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1. - Urbarium Bonorum Collegii Iaurinensis Societatis Iesu: 1666.
Méretei: 350x245x65 mm

Leírása:
Négy valódi bordára fűzött, papírtáblás, egészbőr kötésű könyv. Tartalma
vasgallusz tintával írott kézirat. A bőrborítás timsós cserzésű, festetlen
disznóbőrből készült, melyet vaknyomással dúsan díszítettek. A kötetet eredetileg
két pár kötőszalaggal fogták össze.

Restaurálás előtti állapota:
A könyv kötésének borítása erősen szennyeződött, megkopott, sérült, hiányos volt.
A könyvtest fűzése viszonylag épen maradt, de meglazult, több ív és egyes lapok
kiszakadtak.
A lapok anyaga alapvetően jó megtartásúnak bizonyult, felülete közepesen
szennyezett, újnyomos volt. A kötetet vízkárosodás érte, ezért a papír anyaga
meggyengült, mállékonnyá vált, a lapokon sötét vízfoltok és penészfoltok alakultak
ki.
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A kijáró lapok szélei elrongyolódtak, hiányosak voltak, helyenként már kezdődő
tintamarás volt látható, amely beavatkozás hiányában az írott részek kieséséhez
vezethetett volna.
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Az elvégzett munka: Teljes restaurálás.
A restaurálás menete:
- szétszedés: A gerinc megtisztítása után a könyvtestet ívekre, majd lapokra
bontottuk.
- tisztítás: A gerinc ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú ragasztóval
történő felduzzasztás után, mechanikusan történt. A papíranyag száraz tisztítását
ecsettel és radírporral végeztük el. Ezután a lapokat meleg vizes áztatással,
felületaktív anyag felhasználásával mostuk ki.
- savtalanítás: A vizes kezelés utolsó fázisában, kalcium-hidroxid vizes oldatába
való bemerítéssel történt.
- szárítás: A kimosott lapokat levegőn, préselés nélkül szárítottuk meg.
- javítás: A papíranyag kézi javítással japán papír felhasználásával, és gépi öntéssel
történt.
- a könyvtest újraalakítása: Az íveket az eredeti módon, négy valódi bordára
fűztük fel, az eredeti kötés szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva. A
gerinc kialakítása az eredetivel megegyező módon történt.
- a kötés restaurálása és visszaépítése a könyvtestre: Az eredeti bőrt szilikonos
bőrtisztító folyadékkal tisztítottuk meg. A hiányok alápótlását az eredetihez
hasonlóra megfestett bőrrel végeztük el, majd az előkészített eredeti bőrt
visszahelyeztük a kötésre.
- dokumentáció készítése: Írásos és fotókkal illusztrált dokumentációt
készítettünk.
A restauráláshoz felhasznált idő: 106 munkaóra

A KÖTET RESTAURÁLÁS UTÁNI ÁLLAPOTA
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2. Historia Collegii Homonna-Unghvariensis Societatis Iesu: 1700.
Méretei: 320x210x45 mm

Leírása:
Négy valódi bordára fűzött, papírtáblákkal készült félbőr kötésű könyv. Tartalma
vasgallusz tintával írott kézirat. Oromszegői nincsenek.

Restaurálás előtti állapota:
A könyv kötése erősen szennyeződött, megkopott, a sapkáknál, éleken és a
sarkokon erősen sérült, hiányos volt. A könyvtest fűzése viszonylag épen maradt,
de meglazult, több helyen szétnyílt. Néhány ív elmozdult a helyéről, ezek széle
rongyolódott. A lapok anyaga jó megtartású, közepesen szennyezett, újnyomos,
zsír- és penészfoltos, néhány helyen enyhén hiányos volt. A tinta savassága miatt a
kezdődő tintamarást figyelhettünk meg.
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Az elvégzett munka: Teljes restaurálás.
A restaurálás menete:
- szétszedés: A gerinc megtisztítása után a könyvtest ívekre, majd lapokra
bontottuk szét.
- tisztítás: A gerinc ragasztó-anyagának eltávolítását cellulóz alapú ragasztóval
történő felduzzasztás után, mechanikusan végeztük el. A papíranyag száraz
tisztítása ecsettel és radírporral történt. A lapok meleg vizes áztatását, felületaktív
anyag felhasználásával végeztük.
- savtalanítás: A papíranyag savtalanítása a vizes kezelés utolsó fázisában, kalciumhidroxid vizes oldatába való bemerítéssel történt meg.
- szárítás: A lapokat levegőn szárítottuk, préselés nélkül.
- javítás: A papíranyag sérüléseit kézi javítással, japán papír felhasználásával
javítottuk ki..
- a könyvtest újra alakítása: Az íveket az eredeti módon négy valódi bordára, az
eredeti kötés szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva fűztük fel.
- A gerinc kialakítása: Az eredetivel megegyező módon történt.
- a kötés restaurálása: A borító hiányait az eredetinek megfelelő anyagokkal
pótoltuk alá.
- dokumentáció készítése: Írásos és fotókkal illusztrált dokumentáció készítése.
A restauráláshoz felhasznált idő: 55 munkaóra
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A KÖTET RESTAURÁLÁS UTÁNI ÁLLAPOTA

Budapest, 2021. augusztus 18.
Hajdu Zsófia Edit
Okleveles Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor
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