3. HI.69.54.1 
Naprághy Demeter győri püspök megerősíti a szombathelyi csizmadia céh 
artikulusát 
Szombathely, 1613. október 13. 
Latin nyelvű, pergamen, a püspök és a céh viaszpecsétjével 
70 x 70 cm 
 
 

    
 
 
 
4-6. Armálisok és birtokadomány-levelek: 
 
4. HI.74.8.1 
III. Ferdinánd király nemességet és címert adományozó oklevele Weörös Mihálynak 
Prága, 1638. július 24.  
Festett címerképpel, latin nyelvű, pergamen, függesztett viaszpecséttel 
35,5 x 64,5 cm 
 
 

     
 
 
 
 



5. HI.74.9.1 
III. Károly király Weöres Mihály örököseinek nemescsói (Vas vármegye) birtokot 
adományozó levele oklevele 
Laxenburg, május 2. 
Latin nyelvű, pergamen, függesztett viaszpecséttel 
29,5 x 53,5 cm  
 
 

….  
 
 
 
6. HI.69.80.1 
I. Lipót király címert adományozó oklevele Vály János részére 
Bécs, 1663. január 25. 
Latin nyelvű; aranyozással díszített, bőrkötésű füzet; papír (2 fol.), pergamen (8 fol.) 
33,8 25,7 cm 
 
 

     
 
 
 
 
 
 



A DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁS ELŐTTI ÁLLAPOTA 
 
 
Különálló, egylapos, pergamenhordozóra készült, kéziratos dokumentumok.  
Kivétel a 6. tétel, egy többlapos bőrkötésű füzet, amelynek belseje egyaránt 
tartalmaz papír és pergamen lapokat.  
Az oklevelek egy részét függő pecsétekkel látták el, egyes példányokat aranyozással, 
vagy festéssel díszítettek. 
 
 

     
 
 
Az egylapos dokumentumokat többszörösen összehajtogatták, anyaguk kiszáradt, 
merevvé vált. A hajtások mentén a lapok maradandó deformációkat és 
elszíneződéseket szenvedtek, helyenként megtörtek, elszakadtak. A lapok 
különböző mértékben szennyeződtek, és sérültek. 
 
 

     
 
 
Mivel a dokumentumok készítéstechnológiája, és károsodásaik típusa is hasonló 
volt, a restaurálási munka fő lépései is megegyeztek. A restaurálásra fordított 
munkaidő a műtárgyak méretétől, és a károsodásuk mértékétől függően változott. 
 



A RESTAURÁLÁS MENETE  
 
- Száraz tisztítás: A lapok száraz tisztítását ecsetes portalanítással és radírporos 
tisztítással végeztük el. A makacsabb szennyeződéseket üvegceruzával távolítottuk 
el. 
- Nedves tisztítás: A pergamen lapok erősen kötődő szennyeződéseit száraz 
tisztítás után óvatos alkoholos tamponálással lazítottuk fel. 
- Kisimítás: Ultrahangot párásítással történő lágyítás után, üveglapok között 
történő óvatos lenehezítés mellett, fokozatosan simítottuk ki a lapokat. 
- Javítás, kiegészítés: A pergamen lapok hiányait, sérüléseit kézi javítással, 
pergamenenyvvel és pergamennel végezve javítottuk ki. 
- Kötésjavítás, konzerválás: A bőrkötésű füzet esetében kijavítottuk a kötés 
sérüléseit, kopásait, majd a kötés felületét bőrápoló pasztával konzerváltuk.. 
- Dokumentáció készítése 
 

    
 

 
 
 
 
Budapest, 2016. május 30. 
 

                                 
                                            Hajdu Zsófia Edit 

                                         Okleveles Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor  


