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1_3 pergamen okleve|ének restaurálására elnyert
2041,1,1, / 03884 a zo n osító számú pály ázatr ól

A pályázat keretében 13 db igen rossz állapotú, poros, kiszáradt, törékennyé vált pergamen
oklevél restaurálására került sor. A restaurálás során elvégzett munkáról szóló - a restaurálás
előtti és utáni állapotot bemutató fotódokumentációval kiegészített - beszámoló
mellék!etében található.

A restaurált okleveleket egy tízfiókos lemezszekrényben tároljuk. Valamennyi oklevél
savmentes papírból készü!t palliumba került, így helyeztük őket a fiókokba.

A pályázati támogatással végrehajtott restaurálás mind állományvédelmi, mind kutatási
szempontból kedvező eredménnyeljárt, Az okleveleket a szakmai beavatkozásokkal (tisztítás,
simítás, kiegészítés stb.) hosszú távra megőrizhetővé és kutathatóvá tettük, Ezen túlmenően
savmentes palliumban, lemezszekrényben történő fektetett tárolásukkal, a tárolási
körülmények (hőmérséklet, páratartalom) folyamatos monitorizálásával hosszú távra
biztosított megőrzésü k á lla potrom lás n él kü l.

A szakmai beszámo!Ó elérhető az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum
honlapján:

Ez úton szeretnénk köszöntet mondani az N

elfogadását.

Budapest, 2016. február 16.
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 Sterba Gyula állatorvosi oklevele (Budapest, 1900. június 16.) 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát 
ellenőriztük. Az oklevelet párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges 
száradás után kézi javítással támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a 
hiányt japán papír és glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük 
és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő 
tasakot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Alexander Lajos állatorvosi oklevele (Budapest, 1883. június 15.) 

restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 

száraz tisztítás után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát 

ellenőriztük. Az oklevelet párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges 

száradás után kézi javítással támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a 

hiányt japán papír és glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük 

és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő 

tasakot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta. 

 
Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Wahrmann Albert bécsi orvosi oklevele (latin – Bécs, 1871. augusztus 1.) 

restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 

száraz tisztítás után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát 

ellenőriztük. Az oklevelet párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges 

száradás után kézi javítással támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a 

hiányt japán papír és glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük 

és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő 

tasakot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Wahrmann Albert bécsi szülészmesteri oklevele (latin – Bécs, 1872. 

december 4.) restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 

portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a pergamen oklevélen található tinták 

oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. 

A részleges száradás után kézi javítással támasztottuk meg hátulról a szakadásokat 

és pótoltuk a hiányt japán papír és glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan 

kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek 

kis védő tasakot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 

állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Grünwald József orvosi diplomája (Pest, 1869. február 21.) restaurálása a 

fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 

után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet 

párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges száradás után kézi javítással 

támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a hiányt japán papír és 

glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból 

palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő tasakot készítettünk. 

Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Szász Alfréd állatorvosi oklevele (1903. június 17.) restaurálása a 

fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 

után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet 

párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges száradás után kézi javítással 

támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a hiányt japán papír és 

glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból 

palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő tasakot készítettünk. 

Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Tremkó Ferencz állatorvosi oklevele (1910. október 1.) restaurálása a 

fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 

után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet 

párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges száradás után kézi javítással 

támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a hiányt japán papír és 

glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból 

palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő tasakot készítettünk. 

Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta. 

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Perényi László állatorvosi doktori oklevele (1920. június 9.) restaurálása 

a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 

után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet 

párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges száradás után kézi javítással 

támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a hiányt japán papír és 

glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból 

palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 

állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Szeibert János közgazdász doktori oklevele (1927. június 4.) restaurálása 

a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. Az oklevél anyaga úgynevezett 

kénsavas kezelésű papír. A jó minőségű rongypapírt tömény kénsavon húzzák át, 

majd lúggal semlegesítik. A savas kezelés folyamán a cellulóz rostok részlegesen 

elkocsonyásodnak. Sajnos a lúgos kémhatás nem szünteti meg teljesen a savas 

kémhatást. Az elkocsonyásodott cellulóz részek a nedvességre fokozottan reagálnak. 

A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a pergamen oklevélen található tinták 

oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet simítottuk, a szakadásokat kézi javítással 

támasztottuk meg és pótoltuk a hiányt. Az oklevél így síkban kiteríthető. A meglévő 

pecsétnek kis védő tasakot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 

restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Kurnik Ernő oklevele (1939. június 22.) restaurálása a fotódokumentáció 

elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a pergamen 

oklevélen található tinták oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet párásítottuk majd 

tisztítottuk és simítottuk. A részleges száradás után kézi javítással támasztottuk meg 

hátulról a szakadásokat és pótoltuk a hiányt japán papír és glutofix, pergamen enyv 

használatával. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk 

neki. A meglévő pecsétnek kis védő tasakot készítettünk. Fotódokumentációt 

készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Michelus Bonfert állatorvosi oklevele (Budapest, 1919. február 2.) 

restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 

száraz tisztítás után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát 

ellenőriztük. Az oklevelet párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges 

száradás után kézi javítással támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a 

hiányt japán papír és glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük 

és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő 

tasakot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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 Gürke Ferenc fogász oklevele (latin – 1841. július 23.) restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet 
párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges száradás után kézi javítással 
támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a hiányt japán papír és 
glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból 
palliumot készítettünk neki. A hiányzó zsinórt pótoltuk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  
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 Michel Bonfert oklevele (Budapest, 1910. március 25.) restaurálása a 

fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 

után a pergamen oklevélen található tinták oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet 

párásítottuk majd tisztítottuk és simítottuk. A részleges száradás után kézi javítással 

támasztottuk meg hátulról a szakadásokat és pótoltuk a hiányt japán papír és 

glutofix, pergamen enyv használatával. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból 

palliumot készítettünk neki. A meglévő pecsétnek kis védő tasakot készítettünk. 

Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. november 21. 
 

 
 
Gy.Molnár Kerstin 
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