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Kólmón lmre kotlóinok restourólósóro témójóbon

A Bolotoni Regionólis Történeti Kutotóintézet, Könyvtór és Kólmón lmre Emlékhóz oz

^2026/NB6ó3 
odotlop és o 20911113 pólyózoti ozonosítójú ,,Kólmón Imre kottóinok

restourólósóro" címú pólyózot kopcsón o Múzeumok Kollégiumo döntése olopjón a 2021-ben

igényelt ].5O0.00O Fi visszo nem térítendó tómogotósból 5O0.0OO Ft-ot ítélt meg.

Ennek értelmében o pólyózothoz leodott eredeti terveken volomelyest vóltoztotnunk kellett.

A pólyózotbon megjelölt célt szűkítettük oz órojónlot figyelembevételével.

A Bolotoni Regionólis Történeti Kutotóintézet, Könyvtór és Kólmón lmre Emlékhóz oz NKA

pólyózotón elnyert összegből o pólyózothoz benyújtott hórom kotto közül o gyűjteménybe

tortozó egyik kotto került restourólósro. A 93.10.]0 leltóri szómú Emmerich Kólmón: Die Bojodere

(Operett in drei Akten) kotto erősen sérült óllopotbon volt. A tisztítós utón o kötetet lopokro

bontottók. o kisebb sérüléseket rogosztóssol, o nogyobb hiónyossógok pótlósót popíröntéssel

végezték. A rozsdós kopcsok helyett oz ívek szologro töriént felfűzését o könnyebb nyithotósóg

érdekében végezték el. A címlop mósoloto o vékony tóblós egészpopír kötésre került.

A restourólósi munkót oz ArhivArt Könyvrestourótor Múhely Kft. végezie,2022. mórcius

2ó-ón készült el. Beszómolójukoi cr kotto restourólósóról mellékeljük (1. sz. melléklet).

Az elkészült restourólt kotto oz Emlékhóz klimotizólt roktórhelyiségében kerülí

elhelyezésre, mojd kiól|ítósro került o 2022. mójus l3-ón nyílt új idószoki kióllítósunkon, melynek

címe: Az élet írto, KóImón lmre komponólto. A kióllítós o zeneszerző születésének ]40.

évfordulójo olkolmóbóljött létre oz óllondó kióllítós kiegészí,tésekéni. és ezév végéig tekinthető

meg.

Ezúton is szeretném megköszönni oz NKA Múzeumi Kollégiumónok, hogy pólyózotunk

pozitív elbírólósóvoI lehetóséget biztosított Kólmón lmre: Die Bojodere c. kottójónok

restourólósóro.
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A restourólt koíto oz idószoki kióllítós tórlójóbon:
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l. szómú melléklei

Ár,clüvArt Körl-u,restarrrátor Nlűlrelv Kit.
1088 Brrdapest, Lillói lit 2-.l. I. err.eiet 1,

Tel.:Iat: 3i} _i 30í457,1

Ba]atcrri Regíonális Történeti Kut atóintézet
Ká]mtirr Inrre Emléklráz
Bö00 §niibk
Fó tér 2/A

Beszá,rnoló
az aláblri Kálrnán Imre kotta restauráLlásá,ról

A 93.10.10 leltrrri számú Kálmán
Imre: Die Bajadere (Operett in drei Akten)
kotta restaurálása a foiódokunrerrtáció
elkészítésével kezdődOtt, A porta]aníta§ és
ór.attrs száryaz tisztítá-s után a lapszámozás
ellenőráse mellett a kötetet lapcrkra
bcrntottuk. A lapokat Para-fil RT 70-es
kiemeló segédeuryag lraszná{atáva_l mostrrli,
sart al,anítottuk és ut árrenyr.-eztük. A kézirat

na5.,obb hiarri.,ok pótlasát és a megerősítéseket papirontéssel végeztük el, amihez
papirpépet, krétát és tvlose-keménl,,ítő keverékéből készített utánenyvezó anyagot
hasznalttrnk Áz eliizékeket sánben rnegfelelő i:lntótt papirral pótoltuk. Az eredeti
kapcsok teljesen elrozsclásodtak íg1. az íveket 3 keskenv szalagra ltrztük fel a
sérüésmentes nl,ithatóság érdekében. vékoryl táblás e8észparpír kötést készítettünk a
kotta r,érlelmére, arnire a kotta címlapjánatr< másolata kerúlt. Fotódokumentációt
készitettúntr< a rest aurá,lás utrini állapcltról
A kötetet Irlezeiné Victor Örzse restauralta.
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.&,clúvArt Konr-l,restarrrátor lt{úhely Ktt.
108B Blrrlalrest, Ülői irt 2-4. L ernelet 1.

Budapest, 202?. rnári-,ius 26,

Gt,. Nlolnár Kerstin
ArchivArt Könl,t,rest atrrát or lvlírlrely Kft.

ArcirivArt
Körrvwestaurátor Múhely Kft

íu8$ n,rd*pe*t, L'llői út 2-4,

CérlicgrzöÜzám: 01-$Jó65m3
},iósrérrr: 1195{301-242
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