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Szakmai beszámoló az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményében lévő
egyedi muzeális kötetek restaurálásáról

2013-ban sikeresen pályáztunk (3511/03690) az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához az
Országgyűlési Könyvtár Muzeális gyűjteményében lévő néhány kötet restaurálására. A restaurálási
munkát az Országgyűlési Könyvtárnak már többször restauráló Pre-Con Kft. munkatársai végezték.
Az NKA támogatás segítségével két művet sikerült restauráltatni, a feladatot az előzetes
állapotfelmérésnek, részletes munkaleírásnak, árajánlatnak megfelelően oldották meg. Az elvégzett
munkákról elkészítették a restaurálási beszámolót is, melyet beszámolónk tartalmaz. A kötetek eredeti,
és restaurált állapotáról fotókat készítettek, melyeket a mellékelt Pre-Con Kft. beszámolója tartalmaz.
A restaurált két kötet magyar történelmi forrásmű. Az első egy 1848-as napilap: Marczius
Tizenötödike. Pest, 1848-1849. 36 cm OK jelzet: A4/4978. A könyvtár több évtizede állományában
lévő 24 lapszámhoz nemrég (ajándékként) 122 lapszámot kapott. A lapszámok ügyesen kiegészítik
egymást, de eltérő nagyságúak, valamint az ajándékba kapott újságokat előzőleg megkísérelték
szakszerűtlenül kijavítani (jó néhány számot cellux-szal erősítettek meg). A restaurálás a szakszerűtlen
javítgatás hibáit is orvosolta, leszedte a celluxos részeket, papíröntéssel pótolta a papírhiányokat.
Megtisztították az erősen szennyeződött újságokat, az eltérő méreteket összeigazították, fűzték és új
papírtáblás kötést kapott a folyóirat.
A másik restaurált kötet a valaha Thaly Kálmán tulajdonában lévő, a Rákócziszabadságharcról szóló, illetve Rákóczi Ferenc és Bethlen Miklós emlékiratát is tartalmazó mű
harmadik kötete: Tome troisieme, Qui contient l'histoire de Hongrie des dernies mois de 1705, et d'une
partie de 1706. 1739 [4], 391 p. Thaly Kálmán kézírásos ex-librisével. OK jelzet: C2/2.555:3. A hat
kötetes mű többi kötetét évek alatt rendbe hozattuk, már csak az 1705–1706-os szabadságharc
eseményeit leíró, harmadik kötetet kellett újrafűzni és új félbőr borítást, és új gerincet készíteni rá.
Mindkét restaurált kötetet az Országgyűlési Könyvtár védett, zárt Muzeális raktárában, jó
klimatikus körülmények között őrizzük a továbbiakban.
Mostani pályázatunkkal elértük, hogy a muzeális köteteknek az NKA több éves támogatásával
megvalósult helyszíni kezelése után, a restaurátorok által feltérképezett, teljes restaurálást igénylő
kötetek közül a legrosszabb állapotúakat ismét megmenthettük.
Nagyon köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak a támogatást!
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