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ARS ALBA RESTAURÁTOR BT.
Szentendre, Alkotmány u 14.
adószám 24505877-1-13

Szakmai beszámoló és restaurálási dokumentáció
A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára felkérésére
a következő munkát végeztük.

I. tétel: Heves és Külső-Szolnok Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Közgyűlési, részgyűlési és
törvényszéki jegyzőkönyvek. IV.1.a. 61. k. 1799. évi protokollum.
Méretek: 39x26, gerinc: 10 cm.
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Restaurálás előtti állapot: Öt darab szimpla zsinegbordára fűzött papírtáblás egészbőr kötés.
A borítóbőr festék-folyatással díszített, a táblákon vaknyomásos léniák, a gerincen a bordák mellett
szintén vaknyomásos íves díszítés. A gerincbőrön papírcímkék cím adatokkal, jelzetekkel. A bőr
sapkákban vastag kenderzsinegek. A bőr barkázata kopott, a sarkok hiányosak, a gerincbőr nyílásban
elszakadt és levált. A táblák deformálódtak, széleik és a sarkak mállanak, a tábla rétegei szétváltak.
A könyvtest metszése pirosra festett. Gerince megtört, a váltott fűzés a deformáció helyén
meggyengült, néhány lap kiszakadóban van. A bordazsinegek végei a borítóbőr alá vannak
kiragasztva. Előzéke eléfűzött levélpár, gyűrött, szennyezett, nyílásban hiányos. A lapok kissé
szennyezettek, megtartásuk jó.
Elvégzett beavatkozások: A kötés és a könyvtest portalanítása, a gyűrött lapok simítása. A gerincbőr
átvágása nyílásban, a kiszakadóban levő lapok ragasztása, a kilazult néhány ív fűzésének
megerősítése, újrafűzése (289-491. oldalak között). A könyvtest gerincének formázása, enyvezése,
vászon gerinckasírozások készítése. A bordavégek megerősítése kenderzsineggel. Új bőrgerinc
készítése, fölhúzása keményítővel, az eredeti gerinc ráragasztása. Az előzékek nyílásának
megerősítése japánpapírral. A bőr táblák mállásainak visszaragasztása keményítővel, a bőr
likkerezése.

II. tétel: Heves és Külső-Szolnok Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Közgyűlési, részgyűlési és
törvényszéki jegyzőkönyvek. IV.1.a. 140.k. 1845. évi köztárgyak jegyzőkönyve.
Méretek: 42,5x28,5, gerinc: 11 cm.
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Restaurálás előtti állapot: Négy zsinegbordára váltva fűzött papírtáblás egészbőr kötés. A táblákon
vaknyomásos lénia, a gerincen a bordák mellett és a bordaközök közepén szolid aranyozott díszítés.
A táblák szélei mállanak. A bőr a táblaéleken hiányos és szakadt, rovarkár nyomokkal. Barkázata
kopott, a sarkok hiányosak. A gerincen aranyozott piros címke leszakadva, a bőr alatt vászon
kasírozás. A gerincbőr a kasírozással együtt nyílásban elszakadt és kisebb szelvényekben levált, az
alsó része el is veszett. A könyvtest metszése pirosra festve, a bordavégek az előzékek alá kiragasztva.
A fűzés több helyen meggyengült, elszakadt. Az előzékeken savas/penészes elszíneződés, a hátsó
röplap elveszett. A lapok kissé szennyezettek, megtartásuk jó.
Elvégzett beavatkozások: Portalanítás, a táblák leemelése a könyvtestről az előzékek föláztatásával.
A sérült lapok javítása, új vászonnyílásos előzék készítése Ingres papírból. A szakadt fűzés
helyreállítása az 567. és 699. lapok közti ívek újrafűzésével. A könyvtest formázása, a gerinc
kasírozása új lenvászonnal (enyv, keményítő), a kasírozások végei a táblák belső oldalára ragasztva.
A bordák megerősítése nyílásban kenderzsineggel. A táblák és a bőr konzerválása, a málló részek
ragasztása, a bőr hiányainak kiegészítése, a bőr likkeres kezelése. Betáblázás, új gerincbőr készítése,
az eredeti bőrgerinc maradványainak visszahelyezése.

III. tétel: Heves és Külső-Szolnok Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Közgyűlési, részgyűlési és
törvényszéki jegyzőkönyvek. IV.1.a. 151.k. 1848. évi köztárgyak jegyzőkönyve.
Méretek:34x27, gerinc: 10 cm.

Restaurálás előtti állapot: Négy zsinegbordára váltva fűzött papírtáblás egészbőr kötés. A borító
juhbőrt két darabból szabták, a nagyobbik borítja az előtáblát és a gerincet, a kisebbik a háttáblát.
A két bőr illesztése jól látható. A kötés gerincén aranyozott díszítések két piros címkével. A juhbőr
barkázata szinte teljesen lekopott, mállik. A nyílásban a bőr és a bordák elszakadtak, az előtábla levált
és a háttábla is alig rögzül a könyvtesthez. A táblák sarkain jelentős bőrhiányok vannak, a gerincbőr
mállik, megtartása nagyon gyenge. Metszése pirosra festett. Kapitálisai vastag kenderzsinegre hajtott
lila csíkos vászonból készültek. A bordák végei az előzékek alá vannak kiragasztva, de elvékonyodtak
és többségükben el is szakadtak. A könyvtest belsejében stabil a fűzés. Az első előzék eléragasztott
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gépi papír levélpár, hátul az utolsó ív egy lapját ragasztották ki. A bőr beütések durván elszínezték az
előzéket, feltehetően egy arctól elszenvedett vízkár következményeként. Enyhe vízfoltok a könyvtest
lapjain is láthatóak arcnál. A lapok néhol gyűröttek, enyhén ujjnyomosak.
Elvégzett beavatkozások: A kötés és a könyvtest portalanítása, a gyűrött lapok simítása. A háttábla
leemelése, az előzéktükrök föláztatása. A gerincbőr levédése 2%-os Klucellel, majd óvatos lefejtése a
könyvtestről. A táblabőr konzerválása keményítővel és likkerrel, a hiányok kiegészítése új bőrrel.
A bordavégek megerősítése kenderzsineggel, a bordaközökbe lenvászon kasírozás készítése.
Betáblázás, a kasírozások és a bordavégek kiragasztása a táblák belső oldalára. Új gerincbőr
készítése, az eredeti ráragasztása (keményítő). Erős vászonnyílásos előzékek készítése Ingres
papírból.

IV. tétel: Heves és Külső-Szolnok Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Közgyűlési iratok. IV.1.b.
637.k. 1829-es személyi lajstrom. Méretek: 35x27, gerinc: 15 cm.

Restaurálás előtti állapot: Négy zsinegbordára fűzött papírtáblás félbőr kötés bőr sarkakkal.
A gerincbőr és a táblák leváltak a különösen vastag könyvtestről. A juhbőr barkázata lekopott,
szerkezete szivacsos, nagyon gyenge. A restaurálás során, a konzerváló folyadékkal történt
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átitatáskor derült ki, hogy a bőrön egykor ritmikusan ismétlődő terülő mustra jellegű díszítés volt,
feltehetően egy finom vaknyomással fölvíve. A gerincen két fehércserzésű bőr címke, ezüstözéssel
díszítve, tintával készült felirattal. A sapkákban vastag kenderzsinegek. A gerincbőr teljesen levált a
könyvtestről, az első nyílásban átszakadt, csak a hátsó nyílásban rögzül kis felületen. A táblaélek
mállanak, a keményítős festésű borítópapír kopott, hiányos. A bordavégeket az előzékek alá
ragasztották, de a könyvtest nagy súlya miatt kiszakadtak a táblából. A fűzés gyenge, több ív elvált
egymástól, a könyvtest formáját elvesztette, gerince konkáv, arcnál kiboltosul. Az előzékek eléfűzött
szóló lapok betáblázócsíkkal. A borító anyagok beütései elszínezték az előzékeket. A könyvtest fehér
és kék papírból készült íveket tartalmaz, szélük merített, méretük változó. A lapok jó állapotúak,
enyhe szennyeződéssel, kisebb szakadásokkal.
Elvégzett beavatkozások: Portalanítás, különös tekintettel a merített szélekből álló metszésekre.
Az előzéktükrök föláztatása, az első/utolsó ívek leemelése. Ingres papírból új vászonnyílásos
előzékeket készítettünk, hogy erősebb legyen a nyílás. Az előzékek és a leszedett, valamint a kilazult
ívek újrafűzése (az eredeti fűzőszálak a helyükön maradtak). A gerincbőr leemelése a hátsó nyílás
átvágásával. A bőrfelszín stabilizálása Klucellel, konzerválása likkerrel, az átitatás során bontakozott ki
az előző leírásban említett mintázat. A táblaélek ragasztása, a borítópapír tisztítása, az éleken a
hiányok pótlása, retus. A bőrsarkak konzerválása. A bordák toldása, megerősítése kenderzsineggel.
A könyvtest formázása, a gerinc enyvezése és vászonnal történő kasírozása. Új bőrgerinc készítése és
az eredeti bőr rádolgozása. A szakadozott fehér bőrcímkék ragasztása keményítővel.

V. tétel: Eger Város Tanácsának iratai. V.1.b. 522.k. Személyi mutató az 1261-1228. évi iratokhoz
III. kötet L-R. Méretek: 46x31, gerinc: 7 cm.

Restaurálás előtti állapot: Szalagokra fűzött elnyíló hátú félbőr kötés bőr sarkakkal, vászon borítással.
A gerinc levált a könyvtestről, a gerinclemez rétegeire bomlott, hiányos. A juhbőr barkázata mállik,
szerkezete szivacsos, gyenge, nagyobb hiányokkal. A vászon jó állapotú. Vászonnyílásos előzékei savas
gépi papírból készültek, gyűröttek. A fűzés három szalagra történt, megtartása jó. A gerincen levő
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kasírozás savas papírból készült, mállik, hiányos. A könyvtest első lapjai hosszában összegyűrődtek,
szennyezettek. Metszésén márványozott festés.
Elvégzett beavatkozások: Portalanítás, az előzékek leáztatása, új vászonnyílásos előzékek készítése
Ingres papírból. A bőrök konzerválása likkerrel, kiegészítések új bőrrel. Új gerinckasírozás savmentes
papírból. Új gerinclemez hüvellyel, új bőrgerinc a régi bőr rádolgozásával. A gyűrött lapok kibontás
nélküli nedvesítése, vasalása. A hiányok, szakadások megerősítése Filmoplast R fóliával.

Felhasznált anyagok:













száraz tisztítás: mikroszálas kendő és radírok: Faber Castel Knettgummi, latex radír,
Hardhmuth elefánt
ragasztók: bőrenyv (Pannon Color), rizskeményítő (Gabi Kleindorfer), papír ragasztásra
metilcellulóz: Thylose MH300 és Glutofix600, bőr rögzítésre: Klucel (hidroxi-propilcellulóz
etanol:víz - 1:1)
gerinckasírozás: nyers lenvászon
bőr: növényi cserzésű kecskebőr, Ecoleather
bőr festék: Roda Dye NF fémkomplex tartalmú (Gabi Kleindorfer)
likker: deszt. víz, zsíralkohol-diglikol-éter-szulfát (Genapol), lanolin, pataolaj, solutio
conservans=Nipagin 96% etanolban
bőrápoló paszta: méhviasz, paraffin, pataolaj, solutio conservans=Nipagin 96% etanolban
előzékek: Fabriano Ingres, Avorio, 90 g/m2
japánpapír: 18 és 29 g/m2 súlyú Paper Nao, kozo alapú; Filmoplast R fölvasalható japán
fátyolpapír (Neschen)
savmentes papír: Cartiera di Cordenons
retus: Derwent akvarell ceruzák

Szentendre, 2021. június 18.

Fehrentheil Henriette
A Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja, ügyv.

