SZAKMAI BESZÁMOLÓ
I. Állományvédelem/restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés
b) Műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására

SCHREIBER PAPÍRBÓL KÉSZÜLT MINIATŰR GYERMEKSZÍNHÁZ
2014. évben megvalósult restaurálásáról
pályázati azonosító: 3560/00082

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával a

Schreiber féle

papírszínház legsérültebb darabjait sikerült restauráltatni, a támogatást nagyon köszönjük. A
restaurálást

Meggyes

Anita

okleveles

bőr-és

papírrestaurátor

művész

végezte.

Gyűjteményünkben egyedüli helyet foglal el a 24 történethez készült papírszínház kollekció.
Hazai szinten is csupán néhány szórvány darab található közgyűjteményben. A restaurálás
lehetővé teszi vándor, majd állandó kiállítás keretében, 2015-től tervezett bemutatásukat.
Köszönjük, hogy a papírjáték történet e ritka darabjainak restaurálását támogatták.
A 123 db restaurált műtárgy jegyzéke:
1. 2013.1.1-2. Játékkereskedés kirakata, áttört színfal 2 db
2. 2013.1.5. Áttört sziklabarlang mozgatható kígyókkal (színfal) 1 db
3. 2013.1.6.3. Áttört csipkerózsa bokor (színfal) 1 db
4. 2013.1.7.1. Kétoldalú színfal: Középkori városkép és Belső várudvar 1 db
5. 2013.1.7.2-5.Oldalkulisszák a Középkori városképhez 4 db
6. 2013.1.7.6-12.Oldalkulisszák a Belső várudvarhoz 7 db
7. 2013.1.33.1. Kétoldalú színfal: Úri szoba, Fogadó 1 db
8. 2013.1.31.1. Kétoldalú színfal: Úri szoba, parasztszoba 1 db
9. 2013.1.34.1. Áttört várkastély 1 db
10. 2013.1.36.1. Német városi vásár (színfal) 1 db
11. 2013.1.36.2-7. Német városi vásárhoz tartozó vásári jelenetet bemutató oldalkulisszák: 6 db

12. 2013.1.35.1. Kétoldalú színfal: Gótikus templombelső, Ókori görög utca, szobrokkal,
háttérben az Akropolisszal 1 db
13. 2013.1.35.2. Oldalkulissza: gótikus templombelsőhöz 1 db
14. 2013.1.34.2. Áttört színfal: Belső vár ágyúval 1 db
15. 2013.1.37.2. Áttört színfal: Tudós szobája 1 db
16. 2013.1.14.1. Kétoldalú színfal: Lovagterem, Sziklabarlang 1 db
17. 2013.1.14.2. Áttört színfal: Lovagteremhez vezető oszlopcsarnok lépcsővel 1 db
18. 2013.1.14.3-4. Oldalkulissza: Lovagterem részlete 2 db
19. 2013.1.14.7. Mennyezeti elem, a Lovagterem része 1 db
20. 2013.1.17.1. Palotabelső (színfal) 1 db
21. 2013.1.38.1. Egyiptomi templombelső, áttört színfal 1 db
22. 2013.1.38.2-5. Oldalkulissza az Egyiptomi színfalhoz 4 db
23. 2013.1.38.1.25. Egyiptomi áttört színfal 1 db
24. 2013.1.40.1. Középkori színfal részlete (nyitható ablakkal) 1 db
25. 2013.1.22.1-3. Lovagterem, áttört színfal 3 db
26. 2013.1.15.1. Fogadó, áttört színfal 1 db
27. 2013.1.15.2-5. Oldalkulisszák a Fogadóhoz 4 db 3
28. 2013.1.23.1-2. Viking sátor fegyverzettel, áttört színfal 2 db
29. 2013.1.23.3-5. Oldalkulisszák a viking sátorhoz 3 db
30. 2013.1.24.1. Japánkert pavilonnal, áttört színfal 1 db
31. 2013.1.24.2-4. Oldalkulisszák a Japánkerthez 3 db
32. 2013.1.27.1. Téli falukép, áttört színfal 1 db
33. 2013.1.27.2-5. Oldalkulisszák a Téli faluképhez 4 db
34. 2013.1.3. Sziklabarlang, áttört színfal 1 db
35. 2013.1.21.1. Csillagos égbolt, áttört színfal 1 db
36. 2013.1.28.1. Kétoldalú színfal: Parasztszoba, Copf, klasszicizáló stílusú szoba 1 db
37. 2013.1.28.2-7. Oldalkulisszák a parasztszobához 6 db
38. 2013.1.28.17-20. Oldalkulisszák a copfstílusú szobához 4 db
39. 2013.1.21.2. Felhő, áttört színfal 1 db
40. lszn. Felhő mennyezeti csík 3 db
41. lszn. Színházi függöny 5 db
42. lszn. Épületrész ajtóval (színfal része) 1 db
43. lszn. Erdőrészlet (hálóval rögzített) 2 db
44. lszn. Erdő aljnövényzet, kivágott fával 1 db
45. lszn. Erdő aljnövényzet 1 db
46. lszn. Oldalkulisszák: Erdő 4 db
47. lszn. Arab katona teveháton (Bagdadi kalifa) 1 db
48. lszn. Főúr karddal 1 db
49. lszn. Katonai sátor 1 db
50. lszn. Páncélos lovag 1 db
51. lszn. Johanna zászlóval 1 db
52. lszn. Parasztlány 3 db
53. lszn. Páncélos lovag karddal 1 db

54. lszn. Indián 1 db
55. lszn. Arab fiú 1 db
56. lszn. Király 1 db
57. lszn. Gólya 2 db
58. lszn. Udvari bolond 1 db
59. lszn. Márta 1 db
60. lszn. Berr 1 db
61. lszn. Ruffin 1 db 4
62. lszn. Samiel 1 db
63. lszn. Ló 1 db
64. lszn. Ördög 1 db
65. lszn. Bürgermeister 1 db
66. lszn. Marquis 1 db
67. lszn. Bertrand 1 db
68. lszn. Elefánt 1 db
69. lszn. Szövegkönyv: Grant kapitány gyermekei 1 db
70. lszn. Szövegkönyv: Varázsfuvola
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néprajzkutató-muzeológus

Meggyes Anita
okleveles bőr- és papírrestaurátor művész
1023 Budapest, Ürömi u. 24-28.
e-mail cím: meggyesanita@gmail.com
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Dobó István Vármúzeum Játékgyűjteményének (3300 Eger, Vár 1.) megbízásából egy XIX.
század végén gyártott/kiadott Jacob Ferdinand Schreiber féle miniatűr papírszínház 123
darabjának konzerválását/restaurálását elvégeztem. Az elvégzett munka a Nemzeti Kulturális
Alap elnyert pályázatának segítségével jött létre:
I. Állományvédelem/restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés
I./b Műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására
Altéma kódszáma: 3560
A fertőtlenített, restaurált műtárgycsoport kutathatóvá, kiállíthatóvá vált.

A leipzigi Stadtgeschichtliches Museum tulajdonában található Schreiber féle papírszínház képe1
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A pályázat célja volt, hogy a papírszínház sérült darabjainak restaurálása és konzerválása után hasonló módon
lehessen kiállítani, bemutatni a múzeum nagyközönségének.
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Néhány mondatban érinteném a tárgyak restaurálás előtti állapotának okát és azt, hogy miért
volt indokolt a mielőbbi restaurálásuk.

A papírszínház adatai és készítéstechnikája
Darabszáma: 123 db
1. 2013.1.1-2. Játékkereskedés kirakata, áttört színfal

2 db

2. 2013.1.5. Áttört sziklabarlang mozgatható kígyókkal (színfal)

1 db

3. 2013.1.6.3. Áttört csipkerózsa bokor (színfal)

1 db

4. 2013.1.7.1. Kétoldalú színfal: Középkori városkép és Belső várudvar

1 db

5. 2013.1.7.2-5.Oldalkulisszák a Középkori városképhez

4 db

6. 2013.1.7.6-12.Oldalkulisszák a Belső várudvarhoz

7 db

7. 2013.1.33.1. Kétoldalú színfal: Úri szoba, Fogadó

1 db

8. 2013.1.31.1. Kétoldalú színfal: Úri szoba, parasztszoba

1 db

9. 2013.1.34.1. Áttört várkastély

1 db

10. 2013.1.36.1. Német városi vásár (színfal)

1 db

11. 2013.1.36.2-7. Német városi vásárhoz tartozó vásári jelenetet bemutató oldalkulisszák:
6 db
12. 2013.1.35.1. Kétoldalú színfal: Gótikus templombelső,
Ókori görög utca, szobrokkal, háttérben az Akropolisszal

1 db

13. 2013.1.35.2. Oldalkulissza: gótikus templombelsőhöz

1 db

14. 2013.1.34.2. Áttört színfal: Belső vár ágyúval

1 db

15. 2013.1.37.2. Áttört színfal: Tudós szobája

1 db

16. 2013.1.14.1. Kétoldalú színfal: Lovagterem, Sziklabarlang

1 db

17. 2013.1.14.2. Áttört színfal: Lovagteremhez vezető oszlopcsarnok lépcsővel

1 db

18. 2013.1.14.3-4. Oldalkulissza: Lovagterem részlete

2 db

19. 2013.1.14.7. Mennyezeti elem, a Lovagterem része

1 db

20. 2013.1.17.1. Palotabelső (színfal)

1 db

21. 2013.1.38.1. Egyiptomi templombelső, áttört színfal

1 db

22. 2013.1.38.2-5. Oldalkulissza az Egyiptomi színfalhoz

4 db

23. 2013.1.38.1.25. Egyiptomi áttört színfal

1 db

24. 2013.1.40.1. Középkori színfal részlete (nyitható ablakkal)

1 db

25. 2013.1.22.1-3. Lovagterem, áttört színfal

3 db

26. 2013.1.15.1. Fogadó, áttört színfal

1 db

27. 2013.1.15.2-5. Oldalkulisszák a Fogadóhoz

4 db
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28. 2013.1.23.1-2. Viking sátor fegyverzettel, áttört színfal

2 db

29. 2013.1.23.3-5. Oldalkulisszák a viking sátorhoz

3 db

30. 2013.1.24.1. Japánkert pavilonnal, áttört színfal

1 db

31. 2013.1.24.2-4. Oldalkulisszák a Japánkerthez

3 db

32. 2013.1.27.1. Téli falukép, áttört színfal

1 db

33. 2013.1.27.2-5. Oldalkulisszák a Téli faluképhez

4 db

34. 2013.1.3. Sziklabarlang, áttört színfal

1 db

35. 2013.1.21.1. Csillagos égbolt, áttört színfal

1 db

36. 2013.1.28.1. Kétoldalú színfal: Parasztszoba, Copf, klasszicizáló stílusú szoba

1 db

37. 2013.1.28.2-7. Oldalkulisszák a parasztszobához

6 db

38. 2013.1.28.17-20. Oldalkulisszák a copfstílusú szobához

4 db

39. 2013.1.21.2. Felhő, áttört színfal

1 db

40. lszn. Felhő mennyezeti csík

3 db

41. lszn. Színházi függöny

5 db

42. lszn. Épületrész ajtóval (színfal része)

1 db

43. lszn. Erdőrészlet (hálóval rögzített)

2 db

44. lszn. Erdő aljnövényzet, kivágott fával

1 db

45. lszn. Erdő aljnövényzet

1 db

46. lszn. Oldalkulisszák: Erdő

4 db

47. lszn. Arab katona teveháton (Bagdadi kalifa)

1 db

48. lszn. Főúr karddal

1 db

49. lszn. Katonai sátor

1 db

50. lszn. Páncélos lovag

1 db

51. lszn. Johanna zászlóval

1 db

52. lszn. Parasztlány

3 db

53. lszn. Páncélos lovag karddal

1 db

54. lszn. Indián

1 db

55. lszn. Arab fiú

1 db

56. lszn. Király

1 db

57. lszn. Gólya

2 db

58. lszn. Udvari bolond

1 db

59. lszn. Márta

1 db

60. lszn. Berr

1 db

61. lszn. Ruffin

1 db
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62. lszn. Samiel

1 db

63. lszn. Ló

1 db

64. lszn. Ördög

1 db

65. lszn. Bürgermeister

1 db

66. lszn. Marquis

1 db

67. lszn. Bertrand

1 db

68. lszn. Elefánt

1 db

69. lszn. Szövegkönyv: Grant kapitány gyermekei

1 db

70. lszn. Szövegkönyv: Varázsfuvola

1 db

Kiadás helye és ideje: Esslingen, 1890Illuszrátor: Theodor Guggenberger (1866-1929)
Mérete: 36x43 cm a befoglaló mérete a legnagyobb kiterjedésű színfalnak
A restaurálásra váró papírszínház darabjai kromolitográfiával készültek. Egy-egy szín
díszleteit, kulisszáit, kellékeit és szereplőit jó minőségű papírra nyomtatták, majd
megerősítésképpen egy vastagabb kartonra kasírozva körülvágtak.

Egy szétvágatlan nyomtatott lap a Grant kapitány gyermekei szereplőivel

Staatliche Kunstsammlungen Dresden tulajdona
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Német városi vásárhoz tartózó vásári jelenetet bemutató oldalkulisszák

Az oldalkulisszák megerősítésére szolgáló karton hátoldala
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RESTAURÁLÁS ELŐTTI ÁLLAPOTLEÍRÁS
A papírszínház darabjainak restaurálás előtti állapota és kémiai, fizikai
károsodásának okai
A 849 darabból álló gyűjteményt a Dobó István Vármúzeum Játékgyűjteménye az NKA
Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával 2013-ban vásárolta meg egy egri családtól.
A papírszínház a XIX. században került a családhoz, mellyel a família legidősebb tagja
Tarczal Mária még játszott gyermekkorában. A későbbiekben egy nyitott faládában
színenként nagyjából szétválogatva és papírba csomagolva felkerült a padlásra.
A padlás poros levegője és nedves klímája azonban nem bizonyult megfelelő, úgynevezett
műtárgybarát környezetnek. A kromolitográfiával (színes kőnyomat) készült darabok
(színfalak, oldalkulisszák, díszletek, paravánok, jelmezes szereplők, szövegkönyvek) szinte
kivétel nélkül porosak voltak. A többnyire magas és ingadozó páratartalom mellett
pufferanyagként viselkedő papír alapú műtárgyegyüttes dohszagot áraszt magából. Több
darab rectóján és versóján is felfedezhető volt a penészfertőzés nyoma.

Egy penészes oldalkulissza részletfotója
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A penészfertőzéstől meggyengült és hiányossá vált alátámasztó karton részlete

Egy szintén beázott, penészes áttört színfal részlete
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A penészes hátlapkarton képe

Részben a használatból eredő, részben a nem megfelelő tárolási körülmények miatt sok
helyen fizikai sérülések keletkeztek: szakadás, az anyag megtörése, hiányok, kopások,
festéklevérzés stb.

Szakadások

8

Szakadások

Áttört sziklabarlang mozgatható kígyókkal (szakadás korabeli javítással-enyves ragasztószalag-,
hiányok)

9

Megtört és a töréseknél megkopott nyomat képe

Nagyméretű hiány
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Hiányok és szakadások

Egy másik színfalról átragadt részlet és festék levérzés
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Sok esetben látható volt beázásból eredő vízfolt a litográfiák felszínén. Számtalan darabnál
tapasztaltam, hogy a nedvesség által feláztatott természetes alapú ragasztó (enyv) meglágyult,
elengedett és a nyomatott hordozó papír meghullámosodott, felgyűrődött.

Beázásból eredő vízfoltok

Beázás miatt felhullámosodott litográfia
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A szakszerűtlen kasírozás miatt hullámos műtárgyfelszín

A szakszerűtlen kasírozás miatt hullámos műtárgyfelszín
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Néhány darabnál találkoztam régi javításokkal: enyves ragasztócsík és egy nagyon ritka
szövésű műanyag háló. Mindkét esetben az elszakadt darabok egymáshoz rögzítését próbálták
megoldani ezekkel az anyagokkal.

A hálóval megerősített darabok

A műtárgyegyüttes részét képezte két darab szövegkönyv, melyek egyikén egy karakteres,
részben apróbb foltokból összeálló foxingra emlékeztető sötét folt volt látható.

A Grant kapitány gyermekei szövegkönyvének képe
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A szövegkönyvek levélpárjai drótfűzéssel (vaskapcsokkal) voltak egymáshoz rögzítve,
melyek szintén rozsdássá váltak a nedves közegben.
A litografált lapokat hordozó karton lignin tartalmú, tehát savasodásra hajlamos.

Áttört várkastély képe

Épületrész ajtóval, Katonai sátor
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Ló, Ördög, Bürgermeister, Marquis

A RESTAURÁLÁS/KONZERVÁLÁS MENETE
A konzerválásra-restaurálásra kiválogatott 125 db sérült, részben penészfertőzött színfal,
oldalkulissza, díszlet, kellék, paraván, jelmezes szereplő és 2 darab szövegkönyv más-más
beavatkozást igényelt. Az alant olvasható beszámolóban kitérek minden olyan módszerre,
melynek alkalmazása elengedhetetlen volt a műtárgycsoport konzerválása-restaurálása során.
A munkafolyamat célja volt az aktív fertőzés megszüntetése, a fizikai sérülést szenvedett
darabok helyreállítása olyan mértékben, hogy azok a továbbiakban eredeti funkciójukat
elláthassák, miszerint egy igényes kivitelű papírszínház esztétikus és funkcionális részei
lehessenek.
A restaurálás során igyekeztem a minimális, csak a legszükségesebb beavatkozás elvét követni.
 Minden részletre kiterjedő fotódokumentáció készítése.
 Anyagvizsgálatok elvégzése:
pH-mérés, a litográfia és a hátlapkarton anyagösszetételének vizsgálata (lignin
kimutatás), a nyomdafesték oldódási próbája (nem oldódik), a kasírozáshoz használt
ragasztó kimutatása (állati enyv).
 A különböző beavatkozást igénylő műtárgycsoportok szétválogatása.
 Száraztisztítás:
radírozás (puha ecsettel, radírozás latex szivaccsal és speciális kénmentes radírokkal), a
felületeken lazán kötött szennyeződések (penészpor, por, légypiszok stb.) eltávolítása.
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 Fertőtlenítés:
A nedves tisztítást megelőzően alkoholban oldott Nipagin vizes oldatával
fertőtlenítettem a penészfertőzött darabokat.
 Nedvestisztítás:
A nedves tisztítást csak az erősen szennyezett, vízfoltos, penészfertőzött, dohszagot
árasztó és deformálódott darabok esetén végeztem el, illetve azoknál a daraboknál ahol
a hiányok kiegészítése papíröntéssel történt.
A szakszerűtlenül felkasírozott, hullámos felszínű darabok esetén szintén alkalmaztam
a nedves tisztítást, mellyel párhuzamosan elvégeztem az esztétikailag zavaró területek
feláztatását. A víz hőmérsékletének emelésével sikerült fehérjebontó enzim
alkalmazása nélkül leáztatnom a szükséges részeket.
Három esetben (játékkereskedés kirakata, viking sátor egyik oldalkulisszája,
épületrész ajtóval) a teljes leemelés és az alátámasztó karton cseréje mellett döntöttem,
mert ezeknél a daraboknál olyan fokú volt a penészfertőzés, hogy a litográfiát hordozó
papír fizikailag meggyengült, szinte elvattásodott helyenként. Az alátámasztó karton
ép, penészfertőzéstől mentes részeit alapos öblítés, fertőtlenítés és bedarálás után
papírpépként tudtam alkalmazni a hiányos alátámasztó kartonok öntéssel történő
kiegészítésénél.
A nedves tisztítás során felületaktív anyag (zsíralkohol-szulfát) használatával
fokoztam a mosóvíz tisztító hatását.
A

többszörös

öblítést

követően

Ca(OH)2

9-es

pH-ra

beállított

oldatával

semlegesítettem a papírban található savszármazékokat. Öblítés után szintén Ca(OH) 2
8-as pH-ra beállított oldatával pufferoltam a már savtalanított darabokat. Részben
levegőn, részben présben szárítottam őket.
A felemelt részeket búzakeményítővel ragasztottam vissza, melybe szintén tettem
alkoholban oldott Nipagint.
 Fizikai sérülések javítása (szakadások, hiányok):
A szakadások ragasztása élben rizskeményítővel történt. Az alátámasztó karton
hátlapján egy a karton színéhez és tónusához hasonló japánpapír alátámasztás kapott
erősítésképpen. Bizonyos esetekben az elszakadt litográfia szélének felemelése után
öntéssel is megerősítettem a roncsoltabb szélű szakadásokat. Ilyenkor a litográfia
szélei alá egy a litográf papír színével harmonizáló japánpapír alátámasztást is
ragasztottam. Ez szintén erősítésként, ill. a későbbi retusálás alapjaként szolgált.
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Esetenként a litográfia, ill. a hátlap karton nagyobb hiányainak kiegészítése
papíröntéssel történt. A litográf papír hiányainak öntéséhez savmentes növényi
cellulóz alapanyagot tartalmazó rostőrleményt használtam. A hátlap karton
kiegészítéséhez a korábban említett eredeti karton darabokból készült őrleményt
használtam. Öntést követően a papírt búzakeményítő és Glutofix 600 2:1 arányú, 3%osra hígított vizes keverékével enyveztem, melybe alkoholban oldott Nipagint
kevertem dezinficiens anyagként.
Sok esetben a tökéletlen kasírozásból eredő, le nem tapadt, hullámosan felváló papírt
Glutofix 600 1-2 %-osra higított vizes oldatának beinjektálásával és visszapákázással
rögzítettem vissza. Az injektáláshoz nagyon vékony tűt használtam, hogy minimálisan
sértsem az eredeti papír felületét.
A széleken és sarkokon jelentkező kopások esetében enyhe nedvesítés után óvatosan
felemeltem a litográfia szélét és tépett szélű japánpapír alátámasztást kaptak, melyet
alaposan megenyvezve tökéletesen lehetett retusáláskor színezni.
 A litográfiák felületén jelentkező, esztétikailag is zavaró fizikai sérülésnek minősülő
törésvonalakat híg, kb. 3%-os Glutofix 600 vizes oldatával itattam át, majd köztes
(nem szövött poliészter anyag) használatával „levasaltam”. Hátulról színben
harmonizáló japánpapír erősítést kapott.
 Egyes hiányokat (hiányzó kígyófej, japánkert pavilonnal, gólya lába, palota tornyának
teteje) digitális technikák alkalmazásával pótoltam.
 A grafikus rész zavaró kopásait és hiányait retusálással egészítettem ki. A retusáláshoz
elsősorban akvarell ceruzát, másodsorban akvarellfestéket használtam.
 A szövegkönyvek restaurálása során a megrozsdásodott kapcsokat eltávolítottam. A
szétbontott füzetek levélpárjait, szárazon és nedvesen tisztítottam. Savtalanítás,
pufferolás után levegőn szárítottam a szövegkönyvek lapjait. A hiányok kiegészítése
és az ívhajtások szakadásainak javítása papíröntéssel történt. A kipréselt levélpárokat a
megtisztított (rozsdaoldás) és levédett vaskapcsokkal az eredeti módon „összefűztem”.
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A Grant kapitány gyermekeinek szövegkönyve restaurálás előtt

A Grant kapitány gyermekeinek szövegkönyve restaurálás után egy savmentes palliumban

 A restaurált-konzervált daraboknak savmentes palliumok készültek.

Tárolási javaslat:
Portól, természetes fénytől védve a számukra készült savmentes palliumban tárolandók. Az
ideális műtárgykörnyezet biztosítása érdekében az ajánlott hőmérséklet 20 oC, az ajánlott
relatív páratartalom 50%, és 1500 lux/év a megengedhető megvilágítás.
Kiállításuk során az UV fény kiszűrése fényvédő fóliával, vagy UV szűrővel ellátott üveggel
elengedhetetlen.
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Budapest, 2014. szeptember 22.
Meggyes Anita
könyv-, bőr-, és papírrestaurátor művész
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