BESZÁMOLÓ
Az Országgyűlési Könyvtár
számára elvégzett
restaurálási munkáról

Pre-Con Kft.
1077 Budapest, Baross tér 14.

1. Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum, et nobilium…
Posoni, 1618; 1620; 1622; 1625; 1635; 1638;
451.302 Koll.1-6.
Mérete: 26 cm
Leírása: Két befűrészelt kenderbindre fűzött, félbőr kötésű könyv. Átkötött
példány, gyári papírból készült előzékekkel.
Restaurálás előtti állapota: A kötés borítása enyhén szennyeződött, megkopott,
sérült. A nyílások felrepedtek, a sapkák, sarkok és élek hiányosak voltak. Címlapja
hiányzott. A könyvtest papíranyagának eleje és vége közepesen szennyeződött,
foltos, újnyomos, a könyvtest belseje viszonylag tiszta, de vízfoltos volt. A lapok
anyaga vékony, gyenge megtartásúnak bizonyult. Korábban a lapok megsérültek,
több helyen is láthattunk kiegészítéseket, javításokat.
A túlságosan vastag javítópapírok mentén a lapok újra elszakadtak.
Az elvégzett munka: Restaurálás, új félbőr kötés készítése.
A restaurálás menete:
- szétszedés: A könyvtestet kiemeltük a kötésből, ezután ívekre, majd lapokra
bontottuk.
- tisztítás: A gerinc kasírozását és ragasztóanyagának eltávolítását cellulóz alapú
ragasztóval (Glutofix 600 5%-os vizes oldata) történő felduzzasztás után,
mechanikusan végeztük. A papíranyag száraz tisztítása ecsettel és radírporral
történt. A lapokat meleg vizes áztatással, többszöri öblítéssel tisztítottuk tovább,
felületaktív anyag (Evatriol) felhasználásával. A régi javításokat a nedves közegben
választottuk le.
- utánenyvezés: Mivel a lapok anyaga túlságosan gyengének bizonyult, a vizes
kezelés utolsó fázisában, Glutofix 600 1%-os vizes oldatába való bemerítéssel
erősítettük meg.
- szárítás: A kimosott lapokat levegőn, préselés nélkül szárítottuk meg.
- javítás: A sérült, hiányos papíranyagot kézi javítással, japán papír felhasználásával
javítottuk.
- fűzés: Az újra kialakított íveket az eredeti módon, két kenderbindre fűztük fel.
- a könyvtest újraalakítása: A könyvtestet és a gerinc kialakítását a korabeli
kötéseknek megfelelő módon, szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva
készítettük el. A gerincen 6 db., kenderzsinegből készített bordát helyeztünk el.
- új kötés készítése: Új papírtáblák felhasználásával, új félbőr kötést készítettünk,
a könyv korához és jellegéhez illően.
- dokumentáció készítése
A restauráláshoz felhasznált idő: 25 munkaóra
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5. Közönséges törvény a' vétkekről, és azoknak büntetésekről.
Budán, 1788
308.213
Mérete: 20 cm
Leírása: Két befűrészelt kenderbindre fűzött, félvászon kötésű kötet. Átkötött
példány. A könyvtest anyaga merített papír. Oromszegői nem voltak.
Restaurálás előtti állapota: A kötés jó állapotú volt, de anyaga nem illett a kötet
korához. A könyvtest papíranyaga erősen szennyeződött, víz- és sárfoltos volt. A
lapok anyaga jó megtartásúnak bizonyult.
Az elvégzett munka: Restaurálás, új kötés készítése.
A restaurálás menete:
- szétszedés: A könyvtestet kiemeltük a kötésből ezután ívekre, majd lapokra
bontottuk.
- tisztítás: A gerinc kasírozását és ragasztóanyagának eltávolítását cellulóz alapú
ragasztóval (Glutofix 600 5%-os vizes oldata) történő felduzzasztás után,
mechanikusan végeztük. A papíranyag száraz tisztítása ecsettel és radírporral
történt. A lapokat meleg vizes áztatással, többszöri öblítéssel tisztítottuk tovább,
felületaktív anyag (Evatriol) felhasználásával. A régi javításokat a nedves közegben
választottuk le. A különösen sárfoltos lapok szennyeződéseit nedves közegben,
ecseteléssel lazítottuk fel.
- szárítás: A kimosott lapokat levegőn, préselés nélkül szárítottuk meg.
- javítás: A sérült, hiányos papíranyagot kézi javítással, japán papír felhasználásával
javítottuk.
- fűzés: Az újra kialakított íveket az eredeti módon, két kenderbindre fűztük fel.
- a könyvtest újraalakítása: A könyvtestet és a gerinc kialakítását a korabeli
kötéseknek megfelelő módon, szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva
készítettük el. A gerincen 6 db., kenderzsinegből készített bordát helyeztünk el.
- új kötés készítése: Új papírtáblák felhasználásával, új félbőr kötést készítettünk,
a könyv korához és jellegéhez illően.
- dokumentáció készítése
A restauráláshoz felhasznált idő: 28 munkaóra
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A RESTAURÁLÁSI MUNKA EREDMÉNYE
A restaurálásra került dokumentumok papíranyaga kezelésük előtt erősen
szennyezett, sérült és meggyengült volt, ezért kezelhetőségük és
használhatóságuk egyaránt nehézségekbe ütközött. Kötésük a korabeli
kötések jellegétől eltérő volt. A restaurálás elvégzésével ezek a problémák
megoldódtak, a dokumentumok már a gyűjtemény teljes értékű darabjai
közé tartoznak.

Budapest, 2014. augusztus 19.

Hajdu Zsófia Edit
Okleveles Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor
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