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Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap 204111/04221 azonosítójú
pályázat megvalósításáról
A Piarista Központi Könyvtárban őrzött R5420 jelzetű muzeális kötetének
és INC17 és INC38 jelzetű ősnyomtatványainak restaurálása
A pályázati célban megfogalmazott három
muzeális kötet a Piarista Központi Könyvtár muzeális
könyvgyűjteményének különleges értékű kötetei közé
tartoznak. A három kötet mind gyűjteménytörténetileg,
mind egyedileg is gazdag művelődés- és könyvtörténeti
jelentőséggel bír.
Az R5420 jelzetű kötet két nagyon ritka művet
tartalmazó kolligátum. A kolligátum első tagja csak egy
példányban ismert magyarországi könyvtárban, a
kolligátum második tagja pedig az egyetlen ismert példány magyarországi
közgyűjteményben. Possessor-bejegyzések szerint a két, a 17. század második évtizedében
megjelent mű már korán, a 17. század második felében Magyarországon, Sárospatakon, a
jezsuita rezidencián volt használatban. A kötet rendkívül gyenge állapotban volt. Korábbi
penészedések súlyosan károsították, meggyengítették a könyv oldalait és kötését. Restaurálás
nélkül állagának további romlása nem lett volna megakadályozható. A restaurálás lehetővé
teszi azt is, hogy a kötet a jövőben bemutatható, kutatható legyen.
Az INC17 jelzetű ősnyomtatványból Magyarországon csak az Országos Széchényi
Könyvtár őriz egy másik példányt. A kötet még a 17. században megjárta a Sárospataki
Református Kollégium és a sárospataki jezsuita rezidencia könyvtárait. A jezsuiták 1773-as
megszüntetése után került a sátoraljaújhelyi piarista könyvtár állományába. Értékes 15.
századi, rendkívül ritka technikával készült, román, kora-gót stílust idéző bőrborítás nélküli
kötése, mely jelentős kötéstörténeti értékkel bír. A kötés állapota már a kötet sérülésmentes
hosszú távú megőrzését is veszélyeztette, ezért is fontos volt restaurálása.
Az INC38 jelzetű kötet Szent Ágoston kisebb műveit tartalmazza 1484-es velencei
kiadásban. A kötet gazdag 16-17. századi latin és magyar nyelvű lapszéli bejegyzésekben. A
mű kötése 15. századi, kiemelkedő szépségű reneszánsz bőrkötés. Kötéstörténeti jelentősége
mellett állapota is indokolttá tette a restaurálását.
A művek restaurálását Peller Tamás művész-restaurátor végezte. Mindhárom kötetnél
fontos szempont volt, hogy az eredeti anyagok és technikák minél inkább megőrzésre
kerüljenek. Ezért a restaurálás a visszafordíthatóság mellett a minimális beavatkozás elvét is
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figyelembe vette. A részletes adatokat és fotókat a kötetenkénti restaurálási dokumentáció
tartalmazza.
A restaurált dokumentumok elhelyezése
A Központi Könyvtár a piarista rend budapesti, Duna-parti
épületének első emeletén működik 2011 óta. Itt találhatóak az olvasói
terek, munkaszobák, és itt nyert elhelyezést a bemutatást és őrzést
egyaránt szolgáló muzeális könyvtári tér. Ebben a térben zárt
szekrényekben helyeztük el az ősnyomtatványokat, az antikva- és
RMK gyűjtemény legértékesebb köteteit, valamit a könyvtárban őrzött
kódexeket. Itt kerülnek elhelyezésre a pályázatban szereplő restaurált
dokumentumok is. A helyiségben mind a hőmérsékletet, mind a
páratartalmat szigorú ellenőrzés alatt tartjuk. A muzeális könyvtári tér
önálló klímaberendezéssel rendelkezik, mely a hőmérséklet mellett a
páratartalmat is képes befolyásolni. A beállított értékeket (19 Co, 45% RH) szigorúan
ellenőrizzük.
Nyilvánosság
A pályázat szakmai beszámolóját Könyvtárunk honlapján a pályázatok menüpont alatt
tettük közzé. Elérhető a következő linken: https://pkk.piarista.hu/oldal/pályázataink
Budapest, 2021. január 20.

könyvtárvezető
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A Piarista Központi Könyvtár gyűjteményébe tartozó R5420 jelzetű kötet restaurálási
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A Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Könyvtára gyűjteményébe tartozó,
R5420 jelzetű kötet restaurálási dokumentációja
A Piarista Központi Könyvtár tulajdonát képző 17. századi kötet restaurálását a kötés és a könyvtest
állapota indokolta. A korabeli kötés már nem képes a könyvtest védelmére: súlyos mikrobiológiai
károsodás érte. A kötet lapjai meggyengültek, mállékonyak, szakadtak, hiányosak, foltosak voltak.
A ritka, két könyvből álló kötet egyik mindkét része unikális: az egyik egy példányban ismert, a
másiknak ez az egyetlen fellelt darabja Magyarországon.
A kötet restaurálása a további károsodások elkerülése érdekében halaszthatatlan feladattá vált. A
restaurálás célja az aktív mikrobiológiai károsodás megállítása, a kötet sérüléseinek teljes restaurálása a
műtárgy fennmaradásának és a későbbi bemutathatóságának érdekében.

Címleírás:
A könyv két kötetes colligátum.
1.:Sirtori, Girolamo (ca. 1580-)
Hieronymi Sirtvri Mediolanensis Telescopivm: Siue ars perficiendi novvm illvd Galilaei visorivm
instrumentum ad Sydera in tres partes divisa : Quarum prima exactissimam perspicillorum artem tradit,
Secunda Telescopii Galilaei absolutam constructionem, et artem aperte docet. Tertia alterius Telescopii
faciliorem usum: et admirandi sui Adinventi arcanum patefacit. Ad Serenissimvm Cosimvm II. Magnvm
etrvriae dvcem. — Francofurti [Frankfurt] : Typis Pauli Iacobi, Impensis Lucae Iennis, M.DC.XVIII.
[1618]. — 81 p., [1] t.fol.: ill.; 4o 20 cm
Példány irodalma: VD 17 39:121930P
Témája: asztronómia, csillagászat, távcső, optika
Mt.: Jennis, Lucas (1590-1630) (kiadta). — Jacobi, Paul (nyomdász)
2. Scheiner, Christoph (1575-1650)
Disqvisitiones mathematicae, De controversiis et novitatibvs astronomicis / Quas Svb praesidio
Christophori Scheiner, de Societate Iesv, Sacrae lingvae et matheseos, in alma Ingolstadiensi
Vniuersitate, Professoris Ordinarij; Pvblice dispvtandas posvit, propvgnavit, Mense Septembri, Die [...]
Johannes Georgius Locher. — Ingolstadii [Ingolstadt] : Ex Typographeo Ederiano apud Elisabetham
Angermariam, M.DC.XIV [1614]. — [1], 90, [4] p.: ill.; 4o 20 cm
Példány irodalma: VD 17 12:161843A
Témája: csillagászat, asztronómia, disszertáció, assertio, matematika
Mt.: Locher, Johann Georg (közreműködő). — Angermaier, Elisabeth (nyomdász)
possessor: jezsuita rezidencia (Sárospatak) - 1676. — possessor: piarista könyvtár (Sátoraljaújhely).
lapszéli jegyzet : 17. századi bejegyzések az első szennylap verzóján és a lapszéleken.
Jelzete: R5420, E55/06/08 (korábbi jelzet: T.5.O.3.l.1.s.1.L.13. — korábbi jelzet: 2497 (kék ceruza). —
korábbi jelzet : B. 22. (piros ceruza))
Tulajdonos: Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Könyvtára
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Mérete: 153x293x616 mm, 172 levél.
Tárgyleírás
Kódexlapba kötött, (puha) táblás egészpergamen kötés, elől 2 db zsírcserzésű bőr kötöző szalaggal.
Gerincén papír címkével, „322” felirattal. A metszést kétszínű (kék és natúr), szövet alapra varrt
emeletes oromszegő zárja le.
A metszést valaha kékeszöldre festették. A metszés színe alapján a kolligátum két kötete jól
elkülöníthető.
A könyvtestet 3 zsírcserzésű bőrszalagra végigfűzték. A gerincet két bordaközben egy-egy cm
széles pergamencsíkkal erősítették meg, amit a tábla belső oldalára ragasztottak ki. A könyvtestet és a
kötést egy lapból hajtott hozzáfűzött előzék köti össze, melyeken kék piros tintaceruzás és vasgallusz
tintás bejegyzések olvashatók. Az ívek két levélből állnak.

Állapotleírás
A kódexlap kötés erősen szennyezett, kopott, penészfoltos, különösen a hátulsó tábla. A kézirat
szövege nem olvasható. A pergamenlapot piros festésű iniciálékkal díszítették, melyek szintén lekoptak.
A több, összeragasztott merített papírból készült táblára behajtott pergamen borítás a hajtás mentén
helyenként annyira elkopott, hogy szétszakadt. A kötést összefogó kötöző szalagok leszakadtak, kettő
töredéke még felfedezhető a tábla belső oldalán.
A papírcímke hiányos, szennyezett.
A metszésfestés kopott.
Az oromszegők épek, bár ragasztásuk elvált a gerinctől.
A kötéstáblák a mikroorganikus károsodás miatt lapokra estek a hátulsó 1/5-e szétmállott és
elveszett.
Az előzékek is penészesek, szennyezettek, hiányosak.
A könyvtest penésztől meggyengült és penészfoltos lapjai közül elöl és hátul több lap hiányos
szakadt mállékony.
A vasgallusz tintával írt bejegyzések károsították a papírt.
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A restaurálás menete
A gyűjtemény kezelője a kötet teljes restaurálását kérte.
A kötet tisztítását a felületről könnyen eltávolítható szennyeződések eltávolításával kezdtem,
melynek eszköze a poroló ecset volt. Ezt követően az erősebben kötődő szennyeződéseket puha latex
radírszivaccsal távolítottam el.
A pergamen kötés száraz és oldószeres tisztítása a felületén gyengén kötött írás miatt csak
kíméletesen végeztem el. Radírozás után 50%-os alkoholos, vizes oldattal tisztítottam a felületet.
A kezelés után biztosítani kellett a kötés teljes kiszáradását.
A gerincen talált címkemaradványt metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával végzett duzzasztással
emeltem le.
A papírlapok restaurálásához a kötést szét kellett bontani. Az előzéket nedvesítéssel leemeltem a
táblákról, a fűzés zsinegét az ívfüzetekben átvágtam és leemeltem az ívfüzeteket. Ezt követően a
levelekre bontott könyv lapjainak radírozásával az enyhén kötött felületi szennyeződések távolítottam
el. A könyvtest íveinek hajtásait ecsettel tisztítottam meg a poros és egyéb darabos szennyeződésektől.
A felületi szennyeződések radírozással történő eltávolítása után indokolt volt a lapok fertőtlenítése,
melyet Preventol CMK (paraklór-metakrezol) 1,5%-os etil-alkoholos oldatával oldatával végeztem el.
A papírban található lebomlási termékek, esetleges savmaradékok eltávolítását többszöri vizes
mosással végeztem el.
A hiányokat és a szakadásokat a lap színével megegyező, 35SR fokú, direkt színezékkel festett,
len és kender-cellulózból készített papírral pótoltam és erősítettem meg. A hiányok mennyisége alapján
a javítást kézi papíröntéssel végeztem el. A pótlás és az eredeti kötődésének javítására és a hajtások
megerősítésére enyvező ragasztóként metil-cellulóz (Tylose MH 300) ragasztó 1,5%-os vizes oldatát
alkalmaztam.
Az előzékek kiragasztott lapjait az öntés után vékony japánpapírral kasíroztam meg, hogy bírják a
kötet kinyitásával járó terhelést. A ragasztó metil-cellulóz (Tylose MH 300) ragasztó 4%-os vizes oldata
volt.
A könyvtestet és az előzéket az eredeti készítéstechnikának megfelelően építettem össze.
A gerincen talált címkemaradványokat kézi papíröntéssel egészítettem ki. A gyűjtemény
kezelőjével egyeztetve a címkéket az első tükörre ragasztottam metil-cellulózzal.
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A pergamen borítást a papír tábláról szárazon bontottam le, majd és a fent leírt anyaggal
fertőtlenítettem. A szintén fertőtlenítendő papírtábla hiányait annak oldószeres tisztítása után rétegesen
felépített merített papírból, sűrű keményítő ragasztó használatával lehet pótoltam. Ezt követően a
pergamen kiegészítését hasonló kikészítésű bőrrel végeztem el, melyet fémkomplex színezékkel
festettem az eredeti színéhez hasonlóra. A pótlást minimum 5 mm mélyen bedolgoztam az eredeti
borítás alá, hogy megfelelő felületen adjon alátámasztást. A ragasztás reverzibilitásának megőrzésére
metil-cellulóz (Tylose MH 300 vizes oldata) ragasztó 5%-os vizes oldatát használtam a kiegészítések
felerősítésére.
A kötésen talált oromszegőket visszaépítettem a gerincre. A metszéseket akvarell festékkel
retusáltam.

A kötést és a könyvtestet az eredeti készítéstechnikának megfelelően összeépítettem.
A bőr kötözőket az eredeti készítéstechnikának megfelelően rekonstruáltam.
Tárolási javaslat
A műtárgy részére savmentes kartonból tokot készítettem.
A tárolás és kiállítás során a stabil 20C hőmérséklet, az 45%-s relatív páratartalom és a maximális
5 000 lux/év megvilágítás a megengedhető.
A kötet kinyitásakor a táblákat 90-nál jobban nem célszerű kifeszíteni, a kötet bemutatása során
olvasóállvány használata indokolt, ami kizárja a kötet tábláinak az előbbiekben meghatározott mértéknél
nagyobb kinyitását.
Budaörs, 2020. december 15.

Peller Tamás
restaurátor

A Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Könyvtára gyűjteményébe tartozó,
az Inc17 jelzetű ősnyomtatvány restaurálási dokumentációja
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A Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Könyvtára gyűjteményébe tartozó,
Inc17 jelzetű ősnyomtatvány restaurálási dokumentációja
A Piarista Központi Könyvtár tulajdonát képző 15. századi kötet restaurálását a kötés és a
könyvtest állapota indokolta. A korabeli, fatáblás kötés már nem képes a könyvtest védelmére:
mindkét tábla hiányos, szúrágott, a kötés és könyvtest közötti kapcsolatot biztosító bordaszíjak
meglazultak, egyesek elváltak a tábláktól, a gerinckasírozás – ami egyben a gerincbőr is – részben
elveszett, ezért a súlyos fatáblák leszakadhatnak a könyvtestről.
A ritka, kiemelkedő szépségű, románkori, kora-gótikus stílusjegyeket hordozó, bőrborítás nélküli,
kötéstörténetileg is jelentős kötet konzerválása a további károsodások elkerülése érdekében
halaszthatatlan feladattá vált. A restaurálás célja – a minimális beavatkozás vezérelvének megtartása
mellett -, hogy a munka során az eredeti anyagok és technikák fennmaradjanak, hogy e rendkívül ritka,
korbeli könyvkötési megoldások a későbbiekben is bemutathatóak legyenek.
Címleírás
BONAVENTURA, S.: [Commentarius in secundum librum sententiarum Petri Lombardi].
(Tarvisii [Treviso], per Hermanum Liechtenstein impressum, 1477.)
2o
A10–O10P8Q8R10, a10–f10g12h10–p10q8r8 = [334] fol.
Hivatkozás:
CIH 740, GW 4658, HC 3539 – A szakirodalom jelenleg csak még egy példányt ismer
hazánkban ebből a korai ősnyomtatványból, melyet az OSZK őriz.
Proveniencia: a fennmaradt régi bejegyzései és jelzetei alapján az első ismert tulajdonosa a
sárospataki református főiskola (17. század), majd a sárospataki jezsuita rezidencia (1677), innen
került a sátoraljaújhelyi piaristákhoz, majd a 20. század elején a pesti rendház vette gondozásába.
Címleírása alapján hiányos: a b 3 és a b8 levél = fol. [179], [184], valamint az utolsó r ív = fol.
[327-334.] elveszett (a kötéstechnikai nyomok alapján ez az ív már bekötéskor sem volt meg).
Tulajdonos: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára
Jelzete: Inc17, X205, A/6/17x
Mérete: 187 x 273 x 81 mm, 334 oldal.
Tárgyleírás
A könyvtest jó minőségű, kézi merítésű papírból, négy illetve öt levélből álló ívekből áll, amit
négy, dupla, zsírcserzésű vadbőr bordaszíjra lencérnával fűztek fel. Az íveket végigfűzték és a
fitzponton fordulva léptek át a következő ívbe.
A könyvtesthez előzékként egy ív pergamenlapot kötöttek, amit (a fűzőcérna töredékei alapján)
az első ív elé fűzhettek, majd keményítővel kiragasztották a táblákra 1.
A bordaszíjakat 1-1 kerek keresztmetszetű fenyőfa ékkel szorították a táblán kialakított lyukakba.
Emellett a szíjak végét átvezetve a táblán azokat lapos fenyőfaékekkel is beszorították a kivájt
lyukakba, biztosítva a kötés és a könyvtest összeerősítését. A bordaközökben feltehetően zsírcserzésű,
valaha világos színű, barkázatuk alapján kecskebőr csíkokkal erősítettek meg, végeiket a tábla belső
oldalára ragasztva.
A könyvtest lábánál bőrbordát formázó oromszegő alap fedezhető fel. A már csak díszítő funkciót
betöltő bőrszalagot a nyomok alapján hozzávarrhatták az alsó, gerincet takaró bőrcsíkhoz. A bőr
oromszegő alapot tartó varrócérna töredékei felfedezhetők a kötet egyes íveiben.

1 Ennek közvetett nyomait lehet csak felfedezni. Erre utalnak a táblák belső oldalán talált tintamaradványok.
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Az oromszegő töredéke restaurálás előtt és után

A bordaszíjak beerősítve a bükkfa táblába restaurálás előtt és után
A srégelés nélküli bükkfa táblákat bőr sohasem boríthatta. Bőrbeütések töredékét,
ragasztónyomokat nem fedeztem fel.
A kötést – a lenyomatok és töredékek alapján - sárgaréz lemezből készített csat fogta össze, amit
az előtáblán egy rézszöggel, háttáblán a bőrszíjat két vasszeggel erősítettek fel.
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Állapotleírás
A könyvtestet alkotó papírlapok felső metszésén és az első és utolsó lapokon enyhe poros
szennyeződés található. A lapok feltehetően kémiai lebomlásuk miatt kissé megsárgultak, felületükön
helyenként használatból eredő foltok találhatók, melyek a papír állapotára nem károsak. A lapok
sarkai ívesen megkoptak. A könyvtest lapjainak széleit és a levelek hajtásait álszú kirepülő-nyílásai
lyukasztották át. Az ívhajtásokban kiszáradt lárvabőrök szennyezik a lapokat. Az első és utolsó ívek
lapjai erősebben szennyezettek, hiányosak, szakadozottak. A könyvtest lapjai a 100. oldaltól
vízfoltosak, sarkaik kopottak. Az első és hátulsó ív lapjai hiányosak hátul – fűzés sérülései miatt a
lapok kimozdultak, széleik szakadozottak, hiányosak.
Az első oldalon kék és piros tintaceruzás és vasgallusz tintával írt bejegyzések olvashatók.
A könyvtest eleje és vége többször beázott, a lapokat vízfoltok színezik sárgás foltosra.

A vízfoltos, szúrágott oldalak restaurálás előtt és után
Az előzékek elvesztek, az eredeti, feltehetően pergamen kódexlap szövegét a vastag keményítő
ragasztó réteg őrizte meg: e lapok eltávolításakor a tinta és a színes iniciálék jelentős részét
megkötötte a táblán.
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A kötet eleje és vége a táblán látható előzék nyomaival. A bőrborítás belül leragasztott csíkjai is
láthatók.
A gerinckasírozó bőrcsík az első bordamezőben elveszett, a harmadik mezőben hátul a táblára
ragasztva töredékesen megmaradt, a negyedik mezőben elől levált a tábláról. A felső, megmaradt
pergamencsíkra két rétegben papírcímkét ragasztottak.
A felső bőrborda bekötése a felül hiányos táblák miatt szabadon lebegett.
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A kötet gerince restaurálás előtt és után
A veretek elvesztek, nyomait a tábla kialakítása és a kiálló szegek jelzik.
A kötet felső oldalán mindkét tábla hiányos, ami veszélyezteti a közte elhelyezett könyvtestet. A
táblák szálirányban kissé összeszáradtak. A szúrágások a táblák mechanikai szilárdságát emésztették
fel. A kirepülő járatok faporral és lárvabőrökkel telítettek. A kötet felső oldalán mindkét tábla hiányos,
a hátulsó tábla az első és a második borda ékelése között eltörött. Az első tábla felső bordája alatt a
tábla kitörött, a bőrborda szabadon lebegett.
A bőr oromszegő alap felül nyomtalanul eltűnt, alul az első táblából az ékelés elveszett, ezért a
bőrcsíkot csak a hátulsó tábla ékelése tartja. Az oromszegő elpusztult, leöltéseinek töredékeit egyes
ívekbe ékelt fonaltöredékek őrzik.
A restaurálás menete
A könyv restaurálásának legnehezebb feladata az volt, hogy helyreállítása után ne merüljön fel
annak a gyanúja, hogy az eredeti könyvkötészeti technika módosult. Minden eredeti műtárgyalkotót
fel kellett használni, hiszen állapotuk nem indokolta cseréjüket.
A gyűjtemény kezelőjével történt egyeztetés során úgy döntöttünk, hogy az eredeti
készítéstechnikai jegyek megőrzése érdekében a minimális beavatkozás elve alapján konzerválandó a
kötet.
A könyv részleges szétbontása mellett döntöttem:
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Az első táblát lebontottam az ékek kiütésével a felső bőrszíjnál elvégzendő kiegészítés
elkészítése érdekében.
A gerinckasírozó bőrcsíkokat lebontottam tisztításuk, pótlásuk és az első ívek
lebonthatóságának érdekében.
A címkéket leemeltem a gerinckasírozó bőrszíjról további sérüléseik elkerülése
érdekében.
Az első három és a hátulsó egy ívet lebontottam hiányaik pótlása érdekében, mivel
enélkül további károsodásukat nem tartottam elkerülhetőnek.

A kötet tisztítását száraztisztítással: portalanítással, radírozással kezdtem. A fatábla szújáratait
kompresszor segítségével, magasnyomású légárammal tisztítottam ki.
A gerinckasírozó kecskebőr csíkokat szárazon választottam le, majd vizes likkerrel 2 tisztítottam.
A könyvgerincet metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával kentem át és tisztítottam le a ragasztó
nedvességtartalmára duzzadó ragasztómaradványoktól.
A bordaközben talált címkemaradványokat duzzasztással emeltem le.
A részlegesen szakadt fűzés megbontása az eredeti készítéstechnikai jegyek súlyos károsodásával
járt volna, ezért azt – annak ellenére, hogy az íveket összefogó fűzőcérna a felső fitzpontnál sok
helyen szétszakadt – nem bontottam meg, mert elegendő összetartó erőt biztosított a lapok számára.
A könyvtestet első és utolsó íveit kiegészítésük érdekében lebontottam. Az eredeti fűzőcérnát
kioldottam és kifűztem, hogy avval erősítsem vissza később a kiegészített íveket. Ezt követően e lapok
radírozásával az enyhén kötött felületi szennyeződések eltávolítottam. A gyűjtemény kezelőjével
tartott egyeztetés után eltávolítottam az első lapra írt színes, tintaceruzás bejegyzéseket.
A lebontott lapok jó olvashatósága ugyan feleslegessé tette a papírlapok vizes mosását, de a
bennmaradó szennyeződések a nyomathordozó további romlását okozhatják. A papír vízben végzendő
tisztításakor a különböző foltok3 és a lebomlási folyamatok végtermékei eltávolíthatókká váltak. a
vizes mosást csapvízben, az oldatot háromszor cserélve végeztem.
A szakadásokat és hiányokat a lap színével megegyező, 35SR fokú, direkt színezékkel festett, len
és kender-cellulózból készített papírral pótoltam és erősítettem meg. A javítást kézi öntéssel végeztem.
A rovarrágásokat, melyek az olvashatóságot nem rontják, a műtárgy stabilitását nem veszélyeztetik,
ezért ezeket nem javítottam ki. Az öntés után a lapok átenyvezésére metil-cellulóz 2%-os vizes oldatát
(Tylose MH 300) használtam.
A gerincen talált címkemaradványokat szintén kézi papíröntéssel egészítettem ki. A gyűjtemény
kezelőjével egyeztetve az első lap elé egy merített papírt kötöttem be, melyre ceruzával bejegyeztem
beépítésének idejét. Erre ragasztottam fel a címkéket egyik rövid élük mentén, hogy hátoldaluk is
megtekinthető legyen a kíváncsi szemek számára.

2 A használt likker összetétele a következő:
400 ml víz
40 gr zsíralkohol-szulfát (emulgátor és felületaktív anyag)
10 gr lanolin
30 ml pataolaj
5 ml Preventol ON Extra (orto-fenil-fenol) 2%-os etil alkoholos oldata
3 A vizes kezelés hatására egyes foltok színeinek fakulása vagy körvonalainak halványodása várható. A vízfoltnak nevezett,
sárgás kontúrral rendelkező foltokat a papír lebomlási termékei alkotják, melyek általában nyomtalanul kioldódnak. A
többnyire beázásból származó folt magával viszi a papírban található szennyeződéseket, mely terjedésének határán sárga
színű határvonalat képez.
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A címkék leválasztás után és restaurálás után az első beillesztett, merített lapra erősítve. Az egyik
hátoldalán kézírásos bejegyzés olvasható.
A lapok visszafűzését ez eredeti technikának megfelelően az eredeti cérnával végeztem a
bőrbordákra. Az első cérna nem bírta fizikai terhelést, többször elszakadt, ezért az első ívhez új cérnát
festettem lenből és avval fejeztem be a fűzést.
A lebontott, megtisztított és hiányos gerinckasírozó bőrcsíkot fémkomplex bőrfestékkel
megfestett, timsós cserzésű kecskebőr csíkkal pótoltam, majd metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával
(Tylose MH 300) ragasztottam vissza az összes csíkot a reverzibilitás biztosítása érdekében. A
fatáblák belső oldalára is evvel a kötőanyaggal erősítettem fel a bőrcsíkokat. Kötőerejének gyengesége
miatt ez nem volt könnyű feladat, a ragasztás többször elvált. Ennek ellenére nem akartam erősebb
ragasztóanyagot választani a későbbi könnyű oldhatóság biztosítása érdekében.
A levált bordaszíjat és oromszegő alapot vissza kellett ékelni eredeti helyére. Ehhez az első
fatábla kismértékű kiegészítése volt szükség a bőrszíj alatt, amit gőzöletlen bükkfából készítettem az
eredeti minimális kivésésével, a kielégítő méretű ragasztófelület biztosítása érdekében. A pótlást epoxi
ragasztó (Uverapid 20) alkalmazásával erősítettem fel. Az oldhatatlan kötőanyag alkalmazását azért
tartottam elkerülhetetlennek, mert a szivacsos szerkezetűvé rágott, eredeti fatábla részleges átitatása
nélkül a kiszáradt és merev bőrbordákat nem tartotta volna meg a falap. A hátulsó tábla törését is
epoxi ragasztóval erősítettem össze.

A hátulsó tábla ragasztás után, száradás közben, Az első tábla a bőrborda alatti kiegészítéssel,
formára igazítás előtt és után
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A bőrbordák likkerrel történő puhítása nem volt sikeres: merevségük alig enyhült, ezért az
eredetileg csak beütéssel fixált új és régi fenyőfa faékeket be kellett ragasztani bőrenyvvel. Ez a
ragasztó a későbbiekben oldható kötést biztosít. A bőrbordák merevsége a nyithatóság mértékét is
befolyásolja: az erőltetett és túlzó táblamozgás a bőrbordák törését okozhatják!
A hiányzó rézveretek a rekonstruálása nem szükséges.
Az alkalmazott ragasztóanyagok kiválasztása során törekedtem arra, hogy azok kötőereje ne
legyen erősebb, mint a több mint 500 éves műtárgyalkotók (kivéve a szúrágott fatábla ragasztása).
Reverzibilitásukat fontosabbnak tartom, mint tartóerejüket. Ezért esetenként elválásukra, leválásukra
számítani lehet – amennyiben mozgatásuk során túlzó igénybevételnek teszik ki a műtárgy mozgatható
szerkezeti elemeit. Szükség szerinti javítását a későbbiekben – amíg élek - örömmel vállalom.
Tárolási javaslat
A műtárgy részére savmentes kartonnal bélelt, dekliből dobozt készítettem. A pontos méretezés
és megfelelő szoros záródás lehetővé teszi, hogy a doboz pótolja a könyvveretek hiányát és szorosan
zárva tartsa a kötetet. A fatáblák mögötti első és utolsó lapokat a kötetbe helyezett savmentes
kartonlapok védik a sérülésektől.

A tárolás és kiállítás során a stabil 20C hőmérséklet, az 45%-s relatív páratartalom és a
maximális 5 000 lux/év megvilágítás a megengedhető.
A kötet kinyitásakor a táblákat 45-nál jobban nem célszerű kifeszíteni, mert a bordák eltörnek, az
ékelés elválik. A kötet bemutatása során olvasóállvány használata indokolt, ami kizárja a kötet
tábláinak az előbbiekben meghatározott mértéknél nagyobb kinyitását.
Budaörs, 2020. december 15.

Peller Tamás
restaurátor
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A Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Könyvtára gyűjteményébe tartozó,
az Inc 38 jelzetű ősnyomtatvány restaurálási dokumentációja
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A Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Könyvtára gyűjteményébe tartozó,
az Inc38 jelzetű ősnyomtatvány restaurálási dokumentációja
A Piarista Központi Könyvtár tulajdonát képző 15. századi kötet restaurálását a kötés és a könyvtest
állapota indokolta. A korabeli, fatáblás egészbőr kötés kielégítő állapotban maradt fent. A ritka, kiemelkedő
szépségű, reneszánsz stílusjegyeket hordozó bőrborítás, a kötéstörténetileg is jelentős kötet restaurálása a
további károsodások elkerülése érdekében halaszthatatlan feladattá vált.
A restaurálás célja – a minimális beavatkozás vezérelvének megtartása mellett - az eredeti anyagok és
technikák megtartása annak érdekében, hogy e rendkívül ritka, korbeli könyvkötési megoldások
fennmaradjanak és a későbbiekben is bemutathatóak legyenek.

A kötet restaurálás előtt és után
Címleírás:
Ágoston, Szent, Hippói (354-430)
[Opuscula] / Aurelius Augustinus. — Venezia: Andreas de Bonetis de Papia, 1484. Jul. 23. — [288] ff.; 4o
[22 cm]
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Hivatkozás: CIH 359. - GW 2864. - HC *1947. - C 734. - Pell 1459. - Incipit (f. [2.]): Meditationes Diui
Augustini | Eppiscopi Hipponensis. - Impresszum adatok (f. [288.]) a GW alapján : Explicit liber sancti
Augustini de vera | religione: et de cleric[rum] vita : moribusq[ue] | vna cum vita s[an]cti Augustini.
necno[n]cu- | iusdam dignissimi tractatus de spiritu | et anima. Que omnia in isto libro conti | nentur: [et] cum
su[m]a diligentia per M. | Andream de bonetis de papia venetijs | impressa fuerunt. Inclito principe Jo- |
ha[n]ne mocenico venetiarum duce M. | .cccc.lxxxiiij. Mensis Julij.
Mt.: Bonetis, Andreas de (nyomdász)
Hiányzik f. [1.] (üres), [288.], valamint a az I1+8 [261 és 268] és I2+7 [262 és 267] levélpár helyett duplán
lett kötve az I3+6 [263 és 266] és az I4+5 [264 és 265] levélpár.
Possessor: piarista könyvtár (Korpona) - 1721. — possessor : piarista könyvtár (Vác).
Jelzete: INC 38, X210, A/5/7x
Tulajdonos: Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Könyvtára
Mérete: 157x213x60 mm, 287 levél.
Tárgyleírás:
15. századi, barkázata alapján kecske egészbőr kötés, vaknyomásos, reneszánsz díszítéssel. Tripla
léniákkal határolt keretes mezőkben egyesbélyegzők lenyomata, középmezőben rombusz mezőkben
egyesbélyegzők lenyomata. A bőrbeütés a sarkokon két metszéssel behajtott.
Gerincen öt mezőben tripla léniákkal átlós vonalazással osztott bordamezők. A bőr felülete erősen
kopott, szakadt. A gerincet a bordamezőkben pergamencsíkokkal megerősítettek, melyeket az előzék alá, a
tábla belső oldalára ragasztották ki. A gerinc felső ötödén papírcímke töredéke fedezhető fel.
Un. nürnbergi rézkapcsok maradványai az elülső és hátulsó táblán.
Belső oldalon 3-4 mm szélesen srégelt bükkfa táblákkal.
Bőrszíj alapra fűzőzsineggel hímzett emeletes, keresztszálkás oromszegő. A szíjak 2-2 faékkel rögzültek
a fatáblán 45̊-ban kialakított mélyedésbe.
Három, dupla zsírcserzésű vadbőr szíjakra végigfűzött könyvtest. A szíjak feltehetően faékekkel
rögzülnek a fatáblákba süllyesztett mélyedésbe.
A könyvtest négylapos ívekből áll, az íveket végigfűzték. A lapok rubrált, piros iniciálékkal díszítettek.
A lapokon korabeli és 16. századi latin nyelvű bejegyzések olvashatók.
Az eredetileg hozzáfűzött korabeli előzékek szennylapja elveszett, a tükrök a tábla belső oldalára
ragasztva maradtak fenn. Elől új előzékpárt ragasztottak az eredetire. A tükörre a váci piaristák papír
tulajdonosi ex librisét ragasztották.
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Állapotleírás:
A kötésbőr felülete szennyezett, kopott töredezett, rovarrágások és kopások tették hiányossá.
A táblák sarkain és élei mentén a bőr elkopott, hiányos volt. A gerincbőr fejnél és lábnál hiányos,
szakadt, a papírcímke töredékesen maradt fenn. Az oromszegők kopottak, hiányosak a táblába ékelt
szíjvégek nyílásban eltörtek, a táblába kötött végek elvesztek. A gerinckasírozó pergamenek közül a fejnél és
lábnál elváltak, hiányosak.
A megmaradt rézveretek kielégítő állapotúak, a bőrszíj és a ráerősített veret elveszett.
A fűzés a dupla bordáknál épek, de az oromszegő alapnál a következő ívbe átforduló fűzőcérnák sok
ívnél elszakadtak. (Kivéve hátul, ahol a lapok szakadásai miatt egyes levelek kimozdultak a helyükről.)

A levelek helyenként rovarrágottak, elől és hátul erősen szennyezettek, sarkaik ívesre koptak. A
könyvtest a 100. oldaltól vízfoltos. Az első és hátulsó ív lapjai hiányosak hátul – fűzés sérülései miatt a lapok
kimozdultak, széleik szakadozottak, hiányosak.
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Az első előzékek és oldalak erősen rovarrágottak. Az első előzék tükrére tulajdonosi ex librist
ragasztottak, ami a korábbi, kézírásos tulajdonosi bejegyzést eltakarja.

A restaurálás menete
A könyv restaurálásának legnehezebb feladata az volt, hogy helyreállítása után ne merüljön fel annak a
gyanúja, hogy az eredeti könyvkötészeti technika módosul. Minden eredeti műtárgyalkotót fel kellett
használni, hiszen állapotuk nem indokolta cseréjüket.
A gyűjtemény kezelőjével történt egyeztetés során úgy döntöttünk, hogy az eredeti készítéstechnikai
jegyek megőrzése érdekében a minimális beavatkozás elve alapján konzerválandó a kötet.
A kötet tisztítását a felületről könnyen eltávolítható szennyeződések eltávolításával kezdtem, melynek
eszköze a poroló ecset lehet. Ezt követően az erősebben kötődő szennyeződéseket puha latex radírszivaccsal
távolítottam el. A mechanikus tisztítás során vigyáztam a sérült barkázatra, mivel az könnyen leválhatott
volna, eltűntetve a vaknyomásos díszítést.
A bordaközben talált címkemaradványokat metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával végzett duzzasztással
emeltem le.
Az ideális állapotú bőr számára rugalmasságának megtartása érdekében 5 tömeg% zsírozó- és 12-20
tömeg% vízre van szükség. Ezért a bőrök túlzott zsírzása nem alkalmas e szerves anyag kezelésére. Olyan
keverékkel kell megoldani kezelésüket, tisztításukat, melyek olyan anyagokat visznek be a bőrbe, ami víz és
zsírtartalmukat egyaránt pótolja.
A növényi cserzésű, barna bőrök likkeres1 oldattal végzett tisztítása teheti lehetővé a felülethez kötött
zsíros szennyeződések eltávolítását és a kiszáradt bőrből távozott nedvesség bevitelét, miáltal keménysége
csökken, rugalmassága nő. A választást a tisztítási próbák eredményei határozták meg. A likker 2 oldatok
tisztító hatásuk mellett a bőr zsír- és víztartalmának pótlását is biztosítja. A kezelés után biztosítani kell a
kötés teljes kiszáradását.

1

2

Zsírozóanyag, víz, tisztítószer (ami egyben emulgátor is) keveréke.
A használt likker összetétele a következő:
400 ml víz
40 gr zsíralkohol-szulfát (emulgátor és felületaktív anyag)
10 gr lanolin
30 ml pataolaj
5 ml Preventol ON Extra (orto-fenil-fenol) 2%-os etil alkoholos oldata.
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A kötés konzerválása a könyv szétbontása nélkül elvégezhető volt. E munkafolyamat során a jó állapotú
korabeli fűzés megőrzésére törekedtem.
A könyvtestet első és utolsó lapjainak radírozásával az enyhén kötött felületi szennyeződéseket
eltávolítottam. A könyvtest íveinek hajtásaiból ecsettel lehet eltávolítani a poros és egyéb darabos
szennyeződéseket.
Az utólag beragasztott előzéklapot és a hátul meggyűrődött, visszahajlott lapokat kiemeltem a kötetből.
A papírban található lebomlási termékeket, ragasztómaradványokat vízzel végzett oldódási próba után
többszöri vizes mosással távolítottam el.

A hiányokat és a szakadásokat a lap színével megegyező, 35SR fokú, direkt színezékkel festett, len és
kender-cellulózból készített papírral pótoltam és erősítettem meg. A hiányok mennyisége alapján a javítást
kézi javítással, beszabással végeztem.
A gyűrött sarkú lapokat enyhe nedvesítés mellett kisimítottam, a kisebb hiányokat a lap színével
megegyező, 35SR fokú, direkt színezékkel festett, len és kender-cellulózból készített javítópapírral pótoltam
és erősítettem meg. A javítás kézi javítással, ragasztóként metil-cellulóz ragasztó 5%-os vizes oldatának
alkalmazásával végeztem el. A lapokat az eredeti technikával visszafűztem a bordákra. A később behelyezett
első előzéklapot leragasztás nélkül, ragasztással beerősítettem.
A kijáró leveleket metil-cellulóz 5%-os vizes oldatú (Tylose MH 300) ragasztóval rögzítettem.
A gerincen talált címkemaradványokat kézi papíröntéssel egészítettem ki. A gyűjtemény kezelőjével
egyeztetve a címkéket az utólag beragasztott első szennylapra ragasztottam. Annak érdekében, hogy a
kézírásos bejegyzés az előzéken olvasható legyen, a belülre ragasztott tulajdonosi ex librist egyik rövid éle
mentén a kézírás mellé ragaszottam. Kötőanyagnak metil-cellulóz vizes oldatát használtam.
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A bőr kiegészítése nem volt indokolt. A felvált, lebegő részeket metil-cellulóz 5%-os vizes oldatú
(Tylose MH 300) ragasztóval rögzítettem.
A fatábla kopott széleit nem egészítettem ki.
A felvált pergamen gerinckasírozást visszaragasztása részeket metil-cellulóz 5%-os vizes oldatú (Tylose
MH 300) ragasztóval rögzítettem.
Az oromszegőket kendercérnával, varrással stabilizáltam.
Tárolási javaslat
A műtárgy részére savmentes kartonnal bélelt, dekliből dobozt készítettem. A pontos méretezés és
megfelelő szoros záródás lehetővé teszi, hogy a doboz pótolja a könyvveretek hiányát és szorosan zárva
tartsa a kötetet. Az első metszésnél vastagabb könyv vastagságkülönbségének kiküszöbölésére papírból ék
keresztmetszetű betétet készítettem, hogy a doboz zárása esetén fixálja a kötetet a dobozban.

A tárolás és kiállítás során a stabil 20C hőmérséklet, az 45%-s relatív páratartalom és a maximális 5
000 lux/év megvilágítás a megengedhető.
A kötet kinyitásakor a táblákat 90-nál jobban nem célszerű kifeszíteni, a kötet bemutatása során
olvasóállvány használata indokolt, ami kizárja a kötet tábláinak az előbbiekben meghatározott mértéknél
nagyobb kinyitását.
Budaörs, 2020. december 15.

Peller Tamás
restaurátor

