
 
 

Restaurátori szakmai beszámoló 

Liszt Ferenc Emlékmúzeum „Liszt Hagyaték” 

könyvanyagáról 

Pályázati azonosító: 209111/00053 

1. ,Szekrénybeli jelzet: Z 8042.I Leltári szám: LH 2572/1-88 
 

Dokumentum leírása: 
Palestrina: Missa, „Tu es Petrus” (Joanne Petro Aloysio Praenestino) 
Regensburg, 1874, 50 p., 28 cm. 

 

Bordó színű, félvászon kötés, fehér alapon sárga-okker foltos borítópapírral, ciklámen 
és világos-zöld színű spricceléssel. 
Tulajdonbélyegzők a címlapon és belső lapokon. 
A fűzés vastagsága kinyomja a kötésen a gerincvásznat. 

A kotta lapjain sok, ceruzás bejegyzés van, feltehetőleg Liszt Ferenctől. 
 

 
Állapotleírás: 
Poros kötet. A kötés vászna enyhén kopott, de még jó megtartású. A papírtáblák 
kissé meggörbültek. A táblaélek körben kopottak. A vászon gerincen átüt a fűzés. 
Minden lappár barna javítócsíkkal van megragasztva (korábbi javítás). 
A könyvtest papírja enyhén savas. A lapok kitörtek az áthajtott előzékek vászoncsíkja 
mentén, mivel az enyv megöregedett és keménnyé vált. A kapcsozással készült 
fűzés a vászoncsíkokon maradt. 



 
 

Restaurálási folyamat: 
 

Portalanítás ecsettel. A kötés lebontása a könyvtestről. A fűzés maradványainak az 
eltávolítása. 

 

Bejegyzések és tulajdonosi pecsétek vízérzékenységének a próbája megtörtént. A 
vízérzékeny helyeken fixálásra Ciklo-dodekán kristály lett használva. 
Savtalanítás Ca-hidroxidos oldatban, bemerítve, szobahőmérsékleten. 
A könyvtest lapjainak és az előzékek javítása, csíkozással ívek képzése. 
Fűzés kender cérnával. Gerinckasírozás vastag japánpapírral. 
Az eredeti gerincvászon megerősítése, gerinclemez kialakítása (szétbontáskor derült 
ki, hogy nem volt!). 
A táblaélek javítása japánpapírral, a hiányok kiegészítése. 
A könyvtest visszahelyezése a kötésbe. 
Retusálás. 



Restaurált állapot: 

  
 

 



2. ,Szekrénybeli jelzet: Z 8042.II.a. Leltári szám: LH 2572/1-88 
 

Dokumentum leírása: 
Missa pro defunktis 

Regensburg, am 21. Juni, 1874. 42 p., 28 cm. 
 

Bordó színű félvászon kötés, fehér alapon sárga-okker foltos borítópapírral, ciklámen 
és nedv-zöld színű spricceléssel. 
Tulajdonbélyegzők a lapokon, a kötet belsejében is. 

A kotta lapjain sok, ceruzás bejegyzés van, feltehetőleg Liszt Ferenctől. 
 

Állapotleírás: 
Poros kötet. A kötés vászna enyhén kopott a 
behajtásoknál, de még jó megtartású. A 
papírtáblák kissé meggörbültek. A táblaéleken 
kisebb hiányok látszanak. 
Minden lappár egy korábbi javítás során barna 
színű javítócsíkot kapott. 



A könyvtest papírja enyhén savas. A lapok kitörtek a kötésből, a ragasztó helyenként 
befolyott a lapok közé. 

 

 
A kötetbe betették a Z. 8.042. II.b 
jelzetű, keménytábla nélküli kottát. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restaurálási folyamat: 
Portalanítás ecsettel. A szükséges helyeken radírozás is. 
A pecsétek és tinták vízérzékenységének a próbája. Ezt követően a pecsétek 
és tulajdonos-bélyegzők fixálása Ciklo-dodekánnal. 
Az enyves papírcsíkok eltávolítása az öblítővízben. Savtalanítás Ca-hidroxiddal, 
szobahőmérsékleten. 
Lapok javítása, csíkozása japánpapírral (ívek képzése). 
Fűzés kender cérnával. 
A borítópapír kiegészítése, csíkozása a könyvtest vastagságának szélességére. 
Védő borítás készítése japánpapírból. 



Restaurált állapot: 
 

 



3. ,Szekrénybeli jelzet: Z 8042.II.b. Leltári szám: LH 2572/H-88 
 

Dokumentum leírása: 
Missa pro defunktis (Musica divina) 
Regensburg, 1874, 42 p., 28,5 cm. 

 

Eredeti, rózsaszín színű, kiadói papírborító. 
Nyomtatott kotta. Tulajdonbélyegzők a lapokon. 
A kotta lapjain sok, ceruzával írt bejegyzés van, feltehetőleg Liszt Ferenctől. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restaurált állapot: 
 

 
Állapotleírás: 
Poros, piszkos kotta. 
A felső borítólap 3 oldalon barna javítócsíkkal van megragasztva, ezektől hullámos, 
gyűrött lett a két különféle anyag tágulása-húzása miatt. 
A lapokon gyűrődések és szamárfülek, szakadások, hiányok láthatóak. 
Több ceruzás kézírás kotta belső lapjain. 
A könyvtest papírja enyhén savas, kitörik a borításból. 



 
 

 

 

Restaurálási folyamat: 
Portalanítás ecsettel. A szükséges helyeken radírozás is. 
A pecsétek és tinták vízérzékenységének a próbája. Ezt követően a pecsétek 
és tulajdonos-bélyegzők fixálása Ciklo-dodekánnal. 
Az enyves papírcsíkok eltávolítása az öblítővízben. Savtalanítás Ca-hidroxiddal, 
szobahőmérsékleten. 
Lapok javítása, csíkozása japánpapírral (ívek képzése). 
Fűzés kender cérnával. 
A borítópapír kiegészítése, csíkozása a könyvtest vastagságának szélességére. 
Védő borítás készítése japánpapírból. 



4. ,Szekrénybeli jelzet: Z 12.615 Leltári szám: LH 2622/88 
 

Dokumentum leírása: 
Die Sieben Todsünden (Goldschmidt, Adalbert) 
Hannover, 438 p., 45 cm. 

 

A kötés „francia betáblázás” típusú. Sötét, lilás-bordó színű bőrborítású táblák, 
vaknyomásos keretezéssel (léniázás és sarokdíszek) és címaranyozással. A gerinc 
vászon-borítása későbbi a kötésnél, címaranyozás és léniázás található rajta. 
Szőtt, gyári oromszegő. Moire előzékpapírok. Kézírásos ajánlás. 

 

 

Állapotleírás: 
Nagyon piszkos kötet. A később készült gerincről elkezdtek leválni a táblák. (Csak a 
kötés megbontásakor lesz egyértelmű, hogy eredetileg is körben voltak-e a táblák 
beborítva bőrrel, vagy leszakadtak az eredet nyílásról). 
A bőr kopott, sarkoknál és a tábla-éleknél hiányok láthatóak. Enyhén vörösbomlásos 
bőr. 
A könyvtest lapjain kisebb hibák vannak. 



  
 

első tábla felső sarka hátsó tábla felső sarka, gerincnél 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

első tábla alsó sarka hátsó tábla alsó sarka 

A restaurálás folyamata: 
A kötet portalanítása ecsettel. Ujjlenyomatok kiradírozása. 
A könyvlapok javítása japánpapírral. A régi, műanyagos, eltávolíthatatlan javítócsíkok 
melletti megerősítés hátulról japánpapírral és cellulóz ragasztóval (nyitásra 
megrepedtek a lapok). 
A bőr puhítása hideg párával és likkerrel, megerősítése Klucel M etil-alkoholos 
oldatával. A bőrszélek fölemelése a sérüléseknél (ahol lehetett), majd levékonyításuk. 
Az előzékek megemelése szárazon, a gerinc kibontása a táblák alól. 
A ragasztó eltávolítása a könyvtest gerincéről, lekasírozása erős papírral és enyvvel. 
Natúr, növényi cserzésű kecskebőr festése a megfelelő színre. 
Félbőr kötés méretének és a kiegészítéseknek megfelelő darabok vágása, széleik 
levékonyítása. A kiegészítések fölragasztása a sarokhiányokra, búzakeményítővel. 
Új félbőr kötés készítése új gerinclemezzel, és a könyvtesthez rögzítése, az eredeti 
állapottal megegyező „francia betáblázással”, búzakeményítővel. A restaurált táblák 
visszaragasztása. A fölemelt előzékek leragasztása enyvvel. 
Az aranyozás fölragasztása az új gerincre. 
Retusálás a szükséges helyeken. 

 

Tárolás: lehetőleg fektetve. Ha nincs rá lehetőség, akkor a gerincre állítva, hogy ne 
szakadjon ki ismét a könyvtest a táblákból. 
Olvasáskor könyvbölcső használata szükséges. 



Állapot, restaurálás - kezelés közben: 

 

Restaurálás, retusálás után: 

 
 
 

 
 

5. ,Szekrénybeli jelzet: LK 65 Leltári szám: LM 64/1987 



Dokumentum leírása: 
Wagner Lexikon (/szerk./ Carl Fr. Glasenapp und Heinrich von Stein) 

Stuttgart, 1883., X, 984 p., 24 cm. 
 

Közép-bordó színű, félbőr kötés, bordó papírral, 4 db. álborda (a fűzés nem 
bordazsinegre történik, csak a gerinclemezre ragasztanak kartonból csíkokat, a kötés 
látványa kívülről bordás). A táblák körben leferdítettek, a bőrön 2 sor vaknyomás van, 
nagyméretű sarkok készültek. Festett, bordó színű metszések. A gerincen arany és 
vak léniázás, a bordák között filéta. 
Sötétbarna színű, papír előzékek, vászonnyílással. Gyári, szőtt, piros-fehér színű 
oromszegők. 1 db, piros színű selyem jelzőszalag. A könyvtest vastag és nehéz. A 
fűzés befűrészelt. 

 

 

 

Állapotleírás: 

 

 
A gerincbőr kifakult, a 
sapkák mentén betörött. A 
táblákon és a gerinc élein 
kopások láthatóak, a 
sarkoknál kisebb hiányok. Az 
első előzék a vászonnyílás 
mentén repedt el, hátul az 
utolsó ívnél szakadt ki a 
könyvtest. 

 

Az előzékek nagyon piszkosak, 
rajtuk tulajdonosi bélyegzők 
vannak. 



  
 

Restaurálási folyamat: 
A könyvtest portalanítása ecsettel, az előzékek tisztítása puha radírral. 
A könyvtest gerincéről a régi kasírozó papír száraz, utána a megöregedett enyv 
nedves letisztítása. Új kasírozás készítése vászonból, az erősebb tartás érdekében, 
csontenyvvel ragasztva. 
A régi ragasztó eltávolítása a bőrgerincről is. 
Az előzékek megemelése a táblákról, a belső nyílások mentén. 
A lapok javítása japánpapírral. Az előzékek javítása. 
A fűzés javítása pamut cérnával, hozzáerősítése az új vászon-kasírozáshoz. 
Natúr, növényi cserzésű bőr festése a megfelelő színre, a hiányok kiegészítése 
levékonyított darabokkal, búzakeményítő ragasztóval, a sapkáknál és a 
táblasarkoknál. 
A könyvtest visszahelyezése a kötésbe. 
Retusálás a kopott helyeken. 
Bőrpasztával átkenés. 
Egy könyvtest-támasz készítése a könyvtest alsó metszése alá, a nyílások 
tehermentesítésére. 

 

Restaurált állapot: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 

6. ,Szekrénybeli jelzet: LK 172 Leltári szám:LM 165/1987 
 

Dokumentum leírása: 
Paroissien – romain, complet not d’Aprés le Chant Gregorien 

Paris, 1860, 963 p., 16 cm. 
Nyomtatott könyv. Közép-lila színű egész vászon kötés, vaknyomás díszítéssel 
(körben vaknyomással lénia és a táblák közepén kereszt). A gerincen lénia, cím és 
filéta aranyozás van. Aranyszínű metszések. Narancsszínű oromszegő. 3 db, zöld 

színű, selyem jelzőszalag. 

) 



 
 

 

Az előzék fésűs-márvány mintázatú papír. 
 

 

Állapotleírás: 
A vászon kopottas, nyílásban elrepedt, a gerincen fejnél és lábnál hiányos. A táblák 
sarkai kopottak és hiányosak. 

 

 



          Restaurálási folyamat: 
Portalanítás ecsettel. 
A könyvtest kiemelése a kötésből. 
Lapok javítása, csíkozása japánpapírral, cellulóz ragasztóval. 
A fűzés javítása kender cérnával. A gerinc kasírozása japánpapírral. 
A vászonkötés felnyitása a szakadás vonalában, felemelése a táblákról és a gerincről. A 
gerincvászon letisztítása. Új gerinclemez készítése vékony kartonból. 
Vászon festése megfelelő színre, majd felragasztása búzakeményítővel a 
gerinclemezre és a táblákra. Az eredeti gerincvászon visszaragasztása. 
A könyvtest beillesztése a kijavított kötésbe. Retusálás.  
 
Restaurált állapot: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A restaurált kötetek és kották elhelyezése 
 

Minden restaurált kotta visszakerült Liszt Ferenc eredeti könyvszekrényébe, amely a Liszt 
Ferenc Emlékmúzeum állandó kiállításán látható (Liszt egykori háló-dolgozószobája). 
 

 
 

 
 

 
 
Esztergom, 2021. december 18. 

 

 

Ruska Lívia Kovács Péter 

tárgyrestaurátor művész Papír-, Könyvrestaurátor, Boteh Bt. 


