
A 75 éves Fûzfõi Papírgyár és a 413 éves tartalmaz, bennük a Miatyánk legrégebbi magyar 
Vizsolyi Biblia történetében van egy rövid szövegével. Az Apor Kódex zsoltárokat, éne-
idõszak, amikor e gyár és e könyv egymásra keket és himnuszokat tartalmaz. A Biblia ma-
találtak. A találkozás abban nyilvánult meg, hogy gyarországi történetében a XVI. sz. végén 
e gyár készítette azt a korhû papírt, melyen a gyökeres fordulat következett be. A Nagyká-
Biblia hasonmása 1981-ben kiadásra került. Ez a rolyban 1529-ben született Radicsics Gáspár 
megemlékezés egyúttal tisztelgés is a 75 éves szülõhelyére való emlékezésbõl és tiszteletbõl, a 
gyár elõtt. kor humanista tudósainak mintájára felvette a 

Károlyi nevet. Brassóban, majd Wittenbergben – 
A háromnegyed évszázad 53 évének közeli a reformáció fellegvárában – folytatott tanul-

szemlélõjeként azért választottam írásom té- mányai során tapasztalta, hogy a Biblia már sok 
májaként a Vizsolyi Bibliát, mert úgy ítélem meg, nép nyelvére lefordítatott, de magyarra még 
hogy ezen keresztül tudom a leghitelesebben nem. Hazatérve gönci lelkipásztori beiktatása 
bemutatni az e gyárban folyó munkát, valamint a emlékére már több szentírási részletet közölt 
papírt, azt az anyagot, mely az ember által saját fordításában. A helyes Bibliafordítás gon-
elõállított valamennyi anyag közül a legnagyobb dolata egyre inkább foglalkoztatta. A komoly 
hatással volt és van az ember, az emberiség munkához azonban csak számára tragikus ese-
fejlõdésére. És ez az egyáltalán nem túlzó mények után fogott. Az 1580-as években, az 
kijelentés a Biblián keresztül is igazolást nyert a országban dúló pestisjárványban ugyanis elve-
hosszú évszázadok folyamán. Bibliát papírra szítette feleségét és három gyermekét. 1586-
természetesen csak i.u. 105, a papírkészítés ban azután három kiváló ifjú tudós segítõjével 
felfedezése után írhattak. A korábbi – történelmi elkezdte a fordítás nagy munkáját, azért is, mert 
idõkben is voltak azonban íráshordozó anyagok,  az általa magyarra fordított Biblia „elõljáró be-
melyekben az i.e. 6.sz.-tól gyûjthették a vallásos szédében” ekként panaszkodik: Nagy gondat-
írásokat: a zsidó vallás alapvetõ nézeteinek és lanság volt, hogy már minden nemzettség nyel-
szertartásainak összegzése az Ószövetség volt. vén vagyon az Istennek könyve, arról ennyi ideig 
Idõszámításunk kezdetétõl kb. 900-ig pedig új  a magyar nemzettség eddig gondot nem viselt. 
könyv  szüle tett,  az Újszövetség, mely a Nem tudom, hogy a prédikátorokat vádoljam, 
keresztény vallás szent iratainak gyûjteménye. vagy a fejedelmeket. Kétségkívül vagyon ebben 

A Biblia tehát az Ó- és Újszövetség valami bûnük a tanítóknak, de a fejedelmeknek 
egyesítve. Együtt alkotják a keresztény vallások nagyobb bûnük vagyon. Kik nemhogy a Bibli-
Szentírását. Méltán nevezhetjük a könyvek ának magyar nyelvre fordítására gondoltak vol-
könyvének, hiszen minden könyvek között a na, de arra sem viseltek gondot, hogy a Magyar 
legtöbb nyelven, és kimagaslóan a legnagyobb nemzetiségnek sok szép és nagy dolgainak, 
példányszámban kiadott könyv szerte a világon. nagy cselekedeteinek históriáját megíratták vol-

Az Ószövetség eredetileg héber, míg az na, és az õ utánuk valóknak örök emlékezetre 
Újszövetség görög nyelven íródott. hagyták volna…”

A Bibliának és a bibliafordításoknak Ma- A fordítás az eredeti héber és görög nyelvrõl, 
gyarországon is történetük van. Legkorábbi bib- valamint az i.u. 400 körül megjelent latin nyelvû 
liafordításunk az ún. elõreformációs mozgalmak Vulgatából végezték. A sors nagy rendezésében 
során jött létre. Husz János eszméit Prágában Károlyi nagy elhatározásával egy idõben más is 
tanuló magyar fiatalok hozták haza, és ez esz- elhatározta, hogy magyar nyelvû bibliának lennie 
méknek megfelelõen fordították magyarra a két kell. Õ volt Mantskovit Bálint, aki dacolva a pro-
szövetség írásait 1436 és 1439 között. Ez a testáns nyomdák elkobzására vonatkozó rende-
kéziratos ún. Huszita Biblia elveszett. Három lettel, miután Rákóczi Zsigmond egri fõkapitány, 
kódexünk azonban töredékeket megõrzött a késõbbi erdélyi fejedelem, Báthory István 
belõle. A Bécsi Kódex  többnyire prófétai iratokat országbíró és más fõurak támogatását elnyerte, 
tartalmaz. A müncheni Kódex négy evangéliumot nyomdát létesített a Hernád-menti Vizsolyban.

A Vizsolyi Biblia
1.rész.
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Eközben Göncön megfeszí tett  ford ítás i nyomással egy idõben Észak-Magyarországon öt 
munka folyt. A fiatalember Szenci Molnár Albert – papírkészítõ mûhely, ún. papírmalom mûködött, 
ahogy ekkor mondták – cepelte az íveket melyek száma rohamosan emelkedett, a XVII. sz. 
Vizsolyba, gyalogszerrel a nyomdába. elejére már 31-re szaporodott.

Ma sem tudjuk, honnan szerezték a nyomta-
táshoz szükséges kellékeket, a betûcsaládokat, Turóczi József
préseket, festéket. Azt azonban tudjuk, hogy a két (folytatjuk)
kötetben megjelent 800 példány I. kötetének 696 
lapjához, és a II. kötet 516 lapjához honnan vették Forrás: Balatonfûzfõi hírlap XIII(12)6 
az 1 millió kézzel merített ívet. A fordítással és (2003.dec.)

Összefoglalás mérhetõ, mivel az öregedés folyamán a papír is 
megsárgul. Az öregedés során bekövetkezõ bar-

A száraztisztítás különbözõ papírfajtákra nulásuk és fluoreszcencia-viselkedésük miatt 
gyakorolt hatását kutatták. Ennek során leg- nem javasolhatók a Wishab (radírszivacs)-fajták 
inkább a papírrestaurátorok által használt anya- és a Groomstick. 
gokra és radírtechnikákra koncentráltak. FTIR-
vizsgálattal (Fourier Transzformációs Infravörös 
Analízis) meghatározták a leggyakrabban hasz- Bevezetés
nált radírozó anyagok összetételét, és rögzítet-
ték a mesterséges öregítés után fellépõ válto- Az Instituut Collectie Nederland (a Holland 
zásokat. Minden fellelhetõ kémiai összetétel Kulturális Örökség Intézete) számos holland pa-
esetében kétféle terméket vizsgáltak, négy pa- pírrestaurátornak feltette a kérdést, hogy lehet-
pírfajtán. A papírokon a radírozás elõtt és után, séges lenne-e a különféle radírgumik és radír-

o porok hatását megvizsgálni. A papírrestau-valamint a 90 C-on és 35-80 % relatív légned-
rátorok gyakran alkalmazzák a radírgumit, a vesség mellett történõ öregítés után vizsgálták a 
radírport – akár saját gyártásút, akár mást – és a felületi pH-értéket, a sárgulási indexet és a 
gumigyurmát a felületek tisztítására. Ezekkel az fluoreszcencia-viselkedést. A radírozott papíro-
anyagokkal a felületi szennyezõdés, a por, a kon visszamaradt gumiszemcsék mennyiségét 
zsíros szennyezõdés, a rovarpiszok és más és színét, valamint fluoreszcencia-viselkedését 
hasonló szennyezések eltávolíthatók. A papír mikroszkóppal állapították meg.
radír-(por)ral történõ tisztítását önálló tisztítási A felületi pH-érték nem változott jelentõsen. 
technikaként, de más tisztítási technikák elõke-Mindegyik gumifajta megsárgult, leginkább a ter-
zeléseként is alkalmazzák. Ezzel kerülhetõ el, mészetes gumi. A Whatman-1 papír kivételével, 
hogy a szennyezõdés-részecskék a papírrostok amely önmagában a legkevésbé sárgul, a radí-
között irreverzibilisen lerakódjanak. rozás okozta sárgulás külön nem látható vagy 

A vizsgálat elõkészítéséhez áttekintették a 
szakirodalmat. Többek között ennek alapján ha-
tározták el, hogy a vizsgálatot úgy végzik, hogy 

Radírpor, gumigyurma és radírgumi hatása
a papírra

(Die Auswirkung von Radierpulvern, Knettgumi und 
Radiergummi auf Papier)*

Roelofs, Wilma G. Th. – de Groot, Suzan – Hofenk de Graaff, Judith H 

*Az IADA 9. Nemzetközi Kongresszusán elhangzott elõadás. 
(Koppenhága, 1999. aug. 15-21.)
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az a lehetõ legjobban megközelítse a papír-
restaurálás gyakorlatát, és hogy a Hollandiában 
használt radírfajtákra koncentrálnak. A vizsgálat 
célkitûzése az volt, hogy megállapítsák a radír-
anyagok használatának hatását a papír visel-
kedésére, az öregedés során. 

Hogy betekintést nyerjenek a holland papír-
restaurátorok által alkalmazott radíranyagok 
használatába, kb. 300 papírrestaurátorhoz jut-
tattak el egy kérdõívet. Ebben megkérdezték, 
milyen radíranyagokat, milyen mûtárgyakhoz és 
milyen módon használnak. 

A válaszolók aránya kb. 30 % volt. Hetven 
különféle gumifajtát és radírport neveztek meg. 
Közelebbi vizsgálat után ez a szám körülbelül 
harmincra volt csökkenthetõ, mivel ugyanazt a 
terméket, különbözõ neveken, több szállító is 
kínálja. A használati gyakoriság alapján kb. 
húszra lehetett tovább csökkenteni a radírfélék 
számát. 

A kérdõívekbõl kiderült, hogy a radírport laza 
porként és a port átengedõ radírpárnaként is 
használják, amellyel a papírfelületet ledörzsölik. 
A tömb formájú radíranyagokat is részben erre a 
célra használják. Gyakoribb azonban, hogy a 
tömbradírból felhasználója reszeléket készít, 
hogy minden problémára megfelelõ formátumú 
radírpor álljon rendelkezésére. 

Az archív anyagok és sokszorosított grafikák 
mellett a radírport fényképek felületi tisztítására 
is használják. A tömbradíron és a radírporon 
kívül a különféle “Wishab” radírszivacs-típusok 
gyakori használatát is megemlítették ugyan-
ezeken az anyagokon.  A vizsgálat során a legnagyobb mértékben 

követték a restaurátorok gyakorlatát. A kivá-
lasztott papírokon a radírport kézzel dörzsölték 

Anyagok el. Mindig egyforma mennyiségû radírport vittek 
fel óvatos, körkörös mozgással a papírra. A ra-

Radíranyagok dírgumival történõ radírozáshoz a papírt egy 
Beszerezték a kérdõíveken felsorolt radí ro- forgatható tárcsához rögzítették. A tömbradírt 

kat és radírporokat, és Fourier Transzformációs kézzel, óvatosan, a forgó papír felületére nyom-
Infravörös Spektroszkópiáva l (FTIR) elvégez- ták. Így egyenletesen radírozott felületet kaptak.
ték meghatá rozásukat . Az derült ki, hogy mind- A keletkezett gumimorzsákat a papírról le-
össze négy kü lönbözõ anyagcsoportot hasz- rázogatták. A Wishab radírszivacs esetében a 
nálnak radíranyagként: természetes kaucsukot három különbözõ keménységi fokozatot [puha 
(töltõanyaggal vagy anélkül) , szintetikus kau- (fehér), kemény (sárga) és extra kemény (kék)] 
csukot, faktiszt (szintetikus gumi) töltõ- külön vizsgálták.
anyaggal, polivinil-kloridot lágyítóval, valamint 
töltõanyaggal és anélkül. A “Wishab”-nál poli- Papír
uretán-észtert is kimutattak. (1. táblázat) A A vizsgálathoz, számos papírrestaurátorral 
FTIR-elemzések alapján mindegyik anyagcso- folytatott egyeztetés után, olyan papírfajtákat 
portból két -két terméket választo ttak ki a választottak ki, amelyek a papírrestaurálási 
további vizsgálathoz. gyakorlatban is elõfordulnak. Ehhez facsiszolat-

1. táblázat: Radíranyagok összetétele

MárkanévMárkanév ÖsszetételÖsszetétel
Változás

öregedés után
Változás

öregedés után

Magic rub, Eberhard 
Faber 1954

Polivinil-klorid-ftalát-
észter lágyítóval; a 
töltõanyag  kalcium- 
karbonát

Nincs változás

Edding R10, kiváló 
minõségû szintetikus 
tömbradír

Polivinil-klorid-ftalát-
észter lágyítóval, töl-
tõanyag nélkül

A ftalátészter elillant, 
a polivinil-klorid ma-
ga nem változott 

Archival Aids Draft 
Cleaning Powder

Sztirol-butadiéngumi, 
a töltõanyag kaolin és 
kalcium-karbonát

Nincs változás

Dry Clean Jr. A.B.C. 
Cleaning Pad (tisztító-
párna)
Keuffel & Esser Co.  

Faktisz+magnézium-
szilikát és kalcium-
karbonát

Nagyon  c s e k é l y  
változás

Gomme en poudre 
fine (finom radírpor)
OUS211-310
(Art& Conservation)

Faktisz; a töltõanyag 
kalcium-karbonát+ 
szilicium-vegyület 

Nincs észlelhetõ vál-
tozás

Groomstick Molecular 
Trap (molekulacsapda)

Természetes kaucsuk A kettõs kötések oxi-
dáció révén eltûnnek 

Wishab 1035, puha 
Wishab 1036, kemény

Wishab 1037, extra 
kemény 

Fehér: faktisz
Fehér: faktisz
Sárga: sztirol-butadién-
gumi + faktisz

Kék: poliuretán-észter
Sárga:sztirol-butadién-
gumi + faktisz
Kék: poliuretán-észter

Oxidációval további
C=O (keto-csoport) 
abszorpció. Csekély 
változás a faktisz keto-
csoportjának oxidáci-
ójában.
Nincs észlelhetõ elvál-
tozás.
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tartalmú papírt, rongypapírt valamint durvább és lításokkal: Illuminant 1+A; Illuminant 2+A; 
osimább felületû papírfajtákat választottak. (2. 10 G=0,0 (SCI, Spectral Component Included).

táblázat). A sárgulási indexet a nem öregített anyagon, 
valamint 3 és 18 nap öregítés után mérték. Min-
den lapon ötször mérték a sárgulási indexet, eb-
bõl számították ki a középértéket és a szab-
ványeltérést. A különbségek szignifikanciájának 
kiszámítása 95%-os megbízhatósági szinttel 
történt.

Felületi pH-érték a TAPPI T 529 szabvány 
szerint 

A felületi pH-értéket 3 mérés középértékébõl 
számították ki. 

Vizsgálat Az eredmények tárgyalása

Öregítés A radíranyagok öregedése 
A radírozott és a nem radírozott papírokat A radíranyagokat Whatman 1 papír-alapon 

mesterségesen öregítették. Ezen kívül öregítet- és üvegtálon öregítették. Ezután mikroszkóp 
ték a használatlan radíranyagokat, majd vizs- alatt tanulmányozták a radíranyagok és a papír 
gálták az összetételüket és elszínezõdésüket. A változásait. Kiderült, hogy az öregítés során 
nagyobb hõvel és ciklikusan változó relatív lég- mindegyik gumifajta többé-kevésbé megsárgult. 
nedvességgel való öregítés mellett döntöttek. A sárgulás mértéke növekvõ sorrendben: polivi-
Korábbi vizsgálatokból az derült ki, hogy ez a nil-klorid, faktisz, szintetikus kaucsuk, természe-
kísérleti módszer nagy mértékben hasonlít a ter- tes kaucsuk, Wishab. A természetes kaucsuknál 

omészetes öregedésre. A 90 C-n és – 3 óránként meg kell jegyezni, hogy a morzsák elõször raga-
változó – 35 és 80 %-os relatív légnedvesség dóssá válnak, majd további öregítés után ismét 
mellett végzett öregítés 18 napig tartott. megkeményednek és megbarnulnak (3. táblá-

zat). A FTIR-spektrum is mutat néha elválto-
Vizsgálati módszerek zásokat.az öregítés után (1. táblázat)
Nem várható, hogy a felületen minimális 

mennyiségben visszamaradó radírpor a papír- A radírozott papírfajták öregedése
vastagság észrevehetõ változását okozza. Ezért 
a vizsgálat mindenekelõtt a papírfelületnek a pH
radírozás és az öregítés következtében fellépõ A radírozott és öregített papírfajták felületi 
vizuális változásainak láthatóvá tételére kon- pH-értékét összehasonlították a nem radírozott, 
centrált. öregített papírokéval. Ebbõl az derült ki, hogy a 

vizsgált papíroknál a radírozás következtében 
Mikroszkópos vizsgálat semmilyen szignifikáns különbség nem lépett fel. 
Minden papírfajtát a radírozás elõtt, a radí-

rozás után, öregítés nélkül és öregítve egy szte- Vizuális értékelés mikroszkóp alatt
reomikroszkóp alatt vizsgáltak meg, kb. 20x na- Az öregítés hatásának vizuális értékelésénél 
gyítással. Ezen kívül UV-sugárzás alatt tanul- minden papír esetében megfigyelték a vissza-
mányozták a papírok fluoreszcencia-viselke- maradó morzsákat és azok sárgulását. (4. táb-
dését. Különösen a fluoreszkáló részecskék és a lázat). Ugyanezt tették UV-sugárzás alatt (5. 
színváltozások megjelenését figyelték. táblázat). Szabad szemmel a radírozott és 

radírozatlan papírok között alig lehetett különb-
Sárgulási index az ASTM E 313 szabvány séget észrevenni. Csak erõsebb nagyításnál, 

szerint mikroszkóp alatt lehetett morzsákat észrevenni, 
A sárgulási indexet egy Minolta 2002 ref- amelyek öregítés után barnábbá váltak, vagy 

lexiós színmérõvel mérték, a következõ beál- UV-sugárzás alatt fluoreszkáltak.

2. táblázat: Papírfajták

Facsiszolat-tartalmú papír 
Canson rajzpapír, Canson 
Dessin 3 a

Arches Aquarel papír (ARC)
Whatman 1 (WH1)
Barcham Green and Co. rongy-
papír (BG

Facsiszolat, timsó/gyantaenyvezés
Kb. 30 % szulfitos fenyõcellulóz és 
szulfátos fenyõcellulóz + kb. 70 % 
lombosfa-cellulóz, ligninmentes
100 % gyapotlinter
100% gyapotlinter enyvezés nélkül
100 % gyapotlinter

PapírfajtaPapírfajta ÖsszetételÖsszetétel
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Sárgulási index öregítés után. Ezzel szemben a fatartalmú papír, 
A mérést minden lapon ötször végezték el. de az Arches Aquarel és a Barcham Green 

Számos mérésnél a standard eltérés nagyon papírok is erõsen megsárgultak. Ezen megsár-
nagy volt. Annak meghatározására, hogy kimu- gulás miatt a radíranyagok hatása miatt esetleg 
tathatók-e szignifikáns különbségek, 95 %-os bekövetkezõ sárgulás nehezen észlelhetõ. Csak 
megbízhatósági szintû t-tesztet végeztek. A viszonylag kevés visszamaradó morzsa van, és 
Whatman 1 papír csak kevéssé sárgult a szigorú a papír barnulása ezeknél a méréseknél domi-

Radíranyagok öregedése Radíranyagok öregedése A radíranyagok hatása a Whartman 1 papírra A radíranyagok hatása a Whartman 1 papírra 

GumifajtákGumifajták

Magic rub

Edding

Archival Aids Draft Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

Öregítés nélkülÖregítés nélkül ÖregítveÖregítve Nappali fénybenNappali fényben UV-sugárzás mellettUV-sugárzás mellett

Fehér

Fehér

Sárga

Sárga

Fehér

Bézs, sárga és kék
szemcsék

Sárga és kék szemcsék

Bézs

Szürke

Fehér

Bézs

Bézs, ibolya szélek

Világosbarna

Barna

Sötétbarna,
áttetszõ barna (kék volt)

Világosbarna, barna és
áttetszõ

Bézs

Barna, „megolvadt”

Nincs

Néhány foltocska

Néhány foltocska

Néhány foltocska

Barna foltocskák

Sötétbarna foltocskák

Sötétbarna foltocskák

Világosbarna foltok

Sötét, olajszerû foltok

(Kevéssé) fluoreszkáló
foltocskák

(Kevéssé) fluoreszkáló
foltocskák

(Kivehetõen)
fluoreszkáló foltocskák

(Kivehetõen)
fluoreszkáló foltocskák

(Nagyon erõsen)
fluoreszkáló foltocskák

(Nagyon erõsen)
fluoreszkáló foltocskák

Kivehetõen fluoreszkáló
gyûrû a barna foltocskák
körül

Fluoreszkáló folt

Erõsen kivehetõ fluoresz-
káló gyûrû folt körül

3. táblázat: Radíranyagok öregdése és a radíranyagok hatása a Whatman 1 papírra

4. táblázat Radírozott papírok értékelése öregítés után, nappali fénynél 

PapírfajtaPapírfajta

RadírfajtákRadírfajták

Whatman 1 papírWhatman 1 papír Arches AquarelArches Aquarel Barcham GreenBarcham Green CansonCanson FatartalmúFatartalmú

Magic rub

Edding

Archival Aids Draft
Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

A*A

0

×××

0

0

×××

×××

××

0

0

AA

0

×

0

×

0

×

×

×

0

AA

0

0

0

0

0

×××

××

0

0

AA

0

×

0

0

××

×

0

0

0

AA

0

×

××

×××

×

××

××

×××

××

V**V

0

0

+

+++

+++

+++

+++

+

+

VV

0

+

+

0

+

+

+

+

+

VV

+

+

+

+

++

++

++

+

+

VV

0

0

0

0

+

+

0

0

0

VV

×

0

0

0

0

0

0

0

0

*A= a radírozás után visszamaradó morzsák, mikroszkóp alatt értékelve: 0: nincs; ×: kevés;××: sok; ×××: nagyon sok
** V= a visszamaradó morzsák értékelése öregítés után: 0: nincs; +: kevés;++: sok; +++: nagyon sok
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náns szerepet játszik. Csak a Whatman 1 Végkövetkeztetés
papíron okozták a Wishab-fajták és a Dry Clean 
Jr. a sárgulási index szignifikáns növekedését (6. A radírozott papírfajták túlnyomó részénél 
táblázat). vizuálisan szinte semmilyen elváltozást nem le-

6. táblázat Sárgulási index

PapírfajtaPapírfajta

RadírfajtákRadírfajták

Whatman 1 papírWhatman 1 papír Arches AquarelArches Aquarel Barcham GreenBarcham Green CansonCanson FatartalmúFatartalmú

Magic rub

Kezeletlen

Edding

Archival Aids Draft
Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

N*N NN NN NN NN

-1,1

-1,1

-1,3

-0,6

-0,3

-1,1

-0,1

-0,3

-0,8

-1,3

9,5

9,7

8,9

10

10

9

9,3

8,5

9,1

8,6

20,3

20,4

19,1

20,2

20,3

19,2

20,3

20,9

20,4

18,8

-3,1

-3,5

-3,7

-2,7

-3

-3,7

-3,5

-3,6

-3,5

-3,5

17,3

19,4

18,4

18,3

18,6

18,4

17,9

17,7

17,74

18,4

A**A AA AA AA AA

5,1

5,9

6,5

7,7

10,7

8,3

8,4

9,4

8,2

6,8

35,2

35,6

35,6

35,2

36,5

36,7

35,1

33,4

33,6

35,9

24,5

24,4

24,6

24,7

25,7

23,7

24,9

24,6

24,9

24,3

9,6

10,8

11,4

11

11,8

11,2

10,7

10,4

10,9

10,8

36,7

36,6

37,2

36,5

30,1

37,6

36,7

36,9

36,9

36

*N: öregítés nélkül  *A: 18 napos öregítés után

5. táblázat Radírozott papírok értékelése öregítés után, UV-sugárzás mellett

PapírfajtaPapírfajta

RadírfajtákRadírfajták

Whatman 1 papírWhatman 1 papír Arches AquarelArches Aquarel Barcham GreenBarcham Green CansonCanson FatartalmúFatartalmú

Magic rub

Edding

Archival Aids Draft
Clean

Dry Clean Jr.

Wishab 1035

Wishab 1036

Wishab 1037

Gomme poudre

Groomstick

UV*UV UVUV UVUV UVUV UVUV

×

×

××

0

×××

×××

×××

×

0

0

×

0

0

×

×

0

0

0

×

××

×

×

××

××

××

×××

0

0

××

0

0

×

0

0

0

0

0

0

0

0

××

××

×

0

0

UVör**UVör UVörUVör UVörUVör UVörUVör UVörUVör

0

+

++

++

+++

+++

+

+

0

n

n

n

n

nn

n

0

n

n

+

++

+

+

+++

+++

+++

+

0

n

n

0

nnn

+

nn

n

n

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

* UV: a radírozás után visszamaradó morzsák fluoreszcenciájának mértéke, mikroszkóp alatt értékelve: 
0: nincs; ×: kevés; ××:nagy; ×××: nagyon nagy

** UVör: a visszamaradó morzsák fluoreszcenciájának mértéke, öregítés után:
0: nincs; +: kevés; ++: nagy; +++: nagyon nagy n: morzsa van, fluoreszcencia nincs
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hetett megállapítani. A polivinil-kloridból elõállított nyezték a haarlemi Teylers múzeumból. Végig-
radíranyagok (Magic Rub és Edding) okozzák a kísérték a vizsgálatokat, és gondoskodtak arról, 
papírfelületen a legcsekélyebb elsárgulást. Érde- hogy ezek a lehetõ legjobban közelítsenek a 
kes emellett megállapítani, hogy a kalcium-kar- gyakorlathoz. Az irodalmi kutatásokat Machteld 
bonát töltõanyagként való jelenléte a gumiban van der Feltz végezte. Birgit Reissland papír-
megakadályozza, hogy a lágyító (ftalátészter) el- restaurátorként járult hozzá az eredmények in-
illanjon. Az Archival Aids Draft Cleaning Powder is terpretác iójához. Jaap Mosk volt a szerkesz-
jó eredményeket adott. Bár a Wishab fajták és a tésért felelõs. Ez a projekt sikeres példája az 
Groomstick kevés különbséget mutatott a sárgu- interdiszciplináris együttmûködésnek a 
lási indexben, a vizuális észlelések (barna foltok ter més zet tud omá nyo s sza kem ber ek és a 
és fluoreszkáló foltok UV-sugárzásban) alapján restaurátorok között.
ezen anyagok használata nem tanácsolható. 

A fordítást a Magyar Képzõmûvészeti 
Egyetem Múzeumi és Közgyûjteményi Tárgy-

Köszönetnyilvánítás restaurátor szaka készíttette.

A radírpor vizsgálatát Robien van Gulik és A fordítást lektorálta:Kastaly Beatrix 
Nadia Kersten papírrestaurátorok kezdemé- (Országos Széchényi Könyvtár)

Szakirodalmi csemegék az elmúlt századokból
Tallózás folyóiratokban

1. rész

A Természettudományi Közlöny 1870-ben Az Akadémia levelezõ, majd rendes tagja és 
megjelent II. kötetének 11. számában Wartha másodelnöke is volt. A Természettudományi 
Vinczének a következõ referendumát olvashatjuk: Társulatban, amelynek elnökévé is megválasz-

tották, számtalan népszerû és tudományos 
Áttetszõ papiros elõadást is tartott. 1914-ben halt meg – olvas-
Áttetszõ papiros egy községi építõmester hatjuk a Révai Nagy Lexikonában.

eljárása szerint igen egyszerû módon állítható 
elõ. Közönséges írópapiros bekenetik kevés 
petróleummal s addig dörzsölgetik egy darabka Ugyenennek az évfolyamnak a 13. füzeté-
itatós papirossal, míg megszárad(a mi 4-5 ben Szontágh Miklós ad hír a következõkrõl:
percz múlva megtörténik). Az ily papirosra tin-
tával, tussal vagy föstékkel igen kényelmesen Melyik a legnagyobb fa?
lehet dolgozni, csakúgy, mintha be sem ke- Olaszországban a földmûvelési minisztéri-
netett volna. Hasonló módon lehet a rajzpa- um rendeletet bocsátott ki, hogy az Eucalyptus 
pirost is igen tartós áttetszõ papirossá alakítani. ne csak díszkertekben termeltessék, hanem 

erdõtelepek befásításánál is figyelembe vétes-
Wartha Vincze kémikus, egyetemi tanár sék. A fa 5-6 hó alatt már akár 1-2 méternyi 

1844-ben született. Mûegyetemi tanulmányait magasságra nõ és 5 év alatt, sûrû pagonyokat 
Zürichben végezte, a budai mûegyetemen ta- hoz létre.Az ausztráliai Viktória gyarmaton a múlt 
nársegéd. Heidelbergben doktori oklevelet ka- évben egy Eucalyptust kivágattak, mely a 
pott. Zürichben tanársegéd, majd magántanár faóriások közt kétségenkívül elsõ helyen áll. A 
lett. A királyi József mûegyetemen helyettes és földszinétõl 1 harmad méternyi magasságban, a 
rendkívüli tanár, majd rendes tanár, késöbb fa területe 32 métert tett: 4 méter magasságban 
rektor volt. A mûegyetem vegyészi szakosztá- az átmérõ még mindig 4 méter volt: 29 méter 
lyának 1882. történt szervezése tõle származik. magasságban 3 méter, 46 méter magasságban 
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2 egyharmad méter, 66 méter magasságban 1 A 14. füzetben ismét Wartha Vincze referál 
kétharmad méter. E fa 110 méter magas volt. a Polytechnische Zentralblattból:

Szontágh Miklós orvos, született Alsókubin- Komló papiros
ban (Árva) 1843-ban, meghalt Újtátrafüreden Egy marseilles-i kereskedõ az eddig ha-
1889-ben. Tanulmányait Bécsben végezte. Már szonvehetetlen portéka gyanánt eldobott kom-
tanuló korában az Österreichische Botanische lószárakat összevásárolja és azokból – eddig 
Zeitschriftbe florisztikai cikkeket írt. Árva várme- még titokban tartott eljárás szerint – oly papi-
gye és Sopron vármegye flóráját adta ki a bécsi rost készít, mely fehérség-, fény- és tartósság-
állat-növénytani társulat évkönyveiben. 1873-ban ra nézve a legjobb papírral is versenyez.
Tátrafüreden a vízgyógyintézet vezetését vette át 
s 1876-ban Újtátrafüredet alapította meg. T. Zs.

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Restaurátorképzõ Intézetében

2003-ban, papír- bõr szakon végzett hallgatók neve,
és a papír alapanyagú diplomamunkájuk címe:

Hajdú Viktória
Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel 

Magyarország térképének restaurálása

Koppán Orsolya
Egy 16. századi reneszánsz bõrkötésû könyv restaurálása

Meggyes Anita
Bizánci kötésû liturgikus könyv restaurálása

Mózer Erzsébet
J. F. Leybold: Nõ a kertben c. rajzának

és Lüdgendorf: Nõi portré c. aquarell festményének restaurálása

Nagy Virág
1898 körül készült földgömb restaurálása

Serényi Petra
Rodnay Sándor 19. századból származó halotti 

címeres levelének restaurálása

Szlabey Dorottya
19. századi fényképalbum restaurálása
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