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Beszámoló  
az alábbi 3 kötet restaurálásáról  

 
 

 A 355 jelzetű, Soproni evangélikus gyülekezet számadáskönyve (1686-1688.) 
kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és 
óvatos száraz tisztítás után a lapszámozás ellenőrzésével a kötetet szétszedtük. A 
különböző tinták oldékonyságát ellenőriztük. A lappárokat mostuk, savtalanítottuk 
és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír 
és glutofix használatával. A nagyobb hiányokat papíröntéssel egészítettük ki, amihez 
papírpépet, krétát és tylose-keményítő keverékéből készített utánenyvező anyagot 
használtunk. A hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. Az eredeti 
technika szerint szalagra fűztük fel az íveket. A kötést rekonstruáltuk: egészpapír 
kötést készítettünk az eredeti borító papírok felhasználásával. A táblákból kiemelt 
nyomtatott töredékeket megtisztítottuk, kiegészítettük papíröntéssel és palliumban 
mellékeltük. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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A 259 jelzetű, Vota et carmina onomastica a Michael Steger (1667-1669.) 
kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és 
óvatos száraz tisztítás után a lapszámozás ellenőrzésével a kötetet szétszedtük. A 
különböző tinták oldékonyságát ellenőriztük. A lappárokat mostuk, savtalanítottuk 
és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír 
és glutofix használatával. A nagyobb hiányokat papíröntéssel egészítettük ki, amihez 
papírpépet, krétát és tylose-keményítő keverékéből készített utánenyvező anyagot 
használtunk. A hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. Az eredeti 
technika szerint vékony kender bordára fűztük fel az íveket. A kötést rekonstruáltuk: 
új félpergamen kötést készítettünk és a táblákra a kornak megfelelően egyszínű 
borító papírt tettünk. Az eredeti borító pergament megtisztítottuk és palliumban 
mellékeltük a kötethez. A táblákból kiemelt kéziratos töredékeket megtisztítottuk és 
palliumban mellékeltük. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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A 209 jelzetű, Die in Wien nach und nach allerunterthänigst angebether und 
sollicitierte Gnadenpuncten der armen betraugten Stadt Oedenburg (1704-1711.) 
kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és 
óvatos száraz tisztítás után a lapszámozás ellenőrzésével a kötetet szétszedtük. A 
különböző tinták oldékonyságát ellenőriztük. A lappárokat mostuk, savtalanítottuk 
és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír 
és glutofix használatával. A nagyobb hiányokat papíröntéssel egészítettük ki, amihez 
papírpépet, krétát és tylose-keményítő keverékéből készített utánenyvező anyagot 
használtunk. A hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. Az eredeti 
technika szerint 3 kender bordára fűztük fel az íveket. A kötést rekonstruáltuk új 
félbőr felhúzással elnyíló gerincrésszel, hogy jobban nyíljon a kötet és a sarkoknál 
pótlással vagy aláerősítéssel. Az eredeti bőr borító részeket visszatettük a megfelelő 
részekre. A táblákat festett papírral borítottuk, melyre visszakerültek az eredeti 
borító papír töredékek. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta. 
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