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A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintéze! Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház eltökélt

abbary hogy a rábízottkulturális javakat a bemutatásuk mellettmegőrizze és megvédje az

idő által okozott károsodásoktól. Azokat az anyagoka! melyek már magukon viselik azidő,

a nem megfelelő körülmények okozta károkat kezelje, és a megfetelő szakemberek

segítségével megelőzze a további állapotromlástól,

Ilyen rossz állapotú volt a Kálmán Imre Emlékház leltárában szereplő Kálmán Imre

Csárdáskirá|ynő rendező-és súgókönyve, Az egyedi könyv megvédése érdekében nyújtott

be az intézmény pá|yázatota Nemzeti Kulturális Alap felé" Apá|yázat 5O%-os támogatásban

részesült, a restaurálási munkálatok hiányző összegét intézményi finanszírozásból került

pótlásra. Eltökélt szándék, hogy a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és

Kálmán Imre Emlél<ház az állományában levő, vagy bekerülő kulturális javakat továbbra is

megóvja.

A beszámoló melléklete a restaurálást végző szakember }riteles beszámolója.

Ml-w
Siófok, 202.0, február 9.

igazgatő
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Beszámoló
a Csárdásktr álynő súgópéldányának restaurálásáról

A Csárdáskirálynő sűgőpéld,ánya (1916-1945) kötet restaurálása a
fotódokumenáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz ttszútás
után a lapszámozás ellenőrzése mellett a kötetet lapokra bontottuk. A lapokon lévó
tinták és színes cetuzák oldási ptóbáít elvégeztiik, a szükséges részeket benzinben
oldott ciklododekánnal levédttik. A lapokat Parafil RT 70-es kiemeló segédanyag
használaával mostuk, a régi tagaszásokat leoldottuk, a foltokat halványítottuk,
savtalarútottuk és utánenyveztiik. A kézirat sérüléseinek megtámasztását, a hiányok
pótlását és a megerősítéseket papíröntéssel végeztiik el, amihez papírpépet, krétát és
tylose-keményítő keverékéből készített utánenyvező anyagot használtunk. A nagyon
gyenge részeket még japán íátyol papírral is megtámasztottuk, amjhez glutofix
ragasztót használfunk, Az előzékeket megerősítettiik, a hiányzó előzék tészt
megfeleló árnyalatú savmentes papirral pótolfuk. Eredetileg keresztben voltak
összeöltve a lapok, ami a nyithatóságot is korlátozta a lapok sérülése miatt így
lappárokat készítettiink. Két szalagra fűznik fel a sórülésmentes nyithatóság
érdekében. A kötést rekonstruálfuk: íélvászon kötést készítettiink és a táblákra
aláerősítéssel visszakerültek az eredeti borító részek és a címke. További töredékeket
megtisztítva savmentes palliumban mellékelttik a kötethez. Fotódokumentációt
készítettiink a restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Mezeiné victor Örzse restaurálta



ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kft.
1088 Budapest, Üiloi űt2-4.I" emelet 1.

TeIf íax 36-1 / 306-4574



ArchivArt Könyvrestaurátor Múhely Kft.
1088 Budapest, Üiloi űt2-4.I. emelet 1.

TeIf fax:36-1, / 306-4574

A kimosott lapok papíröntéssel való kiegészítés előtt és után:
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