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Sajtóközlemény
Hazatér a nagyváradi színház épületében
talált „idõkapszula” 

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai által
restaurált úgynevezett nagyváradi „idõkapszula”
anyaga 2011. május 22-én hazatért. 

Az iratok a Festum Varadinum ünnepi hét záró-
napján kerültek ünnepélyes keretek közt átadásra a
felújított színházépületben, ahol az érdeklõdõk egy
kamarakiállításon is megcsodálhatták. A visszaér-
kezés kapcsán egy kerekasztal-beszélgetést is szer-
veztek, amelyen dr. Boka László tudományos igaz-
gató és Tóth Zsuzsanna szakrestaurátor (az OSZK
képviseletében), illetve Bíró Rozália alpolgármes-
ter asszony és Nagy Béla színháztörténész vettek
részt.

Az iratokat a Nagyváradi Színház letétbe adja a
Körösvidéki Múzeumnak, miközben a hasonmás a
színházban kiállítva marad!

Az OSZK Színháztörténeti tárába egy másolat
kerül a kapszulában talált dokumentumokról, ily
módon biztosítva a magyar kultúrtörténet e szeleté-
nek kutathatóságát Magyarországon is.

A lelet tartalma

5 papírdokumentum (Sorrendjük belülrõl kifelé:
A színház építésre felügyelõ bizottság; Nagyvárad
város színügyi bizottsága; Nagyvárad thj. város
törvényhatósági bizottsági tagjainak névsora az
1900 évre; Nagyvárad város tanácsa az 1900 év ok-
tóber havában; Jegyzõkönyv.)

1 pergamen Díszoklevél

Mindez összefogva egy borítólapban, piros-fe-
hér-zöld sodrott cérnaszalaggal átkötve, viaszpe-
cséttel lezárva. Különbözõ nobilitások, bizottságok
és a városi tanácsosok, vagyis a színház szellemi és
anyagi megteremtõinek névsora mellett a szelencé-
ben elhelyezték a díszközgyûlés 25 oldalas Jegyzõ-
könyvét is, a lelet leginkább figyelemre méltó do-
kumentumát. 

Ez, mint kiderült az ünnepi események meneté-
nek természetszerû megörökítése és dr. Bulyovszky
József egykori polgármester indítványának elfo-
gadása, illetve rögzítése mellett két ünnepélyes be-
szédet is szó szerint közöl: dr. Hoványi Gézáét, 
a Színügyi Bizottság elnökéét és Rádl Ödönét, a
Szigligeti Társaság elnökéét! Elõbbi a teátrum épí-
tésének elõzményeit, illetve Biharvármegye erõfe-
szítéseit foglalja össze, vagyis „ a szinház építése
kérdésében folytatott majdnem 100 éves szó és toll
harcznak” történetét. Utóbbi a jeles nap kulturális
jelentõségét, valamint a színház nemzeti kultúrát él-
tetõ erejét, szerepét hangsúlyozza, mint „a nemzeti
eszme terjesztésének, a nemzeti nyelv és irodalom
kifejlesztésének egyik eszköze”.

A restaurálásról

A nedvességtõl és a penésztõl a papírok törékennyé
és hiányossá váltak, a rajtuk lévõ írás majdhogynem
olvashatatlanná halványodott. A pergamen oklevél-
rõl a nedvesség hatására az írás gyakorlatilag letö-
rölhetõvé vált. 

A restaurálás során a rendkívül rossz állapotú
papír-dokumentumok anyagának megerõsítése és
kiegészítése volt az elsõdleges cél, lehetõség szerint
minél hûbben megõrizve, de nem megváltoztatva a
rajta lévõ írást. Az iratok mindegyike úgynevezett
diósgyõri szabvány 2-es papírból készült, merített
vízjelei ma is jól láthatók. A bordázatlan, kézi me-
rített papírlapok széle szabálytalan, ezért a kiegé-
szített lapokon a merített szélt is rekonstruálni kel-
lett.

A pergamen oklevél restaurálásakor a fõ feladat
a leporló írás rögzítése volt. A rajta lévõ szöveget
aranyozással és színes festéssel díszítették. Az ara-
nyozás nem valódi arannyal, hanem réztartalmú
festékkel történt. 

A zárkõ tartalmát ért nedvesség hatására e fes-
ték réztartalma elkorrodált, színe zöldre változott, a
korrózió részben a pergamen túloldalára vándorolt.
Az oklevél sárgás színû pergamen anyagát eredeti-
leg mázolt réteggel tették hófehérré. A nedvesség és
a penészgombák károsító hatására a mázanyag kö-
tõanyaga teljesen lebomlott.

A papíranyag állapotára jellemzõ volt, hogy 
a legkisebb mozgatásra, már az iratcsomó enyhe ki-
simítására is darabok töredeztek és szakadtak le a
lapszélekrõl. A lapok felületének nagy részét pe-
nésztelepek, por és a fémdoboz korróziós termékei
borították. A penészrétegek alatt a papír elszínezõ-
dött, számos helyen átlyukadt. 

Mivel a penésztelepek aktívak voltak az elsõ
feladat a papíranyag fertõtlenítése volt, ami biopro-
tektív fülkében, levegõfüggöny mögött történt. 
A fertõtlenítés részeként elõször a lapokat vastag
rétegként fedõ lesöpörhetõ penész eltávolítása tör-
tént meg, hogy a fertõtlenítõszer ne oldja és kösse a
penész és az egyéb felületi szennyezõdéseket a pa-
pírhoz. 

A konzerválási folyamat során sikerült a lapokat
különválasztani érdemi információvesztés nélkül,
ezt követhette a tisztítás és mosás hosszadalmasabb
fázisa, majd a lapszélek megerõsítése, végül újraön-
tése. 

Ezt követõen, illetve részben ezzel párhuzamo-
san indult meg a már kockázat nélkül kézbe vehetõ
lapok tartalmának felfedése, átirata. ■
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