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Beszámoló  
az alábbi 3 kötet restaurálásáról  

 
 

 Az SS. 244/ab. jelzetű, Ordinarius Strigonien /Kolligátum (Velencze, 1509.) 
kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és 
óvatos száraz tisztítás után ellenőriztük a kötet lapszámozását majd a kötetet 
szétszedtük és a lapjait mostuk, folttisztítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi 
javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix használatával. Az 
előzékeket és a hiányos íveket merített papírral pótoltuk és egészítettük ki. Az 
eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 2 bőr bordára és ezzel egyidőben az 
oromszegő alapokat is elkészítettük. A fatáblákat fertőtlenítettük és kiegészítettük. A 
kötést rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással. A bőrt konzerváltuk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Erzsébet restaurálta. 
 

A kötet restaurálás előtt és után 
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 Az RR 646. jelzetű, Szatmárnémethi Mihály: Igasság Próba kövének 
Nyert Peri (S.-Patak, 1669.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után ellenőriztük a lapszámozást. 
A kötetet ívekre bontottuk, a lapokat mostuk, folttisztítottuk és utánenyveztük. A 
javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix 
használatával. A hiányzó lapokat és az előzék részeket merített papírral pótoltuk. Az 
íveket az eredeti technika szerint fűztük fel 2 kender bordára. A borító pergament 
tisztítottuk, a sérüléseket megtámasztottuk és megkasíroztuk japán papírral, A kötést 
rekonstruáltuk új pergamen alápótlással. A további tároláshoz vékony védőtokot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Berényi Katalin restaurálta. 
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Az SS. 38. jelzetű, Filemann Joh. Phil. : Exereitationes Propheticae, Sex de 
Siloh ad Gen. 49.8-12., Collectio Bikfalviana /Kolligátum (Hannover, 1685.) kötet 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után ellenőriztük az egyes részeket és a lapszámozásokat. A kötetet 
íveire bontottuk és mostuk, a régi javításokat leválasztottuk és utánenyveztük. A 
javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix 
használatával. Az íveket az eredeti technika szerint fűztük fel 3 befűrészelt bordára. 
Kornak megfelelő semleges oromszegőt készítettünk. A kötést rekonstruáltuk új 
félbőr felhúzással elnyíló gerincrésszel, hogy jobban nyíljon a kötet és bőr 
alápótlással. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás 
utáni állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  
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