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Szakmai beszámoló és restaurálási dokumentáció 
A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 

felkérésére  a következő munkát végeztük. 

 
 

 

I. 8 db kéziratos plakát: MNL HML XXV.21.b Egri Megyei Bíróság iratai. Büntetőperes 

ügyek két perének bűnjele. A 471/1957. számú peranyag bűnjelei. Méretük: 55/59 x 40 cm 

 

Restaurálás előtt és után készült fotók: 
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A plakátok leírása: 
Hordozó: Csomagolópapír. Hátoldalon foltokban és csíkokban házilag lisztből készült ’csiriz’ 

ragasztó, vastagon fölhordva. Tulajdonosi bélyegzők a hátoldalon. 

Íróanyag: Fekete és kék akvarell festék. Erősen vízoldhatóak. 

Károsodások, állapot: A hordozó csomagolópapírok kémhatása a felületi és extraktumban történt 

mérések alapján 5 pH körül volt (Merck féle finomskálás indikátorpapírral mérve). A plakátokat a 

fölragasztás után letépték, összegyűrték. Széleiken szakadások, kisebb hiányok, egy tételnél 

jelentősebb hiány a jobb alsó sarok fölött. A ragasztó sok helyen vastagon átkenődött a festett oldalra 

is. Száradás után négyrétben hajtva tárolták a gyűrött lapokat, a hajtásnyomok is megmaradtak. A 

festék sok helyen elmosódott, elkenődött. 

 

Elvégzett beavatkozások: 

 Száraz tisztítás: a ragasztóréteg elvékonyítása csak mechanikusan, szárazon történt szikével, mert 

a rendkívül vízérzékeny festékek miatt a nedves kezelésről lemondtunk. A ragasztóréteg alatt a 

papír összezsugorodott, ez a tartós deformáltság  restaurált állapotban is megmaradt kissé. 

 A festékek (főleg a kék színű) érintésre is porlottak, kenődtek. Fixálásukat etanol és víz 1:1 arányú 

keverékében oldott Klucel G-vel (hidroxi-propilcellulóz) végeztük. 

 Hiányok kiegészítése, szakadások ragasztása japán papírral (Paper Nao) metilcellulóz ragasztóval 

(Glutofix 600). 

 Savtalanítás két oldalról Bookkeeper oldattal permetezésével. 

 A hordozók megtámasztása hátulról hőre lágyuló Filmoplast R fóliával (magnéziumkarbonáttal      

pufferolt japán fátyolpapír). 

 Savmentes pallium készítése. 
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II. 1 db hátoldalán kézzel festett plakát: MNL HML XXV.21.b Egri Megyei Bíróság iratai. 
Büntetőperes ügyek két perének bűnjele. Az 586/1957. számú per bűnjele a vízfestékpaletta 

és az akasztott politikai szereplők gyerekek készítette"plakátfestménye". Mérete 67 x 47 cm 

 
Restaurálás előtt és után készült fotók: 
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A plakát leírása: 

A nyomtatott oldalon több színű offszet nyomat, a hátoldal vízfestékkel megfestve. A hátoldal színei 

vízoldhatóak.  

Állapotlerás: A papír szakadt, hiányos, gyűrött, nagyon sáros, a nyomtatott oldalon enyves papírral 

ragasztgatott. A gyűrődések vonalában rostosan mállik. A festékek erősen vízoldhatóak, a hajtogatva történt 

tárolás során a színek több helyen átnyomódtak az érintkező felületre. A papír kémhatása felületi és 

extraktumban történt mérés alapján 5,5-6 pH között volt (Merck féle finomskálás indikátorpapírral 

mérve). 
  

Elvégzett beavatkozások: 

 A festékek fixálását etanol és víz 1:1 arányú keverékében oldott Klucel G-vel (hidroxi-

propilcellulóz) végeztük. 

 Sárfoltok eltávolítása, tisztítás mechanikusan és nedves tamponálással. 

 Hiányok kiegészítése, szakadások ragasztása japán papírral (Paper Nao) metilcellulóz ragasztóval

  (Glutofix 600). 

 Savtalanítás két oldalról Bookkeeper oldattal permetezésével. 

 A hordozó megtámasztása hátulról hőre lágyuló Filmoplast R fóliával (magnéziumkarbonáttal      

pufferolt japán fátyolpapír). 

 Savmentes pallium készítése 
 

Szentendre, 2020. július 20. 

 

                                                Fehrentheil Henriette  



A restaurált iratok levéltári elhelyezése 

 


