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Víz, papír, térkép, kézirat, tintamarás 

 
2016. május 23. 

 OSZK díszterem 6. emelet 
 

 
09.30 – 9.55  
Érkezés, regisztráció, lehetőség tagdíjfizetésre  
 
09.55 
Érdi Marianne: Bevezető 
 
10.00 – 11.00 
Orosz Kata: Papír és víz - néhány gondolat a papír vízfelvételével és nedves 

kezeléseivel kapcsolatban 
Az előadás Gerhard Banik és Irene Brückle: Paper and water című könyvét veszi 

alapul, melyben a szerzők részletesen ismertetik a papír felépítését, száraz és nedves 
szerkezetét, a vízfelvételt befolyásoló tényezőket, a nedves papír szárítási módjainak 
hatásait, a papír kémhatás mérésének problémáit és bizonytalanságait. Az előadás célja, 
hogy mindezen információkat rendszerezve, gyakorlati példákkal és az előadó 
tapasztalataival ötvözve közösen gondolkodjunk a papír nedves kezeléseinek problémáiról. 
Az előadás során röviden a fixálás témakörét is érintjük, elsősorban szakirodalomban 
használt terminológia pontosításának céljával. 

 
 
11.05 – 11.20 
Pászti László (OSZK Térképtár osztályvezető): Lipszky János Magyarország-

térképe és annak utóélete 
Lipszky János (1766–1826) 1795–1803 között számos közreműködő segítségével 

Pesten készítette el Magyarország térképét, mely 1804–1810 között nyomtatásban is 
megjelent. Műve három részből áll: a kilenclapos Magyarország-térkép 3 közigazgatási 
táblázattal (Mappa generalis regni Hungariae, 1804–1808), az ehhez készült névmutató 
(Repertorium locorum objectorumque, 1808) és a munkát lezáró átnézeti térkép (Tabula 
generalis regni Hungariae, 1810). A térképet a 19. században többször újra kiadták, illetve a 
későbbi Magyarország-térképekhez felhasználták. Ezen térképekből szeretnék néhány 
fontosabb darabot bemutatni. 

 
11.30 – 12.00 A Magyar Királyság általános térképe, 1804–1810.  
Lipszky János huszártiszt térképészeti munkásságáról, születésének 250. évfordulója 

alkalmából készült emlékkiállítás megtekintése a Térképtárban, Pászti László vezetésével.  
 
12.00 – 13.00 Ebédszünet  
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13.00 – 13.30 P. Holl Adrien: Falba rejtett történelem 
Mindeddig úgy tudtuk, hogy a kitöltött adatszolgáltatási ívek nem maradtak fenn, 

feltételeztük, hogy – miként a székesfőváros lakásügyi ügyosztályának teljes második 
világháború alatti anyaga – ezek is megsemmisültek az ostrom alatt. Múlt évben, a 
rejtekhelyről előkerült 61 kg irat 7 ezer oldalnyi ilyen adatszolgáltatási ívet tartalmaz 
Budapest XI, XII, XIV. és kisebb részben XIII. kerületi házairól. Ki, mikor és miért rejtette el? 
Ez egyelőre megoldandó rejtély. Az iratok így is nagy tömegű információval szolgálnak 
Budapest történetének erről a tragikus időszakából. Mi történt a falból előkerült iratokkal, 
hol tart az állományvédelmi munka, mikor lesz kutatható az iratanyag? Ezekre a kérdésekre 
kapunk választ az előadásban. 

 
13.30 - 14.00 Horváth Pál: Restaurátor „őseink” 
Akantisz Viktor 1920-30-ig, Sasvári Dezső 1933-1969-ig dolgozott az Országos 

Széchényi Könyvtárban. Az előadás életútjukról és a könyvtárban végzett tevékenységükről 
szól. 

 
14.05 – 14.30 Dr. Tamási Balázs (OR-ZSE Könyvtára, OSZK): Az illusztrált héber 

kódexektől az itáliai zsidó történeti forrásokig - Két restaurált kézirat a Kaufmann-
gyűjteményből  

Az előadás a Kaufmann-gyűjtemény két kiemelkedően értékes kéziratát mutatja be. 
Ennek az az apropója, hogy a 2014-es év során a Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe 
támogatásával az MTA Könyvtárában őrzött két kézirat restaurálására az Országos 
Széchényi Könyvtár műhelyében került sor. Az első, az A 78-as kézirat, amely Maimonidész 
nagy törvénykódexének, a Misné Tórának 1310-ben, dél-német területen készített másolata. 
Az előadás ikonográfiai és vallástörténeti jelentőségük szempontjából ismerteti az abban 
található tizennégy fejezet (könyv) címlapjaihoz készített gazdag illusztrációkat. Ennek 
kapcsán a többi illusztrált kézirat jelentőségéről is szó esik.  Az illuminált kódexek mellett a 
másik nagy kéziratcsoportot képviselik a gyűjteményben az itáliai zsidóság történeti forrásai, 
amelyek főként a helyi közösségek és rabbinikus tekintélyek egymással folytatott héber 
nyelvű levelezéseit foglalják magukba. A másik restaurált kötet, az A 494-es jelzetű kézirat, 
ehhez az utóbbi kéziratcsoporthoz tartozik. Az előadás röviden bemutatja a tintamarás miatt 
súlyosan megsérült, de a restaurálásnak köszönhetően megmentett példány történeti 
hátterét, valamint a gyűjtemény hasonló jellegű itáliai dokumentumait is. 

 
14.30 – 15.00 Doublinszki Éva: A Kaufmann- gyűjtemény két kéziratának 

restaurálásáról - A pergamen párásításától a tintamarás kezelésén át a fűzés és kötés közben 
felmerült dilemmákig. 

 
 

 Rendezvényünket 800 Ft/fő/alkalom részvételi díjjal látogathatják azok, akik nem 
meghívott előadóink, vagy nem a PNYME valamely szakosztályának tagjai.  

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 Restaurátor Szakosztály Vezetősége 


