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Szentendre,  Alkotmány u 14.  
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Szakmai beszámoló és restaurálási dokumentáció  

Vác Város Levéltára (Vác, Múzeum u. 4.) felkérésére a következő kötetek restaurálását 

végeztük el. 

 

I - II.  Tanácsülési Jegyzőkönyvek – Káptalanvác Mezőváros Tanácsának 

      iratai       jelzet: V.51–a 

1. kötet: 1849-1852, mérete: 28,5 x 45,5 x 5 cm, 600 pagina 

  2. kötet: 1853-1856, mérete: 30 x 47 x 4 cm, 458 pagina 
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Állapotleírás: 

Félbőr kötések márványpapírral. A bőrök hiányosak, kiszáradtak, nyílásban 

repedtek. A borítópapírok nagy felületen hiányosak. 

 A táblák  papírlemezből, penészesek, éleik kopottak, hiányosak, mállottak. Az 1. 

kötet első-alsó sarka letörött, celluxszal javították. 

5 szimpla zsinegbordára fűzve, váltott fűzéssel. Az ívek eltérő számú levélpárból 

állnak. 

Az előzékek áthajtottak, külön betáblázócsíkkal, erősen penészesek, mállottak. 

A könyvtestek merített papírból, íróanyaguk különböző vasgallusz tinták. 

A köteteket vízkár  érte, a könyvtestek eleje és vége  megpenészedett,  vízfoltos,  

mállékony. A  lapszélek nagyon piszkosak, szakadtak, szamárfülesek. 

    A 2. kötet végébe 2 külön ívfüzet van behelyezve. Ezek széle különösen roncsolt, 

töredezett, szennyezett, mert arcnál kilógnak a kötetből. 



Elvégzett munkák: 

 Restaurálás előtti dokumentáció készítése. 

 Előzékek leemelése, kötések  részleges bontása a fűzés dokumentálásával. 

 Lapok száraztisztítása radírral, ecseteléssel, Wallmaster latex radírpárnával.  

 Nedves kezelések: részleges mosás többszöri tiszta vízben és fertőtlenítés 96%-os 

etanollal (1. kötet: előzékek, 2. kötet: előzékek, 3-50. oldalak, 447. oldaltól végig).  

 Hiányok kiegészítése száraz eljárásban japánpapírral és metilcellulóz ragasztóval. 

 A meggyengült helyek utánenyvezése Klucellel (hidroxi-propilcellulóz izopropil 

alkoholban), felszíni megerősítése japán fátyol papírokkal. 

 Kötéstáblák cseréje szürkelemez táblákra. A táblák mérete az eredetinél kissé nagyobb 

lett, hogy a könyvtestek és a becsúsztatott pótívek nagyobb védelmet kapjanak. 

 Zsinegbordák megerősítése, a lebontott ívek fűzése az eredetit követve. 

 Könyvtest kasírozása japán papírral (eredetileg nem volt!), gömbölyítése, betáblázása, 

új gerincbőr (Hewit and Sons) felhúzása, eredeti bőrök vékonyítása, felhúzása 

búzakeményítővel. 

  Borítópapír kiegészítése Fabriano Ingres papírral (ISO9706) 

 Restaurálás utáni dokumentáció készítése. 

        

 

 

III.  Püspökvác Mv.Tan.ir. Tanácsülési jegyzőkönyv 40. kötet, 1821  
 mérete: 24 x 41 x 7,5 cm;  jelzet: V. 1-a 
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Állapotleírás: 

Fröcsköléssel díszített egészbőr kötés. Egy korábbi vízkár során az első táblához 

hozzátapadt egy másik kötéstábla, ennek maradványai láthatóak a bőrön. A bőr vízfoltos, 

hiányos, penészes. A hátsó tábla feltehetően homokkal szennyeződött, a szilikát szemcsék 

mélyen benyomódtak a felületbe. 

A táblák deformáltak, sarkai sérültek. 

A gerincen hiányos címkék, a fölső papírból, az alsó pergamenből! 

6 valódi zsinegbordára fűzve váltva. A bordaközökben levő vászon kasírozás szennyezett, 

gyenge, málló. 

A festett előzékek dúcról két színnel nyomottak, a röplapok áthajtott merített papírokhoz 

kasírozva. A vízkár következtében összetapadtak, penészesek, hiányosak, gyűröttek. 

 A könyvtest merített papírból, íróanyagai különböző vasgallusz tinták. A könyvtest elején 

és végén penészkár. Itt a penész termőtestei is láthatóak még. Ezeken a részeken a 

cellulózláncok meggyengültek, a papír enyvezőanyaga megsemmisült, a lapok 

mállékonnyá váltak. 

 



Elvégzett munkák: 

 Restaurálás előtti dokumentáció készítése. A paginálásban az 585. oldal után 487-tel 

folytatódott a számozás. Ezt javítottuk a kötet végéig. 

 Az összetapadt előzékek párásítással történt szétválasztása. 

 A kötet részleges bontása a fűzés dokumentálásával: elöl az előzékek, hátul az 550. oldaltól 

végig. 

 Lapok száraztisztítása, a termőtestek eltávolítása Faber Castell Knetgummival. 

 Fertőtlenítés 96%-os etanollal. 

 A lebontott ívek nedves kezelése: mosás, savtalanítás Ca(OH)2-ban, fertőtlenítése etanollal. 

 Hiányok kiegészítése száraz eljárásban japánpapírral metilcellulóz ragasztóval, és nedves 

közegű papíröntéssel a leemelt íveknél és az előzékeknél (öntőpép Fabriano Ingres papírból 

őrölve). A meggyengült helyek utánenyvezése izopropil-alkoholban oldott Klucellal (hidroxi-

propilcellulóz), a felszíni rögzítése esetenként fátyolpapírral. 

 Az alsó két zsinegborda megerősítése új kenderzsineggel, a lebontott ívek, előzékek fűzése. 

 A bőr leemelése az első tábláról teljes felületben, hátul mindössze a tábla feléről. 

Konzerválása likkerrel (pataolaj, zsíralkoholszulfát, lanolin, solutio conservans),  kiegészítése 

kecskebőrrel. 

 Könyvtest kasírozása, gömbölyítése, új erős molinó gerinckasírozás készítése (enyv, 

keményítő).  

 A hátsó kötéstábla megerősítése minkét oldalról rákasírozott szívópapírral, keményítő 

ragasztóval. Az első táblán csak az alsó sarok lett így stabilizálva. 

 Betáblázás, bőr felhúzása búzakeményítővel. 

 Restaurálás utáni dokumentáció készítése. 

 

 

 
Szentendre, 2015. szeptember 28. 

 

  Fehrentheil Henriette 

 Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja, ügyv. 

 






