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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum NKA-hoz benyújtott
„Állományvédelem, restaurálás” 204111/03977 pályázati azonosítójú pályázatához
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum könyvtára, 2017. április 18. napon
beadott”Könyvek restaurálása” célú pályázatának megvalósítása eredményesen lezárult. A
pályázat tapasztalatait az alábbiakban foglalom össze:
A pályázat során 470.000 Ft-ot nyertünk kiadványaink rendbetételére. Ebből az összegből 10
db muzeális értékű dokumentumot tudtunk restauráltatni.
A kötetek kiválasztása során több szempontot is figyelembe vettünk:
- mennyire ritka kiadvány, más könyvtárakban fellelhető-e
- milyen gyakran fordul meg a kutatók kezében
- mennyire van rossz állapotban az adott könyv
A kiinduló állapotot tekintve a restaurálásra váró kiadványok jelentősen sérült állapotban
voltak, a kötések szétestek, a lapok kilazultak, hiányosak voltak, és a savasság miatt mállottak
szét. A sérülések jellege miatt a könyvek kézbevehetetlenné váltak és további használatuk
egyre kétségesebbé vált, mivel forgatásukkal tovább romlott az állapotuk.
A restaurátori munka eredményesen zárult, a dokumentumok állapota jelentősen javult, így
kutatási célra való felhasználásuk ismét lehetséges, állagromlás veszélye nélkül.
Mivel a dokumentumok erős kötést kaptak így a polcokon való megszokott tárolásuk sem
okoz problémát többé.
További tapasztalat, hogy a jövőt és a lehetséges forrásokat figyelembe véve folyamatosan
rangsorolnunk kell a restaurálandó kiadványokat. Ezt a rangsort mindig a veszélyeztetettség,
az igénybevétel és a helyreállíthatóság hármasa határozza meg.
További dokumentumként csatolom a restaurálási beszámolót mely az elvégzett munkáról
készült, és benne foglaltatik a könyvek restaurált állapotáról készült fényképek is.
Valamint A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum könyvtára „Könyvek
restaurálása” célú pályázat eredményét a Múzeum honlapján keresztül is nyilvánosságra
hoztuk.
Fényképekkel illusztrált restaurátori beszámolónk a múzeum honlapján az alábbi címen
érhető el: http://www.mkvm.hu/index.php?p=konyvtar&m=muzeum#palya
Cím: 1036 Budapest, Korona tér 1 ● Telefon: 375-6249, 301-0622; 212-1245 ● Telefax: 2695428
Web: www.mkvm.hu E-mail: mkvm@iif.hu
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Restaurálási dokumentáció
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Könyvtárának NKA-pályázatához

Miután a 2017. április 19-én lezárult, 204111/281 kódszámú NKA-pályázaton a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a fenti Restaurálási tervben részletezett munkák
elvégzésére a megpályázott 897.000 Ft helyett mindössze 470.000 Ft-ot nyert el, kénytelen
volt a restaurálandó kötetek számát csökkenteni. A pályázati eredmény figyelembe vételével,
a Múzeum és a Képíró Könyv- és Papírrestaurátor BT 2017. december 5-én kelt,
284/1‒3/III‒18/2017 iktatószámú Megbízási szerződése alapján így a következő tíz kötet
restaurálására került sor:

1. Leltári szám: VK1967.547.1
Domborított, aranyozott egészvászon kötés, 25 x 17 x 2 cm

A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítását és radírozását a vászonkötés tisztítása (EVEX
zsíralkohol-szulfonát habjával), a gerincvászon lefejtése és tisztítása (kasírozás leáztatása),
majd a sarkok kiegyenesítése és pótlása követte. Ez után belső ívek lapjainak javítása
(Glutofix és japánpapír segítségével), a könyvgerinc tisztítása (a régi, savas papírkasírozás
leáztatása), a gerinc gömbölyítése és új gerinckasírozás készítése következett. A restaurálás
következő lépése az új gerincvászon felhúzása, majd a régi visszaragasztása volt. Végül az
előzékek töredezett nyílásrészének japánpapírral való megerősítését és javítását végeztük el.

2. Leltári szám: VK1971.1111
Márványozott festésű egészpapír kötés, 19 x 12 x 3 cm
A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítása. A könyvtest kiemelése a kötéstáblából. Az
előzékek és a borítópapír leáztatása. A gerinckasírozás leáztatása. A könyvtest ívekre bontása,
portalanítása, radírozása, majd mosása kézmeleg vízben, háromszoros vízcserével. A belső
ívek lapjainak javítása. Előzékek javítása és előzékelés. A belső ívek újrafűzése. A könyvtest
gömbölyítése, kasírozása, hüvelyezése. Új, savmentes tábla és gerinclemez kiszabása.
Egészpapír-kötés készítése az eredetihez hasonló színű és vastagságú, márványozott
technikájú papír felhasználásával és a régi borítópapír töredékeinek visszaragasztásával.

3. Leltári szám: VK2014.144
Egészpapír kötés, 21 x 12,5 x 5 cm

A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítása és radírozása után a borítópapírt és az előzékeket
áztattuk le, kézmeleg vízben, ezután a címlapot, valamint az elülső három és a hátulsó négy
ívet fejtettük le a könytestről, majd kimostuk és savtalanítottuk őket, kálcium-hidroxid 2–3 %os oldatában. A könyvtest lapjainak javítása után a könyvgerincet tisztítottuk meg, majd a
befűrészelt gerinc kenderzsinegeinek megerősítése és a kijavított előzékek, valamint a lefejtett
elülső és hátsó ívek könyvtestre való visszafűzése következett. A könyvtest gömbölyítését a
gerinc kasírozása és hüvelyezése követte, azután az eredeti táblák sarkainak és éleinek
megerősítése, majd új borítópapír készítése az eredeti borítóhoz hasonló (megegyező
vastagságú és színű), savmentes papírból, valamint a régi könyvtábla és gerinclemez
felragasztása és a könyvtest beakasztása, végül a régi borítópapír visszaragasztása, valamint
az előzék kiragasztása.

4. Leltári szám: KK1972.163
Félvászon kötés, 19 x 12 x 1,5 cm
A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítása és radírozása után az összetapadt előzéklapok
szétválasztását, javítását, azután a könyvtábla könyvtestről való lefejtését, majd a
gerincvászon-kasírozás maradványainak a gerincről való eltávolítását (leáztatását) végeztük
el. A könyvtestről lefejtett tábláról leáztattuk a borítópapírt és a kiragasztott előzékeket, majd
a könyvtestről leemeltük a könyvtest első és utolsó ívét. A belső ívek lapjainak japán
fátyolpapírral való megerősítését követően az első és utolsó ívhez új, savmentes, áthajtott
előzéket készítettünk, majd ezeket az íveket is visszafűztük a könyvtesthez. A gerinc
gömbölyítése és kasírozása után új, egészvászon kötést készítettünk, majd kiragasztottuk a
régi borítópapírt és az új előzékeket.

5. Leltári szám: VK1974.43
Félbőr kötés, 24 x 15 x 2,5 cm
A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítása, radírozása. A régi, barna ragasztócsík leáztatása
a bőrgerincről. A gerinc- és sarokbőrök megtisztítása, Maroquin bőrbalzsammal. A bőrgerinc
lefejtése a könyvtestről. Az előzékek és a belső ívek lapjainak javítása. A gerinckasírozás
megerősítése vastag japánpapírral. Az előzékek nyílásrészének felemelése. A tábla sarkainak
megerősítése és a sarokbőrök kiegészítése. A kötéstáblák rögzítése a könyvtesthez. Új
bőrgerinc felhúzása a régi gerinctöredék visszaragasztásával. A kötés retusálása és
bőrrészeinek (gerinc és sarokbőrök) pasztázása.

6. Leltári szám: VK1970.237
Keménytáblás papírkötés (alatta vászonkötés nyomai láthatóak), 37 x 25 x 4 cm
A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötéstáblák és a gerinc lefejtése a könyvtestről. A könyvtest ívekre
bontása, portalanítása, radírozása, javítása. A könyvtest lapjai között lévő, azokhoz nem
rögzített képek, ábrák, képaláírások, újságcikk-töredékek Filmoplast-csíkkal való rögzítése a
megfelelő lapokhoz. A régi, töredezett, savas lengőelőzék-lap cseréje ingres papírra. A
vászonnyílásos előzék hiányának pótlása. A könyvtest íveinek újrafűzése. A gerinc
gömbölyítése, kasírozása és hüvelyezése. A külső borítópapír és a kiragasztott színes előzék
lefejtése, majd fertőtlenítése 70%-os alkohollal. Az új, savmentes kötéstábla, valamint a
gerinclemez kiszabása, összeakasztása. Új, keménytáblás kötés készítése, a leáztatott és
fertőtlenített borítópapír és előzék kiragasztásával.

7. Leltári szám: KK1976.349
Puha papírkötés, vászon gerincborítással, 20,5 x 13 x 2,5 cm

A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítása, a belső ívek lapjainak tisztítása és javítása. A
borítópapír és a címlap, a hátulsó két-három lap, majd a gerincvászon lefejtése a könyvtestről.
A borítópapír radírozása, tisztítása. A címlap és a lefejtett lapok javítása után azok
visszaragasztása, majd új előzék kiszabása és felragasztása. A könyvtest gömbölyítése. A
gerinc kasírozása és hüvelyezése. Keménytáblás, egészvászon-kötés készítése. Az elülső
borítópapír hátoldalán lévő reklámkép szkennelése és kinyomtatása, megfelelő színű és
vastagságú papírra, majd felkasírozása az elülső, kiragasztott előzéklapra. A borítópapír
felragasztása az elülső borítótáblára.

8. Leltári szám: KK1972.252
Félvászon kötés, 28 x 22 x 5 cm

A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítása és radírozása után a kötéstábla sarkainak
erősítése, a meglazult első ív könyvtestről való lefejtése (az elülső könyvtáblával együtt),
majd a belső ívek és az előzék javítása következett. Az első ív (elülső könyvtáblával együtt
való) visszafűzése után a gerinc tisztítását, gömbölyítését, az új gerinckasírozás és hüvely
felragasztását, majd a táblák sarkainak erősítését, kiegészítését, a szakadozott borítópapír
éleinek visszaragasztását és hiányainak pótlását végeztük el. Ezt az új vászongerinc felhúzása,
majd a régi tisztítása és visszaragasztása követte.

9. Leltári szám: 1973.142
Félvászon kötés, 30 x 23 x 3,5 cm
A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítása, radírozása. A könyvtest kiemelése a
kötéstáblából. Az első és hátsó ív lefejtése a könyvtestről. A régi ragasztószalag leáztatása
(metil-etil-ketonnal). A belső ívek lapjainak javítása. A kötés anyagának savassága miatt új
kötéstábla (könyvtábla, borítópapír) és új előzék készítése. Gerinckasírozás leáztatása. Az első
és utolsó ív javítása után, az ívekre új előzék került, majd mindezt visszafűztük a könyvtestre.
A könyvtest gömbölyítése, kasírozása, hüvelyezése. Új félvászon-kötés készítése. A régi
vászongerinc visszaragasztása.

10. Leltári szám: VK2016.221
Félvászon kötés, vászonborítással, 25 x 17 x 6 cm
A kötet restaurálás utáni állapota

A restaurálás menete: A kötet portalanítását, a kötéstábla gyűrött sarkainak kiegyenesítését
és kiegészítését a belső ívek lapjainak javítása, a régi gerinckasírozás leáztatása (CMC
segítségével), a gerinc gömbölyítése, kasírozása és hüvelyezése, majd a tábla előzékrészének
felemelése és a táblák rögzítése követte. Ezután az új gerincvászon felhúzása (búzakeményítő
és az eredetihez színéhez és anyagához hasonló vászon alkalmazásával), majd a régi
vászongerinc tisztítása és visszaragasztása, végül az előzékek nyílásrészének japánpapírral
való megerősítése és retusálása következett.

