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BEVEZETÉS 
A Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár gyűjteményéből 
restaurált kötetek jellege, károsodásaik típusa, állapotuk hasonló volt, ezért 
esetükben az elvégzett restaurálási munka is közel azonos módon történt. 
 
1. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1882. évi 
mutatókönyve (INDEX) 
 
Leírása: Befűrészelt kenderbindekre fűzött, félbőr kötésű könyv. A kötés 
merev gerinclemezzel készült, a bőrborítás anyaga növényi cserzésű 
borjúbőr, a táblák borítása márványozott festett papír. Az előtáblán 
nyomtatott szegélyű, kézzel írott címke látható. A könyvtest tartalma 
nyomtatott lapok, kéziratos bejegyzésekkel. 
 

     
 

 
Restaurálás előtti állapota: A kötés felülete szennyeződött, erősen 
megkopott. A bőrborítás vörös bomlás által károsodott, barkarétege 
megsemmisült, törékennyé, porlóvá vált. A nyílásokban és a sapkáknál 
sérült, hiányos volt. A papírborítás az éleken és a táblák jelentős felületén 
lekopott. A sarkokon és a táblák élein szakszerűtlen javításokat végeztek. A 
könyvtest kisebb sérülésektől eltekintve viszonylag épen maradt, a lapok 
közepesen szennyezettek, foltosak voltak. 
 

…  
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Az elvégzett munka: Kötésrestaurálás elkészítése 
 
A restaurálás menete:  
 
- szétszedés: A kötést különválasztottuk a könyvtesttől. A borítóanyagokat 
leemeltük a gerincről és a táblákról. A gerinc megtisztítása után a könyvtest 
első- és utolsó íveit lebontottuk. 
 
- tisztítás: A gerinc ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú 
ragasztóval történő felduzzasztás után, mechanikusan történt. A 
felduzzasztáshoz használt anyag Glutofix 600 5%-os vizes oldata, melyet 
ecsettel hordtunk fel, és könyvkötő csonttal távolítottunk el. A papíranyag 
száraz tisztítását ecsettel és radírporral végeztük. Puha radírporral 
dörzsöltük át a tisztítandó felületet, majd ecsettel távolítottuk el a 
szennyeződéseket felvett radírport. A leemelt lapokat meleg vizes 
áztatással, felületaktív anyag felhasználásával tisztítottuk tovább. A lapokat 
mosótálakban, kézmeleg vízben, teljes felületükön bemerítve áztattuk. Az 
első vízbe Evanát 1%-os vizes oldatát kevertük, ezáltal csökkentettük a 
felületi feszültséget, és megkönnyítettük a víz behatolását a papír rostjai 
közé. A lapokat áztatás után tiszta vízzel többször kiöblítettük 
 
- szárítás: A kimosott lapokat levegőn szárítottuk meg, préselés nélkül.  
 
- javítás: A papíranyag sérüléseit kézi javítással, különböző vastagságú és 
színű japán papírokkal végeztük, a ragasztáshoz Glutofix 600 5%-os vizes 
oldatát alkalmaztuk. 
 
- a könyvtest újraalakítása: A leemelt íveket az eredeti kötés 
szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva fűztük vissza, az eredeti 
fűzési pontok betartásával, a szétszedéskor megfigyelt fűzéssel, hasonló 
vastagságú fehérítetlen kenderzsineggel. Az előzékeket a szétszedéskor 
megfigyelt segédelemekkel láttuk el, így fűztük vissza. 
A gerinc gömbölyítésénél az eredeti ívet tartottuk meg, mely 
kötéstípusonként jellemző.  
 
- a kötés rekonstruálása: A gerincrészen új félbőr kötést húztunk fel, 
növényi cserzésű borjúbőr felhasználásával. A ragasztásokhoz csontenyvet 
és búzakeményítőt használtunk. A táblák papírborításának hiányait festett 
papírral pótoltuk alá. 
 
 - dokumentáció készítése  
 
Munkaidő ráfordítás összesen: 48 munkaóra 
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2. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1879. évi 
mutatókönyve (INDEX) 
 
 
Leírása: Befűrészelt kenderbindekre fűzött, félbőr kötésű könyv. 
A kötés merev gerinclemezzel készült, a bőrborítás anyaga növényi 
cserzésű borjúbőr, a táblák borítása márványozott festett papír. Az 
előtáblán kézzel írott címke látható.  
A könyvtest tartalma nyomtatott lapok, kéziratos bejegyzésekkel. 
 
 

     
 
 
Restaurálás előtti állapota: A kötés felülete szennyeződött, erősen 
megkopott. A bőrborítás vörös bomlás által károsodott, barkarétege 
megsemmisült, törékeny, porló állapotú volt. A nyílásokban és a sapkáknál 
sérült, hiányos. A papírborítás az éleken és a táblák jelentős felületén 
lekopott. A sarkokon és a táblák élein szakszerűtlen javítások voltak 
láthatók. A könyvtest fűzése meglazult, több helyen szétnyílt. A lapok kisebb 
sérülésektől eltekintve viszonylag épen maradtak, de közepesen 
szennyeződtek, foltosak voltak. 
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Az elvégzett munka: Kötésrestaurálás elkészítése 
 
A restaurálás menete:  
 
- szétszedés: A kötést különválasztottuk a könyvtesttől. A borítóanyagokat 
leemeltük a gerincről és a táblákról. A gerinc megtisztítása után a könyvtest 
első- és utolsó íveit lebontottuk. 
 
- tisztítás: A gerinc ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú 
ragasztóval történő felduzzasztás után, mechanikusan történt. A 
felduzzasztáshoz használt anyag Glutofix 600 5%-os vizes oldata, melyet 
ecsettel hordtunk fel, és könyvkötő csonttal távolítottunk el. A papíranyag 
száraz tisztítását ecsettel és radírporral végeztük. Puha radírporral 
dörzsöltük át a tisztítandó felületet, majd ecsettel távolítottuk el a 
szennyeződéseket felvett radírport. A leemelt lapokat meleg vizes 
áztatással, felületaktív anyag felhasználásával tisztítottuk tovább. A lapokat 
mosótálakban, kézmeleg vízben, teljes felületükön bemerítve áztattuk. Az 
első vízbe Evanát 1%-os vizes oldatát kevertük, ezáltal csökkentettük a 
felületi feszültséget, és megkönnyítettük a víz behatolását a papír rostjai 
közé. A lapokat áztatás után tiszta vízzel többször kiöblítettük 
 
- szárítás: A kimosott lapokat levegőn szárítottuk meg, préselés nélkül.  
 
- javítás: A papíranyag sérüléseit kézi javítással, különböző vastagságú és 
színű japán papírokkal végeztük, a ragasztáshoz Glutofix 600 5%-os vizes 
oldatát alkalmaztuk. 
 
- a könyvtest újraalakítása: A leemelt íveket az eredeti kötés 
szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva fűztük vissza, az eredeti 
fűzési pontok betartásával, a szétszedéskor megfigyelt fűzéssel, hasonló 
vastagságú fehérítetlen kenderzsineggel. Az előzékeket a szétszedéskor 
megfigyelt segédelemekkel láttuk el, így fűztük vissza. 
A gerinc gömbölyítésénél az eredeti ívet tartottuk meg, mely 
kötéstípusonként jellemző.  
 
- a kötés rekonstruálása: A gerincrészen új félbőr kötést húztunk fel, 
növényi cserzésű borjúbőr felhasználásával. A ragasztásokhoz csontenyvet 
és búzakeményítőt használtunk. A táblák papírborításának hiányait festett 
papírral pótoltuk alá. 
 
 - dokumentáció készítése  
 
Munkaidő ráfordítás összesen: 52 munkaóra 
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3. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1860. évi 
mutatókönyve (INDEX) 
 
Leírása: Befűrészelt kenderbindekre fűzött, félbőr kötésű könyv. 
A kötés merev gerinclemezzel készült, a bőrborítás anyaga növényi 
cserzésű borjúbőr, a táblák borítása márványozott festett papír. Az 
előtáblán kézzel írott címke látható.  
A könyvtest tartalma nyomtatott lapok, kéziratos bejegyzésekkel. 
 
 

    
 
 
Restaurálás előtti állapota: A kötés felülete szennyezett, erősen 
megkopott. A bőrborítás vörös bomlás által károsodott, barkarétege 
megsemmisült, törékeny, porló állapotú volt. A nyílásokban és a sapkáknál 
sérült, hiányos. A papírborítás az éleken és a táblák jelentős felületén 
lekopott. A sarkokon és a táblák élein szakszerűtlen javítások voltak 
láthatók. A könyvtest fűzése meglazult, több helyen szétnyílt. A lapok kisebb 
sérülésektől eltekintve viszonylag épen maradtak, közepesen 
szennyeződtek, foltosak voltak. 
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Az elvégzett munka: Kötésrestaurálás elkészítése 
 
A restaurálás menete:  
 
- szétszedés: A kötést különválasztottuk a könyvtesttől. A borítóanyagokat 
leemeltük a gerincről és a táblákról. A gerinc megtisztítása után a könyvtest 
első- és utolsó íveit lebontottuk. 
 
- tisztítás: A gerinc ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú 
ragasztóval történő felduzzasztás után, mechanikusan történt. A 
felduzzasztáshoz használt anyag Glutofix 600 5%-os vizes oldata, melyet 
ecsettel hordtunk fel, és könyvkötő csonttal távolítottunk el. A papíranyag 
száraz tisztítását ecsettel és radírporral végeztük. Puha radírporral 
dörzsöltük át a tisztítandó felületet, majd ecsettel távolítottuk el a 
szennyeződéseket felvett radírport. A leemelt lapokat meleg vizes 
áztatással, felületaktív anyag felhasználásával tisztítottuk tovább. A lapokat 
mosótálakban, kézmeleg vízben, teljes felületükön bemerítve áztattuk. Az 
első vízbe Evanát 1%-os vizes oldatát kevertük, ezáltal csökkentettük a 
felületi feszültséget, és megkönnyítettük a víz behatolását a papír rostjai 
közé. A lapokat áztatás után tiszta vízzel többször kiöblítettük 
 
- szárítás: A kimosott lapokat levegőn szárítottuk meg, préselés nélkül.  
 
- javítás: A papíranyag sérüléseit kézi javítással, különböző vastagságú és 
színű japán papírokkal végeztük, a ragasztáshoz Glutofix 600 5%-os vizes 
oldatát alkalmaztuk. 
 
- a könyvtest újraalakítása: A leemelt íveket az eredeti kötés 
szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva fűztük vissza, az eredeti 
fűzési pontok betartásával, a szétszedéskor megfigyelt fűzéssel, hasonló 
vastagságú fehérítetlen kenderzsineggel. Az előzékeket a szétszedéskor 
megfigyelt segédelemekkel láttuk el, így fűztük vissza. 
A gerinc gömbölyítésénél az eredeti ívet tartottuk meg, mely 
kötéstípusonként jellemző.  
 
- a kötés rekonstruálása: A gerincrészen új félbőr kötést húztunk fel, 
növényi cserzésű borjúbőr felhasználásával. A ragasztásokhoz csontenyvet 
és búzakeményítőt használtunk. A táblák papírborításának hiányait festett 
papírral pótoltuk alá. 
 
 - dokumentáció készítése  
 
Munkaidő ráfordítás összesen: 53 munkaóra 
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A KÖTETEK RESTAURÁLÁS UTÁNI ÁLLAPOTA 
 
 
1. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1882. évi 
mutatókönyve (INDEX) 
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2. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1879. évi 
mutatókönyve (INDEX) 
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

….  
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3. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1860. évi 
mutatókönyve (INDEX) 
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