Restaurátori anyagok és módszerek ismertetése
A kiválasztott dokumentumok részletes leírását tartalmazó restaurálási dokumentáció fotókkal,
a restauráláshoz használt anyagok és módszerek ismertetésével, mely a Katona József Könyvtár
(6000, Kecskemét, Piaristák tere 8) felkérésére készült.

Címe: Felséges Első Ferentz… Magyar Ország Gyűlésének Írásai 1-3 kötet.
A három kötet kialakításában és jellemzőiben, kötésében és - részben sajnos- sérüléseiben is
hasonló, így a kötések leírását közösen kezdem, a különbségeket a restaurálás menetének
leírásánál külön jelzem.
A dokumentumok leírása:
A könyvek típusa: feszhátas, márványozott félbőr kötés, mintás papírborítással
PENÉSZESEK
- Könyvtest: papírra nyomtatott könyv, a penészfertőzöttségből adódóan spóra-poros, savas,
lapjainak széle töredezett-foszló. Nagymértékben a kötetek első-utolsó íveiben, előzékein és
kimozdult lapjain poros és piszkos. Fűzése az ív-élekben lebomlott, mind fizikai, mind kémiai
értelemben (előzékein is). A penész a ragasztóanyagokat, tartóerejüket felemésztette. Lapjait
ismeretlen eredetű színesedések, penészmaradványok és tulajdon bélyegző levérzések foltjai
tarkítják.
A könyvtestek –főleg a feji - metszéseinek széleire jellemző szürkés sárgulása, barnulása látható.
Korábbi mikrobiológiai fertőzöttsége folyományaképp összefüggő hiányok jellemzik, melyek
lemorzsolódásukban már a szövegeket veszélyeztetik. Egyéb elszórt vörösesbarna foltosodás
és beázási vízfoltok is tarkítják lapjait.
Előzékeik elnyílnak, szakadozottak.
Levélpárokra nyomtatták a művet, amiből aztán a könyvkötő 3-5 párral összeragasztott a gerinc
felőli hajtásvonalukon, jól kipréselte, valamelyik levélpár ív-hajtás közepén felfűzte, majd
gondosan az elkészült kötetet leenyvezte, így egy nehezen nyitható és a gerince-felőli szélén a
hajtásvonalaira nem pontosan kiütött könyvtestet kapott, aztán 3 oldalán a körbevágáskor
egységes metszésfelületet kapott (amit pöttyözve, szórva, apró fröcsköltre festett).
- Kötése: kenderzsineg bordára készült; (5db) szimpla bordára fűzött, papírtáblás, már nem
feszhátas, hanem vastag a gerincre formázott rongypapír lemezzel, eg alig elnyló merev hátat
képzett ki, márványozott barna félbőr kötés, bőr sarkokkal, mintás papírborítással. Mintás
keményítő-festéses/ márványozott borítása a márványozott simított bőr mintázatát
utánozhatta.
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A kötésüket is gyakorlatilag ellepik a penészmaradványok, fizikális megtartásuk változó.
Merített papírlemez táblái különösen a gerincénél és feji részeken felpuhultak, foszlanak,
illetve vattásan elfoszlottak (5-30%-a hiányzik a tábláknak!)
Sárgás-barna bőrrel borított, a gerincén a bordaélek vaknyomással díszítettek, nyomott papír
címkén található címük (eredetileg mélyen vaknyomott, aranyozott címke). A bőrt a
penészsérülések még épp határán és a súrlódásnak kitettebb élein és részein barkarétegének
hámlása, lekopása jellemzi. Ezen helyeken márványozásának színei is megkoptak, a bőr
cserzett barna alapszíne látható csak.
I. kötet: 1825,1826;
38x26cm; 7,5 cm vastag; 598 oldal
Tartalmazza például Gr. Festetics
Lászlónak, a Ludovika
akadémiára és a felállítandó
Magyar Tudós társaságra
vonatkozó ajánlásait.
Félbőr nyílásban sérült, 2 sarok
kicsit sérült, tábla fejnél sérült,
borítópapír kopott, előzék a
könyvtest sérülése mentén
hiányos, a fejmetszésnél
penészes-málló.
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II. kötet: 1825, 1826, 1827;
38x26cm; 7 cm vastag; 644 oldal
A második kötet van a legrosszabb fizikai
állapotban
Félbőr nyílásban sérült, 2 sarok elveszett, tábla
fejnél sérült, borítópapír kopott, hiányos, előzék
a könyvtest sérülése mentén hiányos, a könyvtest fejnél az egész köteten keresztül hiányos,
penészes, málló.

III. kötet: 1825, 1826, 1827;
38x26cm; 6 cm vastag; 576 oldal
Félbőr nyílásban sérült,
2 bőrsarka sérült, tábla fej-nél sérült,
borítópapír kopott,
előzék a könyvtest sérülései mentén
hiányos,, igen meggyengült,
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a könyvtest fejnél hiányos,
penészességétől foszló.
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A kiöntött lapok és a bontás menete

- Tisztítását laponként un. HEPA- szűrős porelszívás melletti ecseteléssel és vattás áttörléssel
kellet kezdeni. Ezzel a módszerrel a dokumentumokon található fertőzésveszélyes élő és
élettelen (de még toxikus) spórák is szűrhetőek és a szakirodalom szerint 91-95%-uk
eltávolítható.
- Portalanítás, száraztisztítás ecset, radír, radírpor segítségével az ivközepekből, oldalak
felületéről.
-Az oldódásvizsgálat a hátsó előzékek némelyikén található revziós (?) bélyegzőkre terjedt ki,
melyek nem, vagy alig oldódtak, így festékeket fixálni, rögzíteni nem kellett.
Bontás szárazon történt a kötés és a könyvtest esetében is.
- Mosás, savtalanítás: háromszori hideg vízben áztatva, savtalanítása Kalcium-Hidroxid vizes
oldatával, pH9, bemerítéssel 8-10 percre. lassan-kíméletesen kiszárítva a papír-rostok között a
Kalcium-Hidroxid-ból a levegő széndioxidjával, kalcium-karbonát további vízben nem oldódó,
tehát tartós lúgos puffer képződik.
- Pótlás, erősítése, javítása és kiegészítése fehérítetlen len, kender rostok és európai lombos és
fenyő lúgosan feltárt rostok színben legjobban, de még megkülönböztethető módon hasonlító
keverékével, kézi papíröntéssel készült.
A papír belső erősítése az ívközepeken és elsősorban a penészes részeken az öntés előtt MetilCellulóz híg vizes oldatával átkenéssel zajlott.
- A kiöntött, megszáradt íveket kíméletes utónedvesítés után préseléssel, majd vasalással
simítottuk. Ahol további után-enyvezésre volt szükség, ott Klucell J (hidroxi-propil cellulóz)
etil-alkoholos (alkonek-vízmentes spiritusz) oldatával kentük át.
–
A kötés újrafűzése eredeti módon, megkeresve az egybe ragasztott levélpárokat, 3-5ös
csoportokban újraragaszottottuk (rizskeményítő), len-cérnával újrafűztük. Így visszaállítható
volt az eredeti metszéssík, mely az újra fűzött könyveknél jellemzően el szokott mozdulni.
A fejmetszéshez legközelebb eső kenderzsineg bordát mindhárom köteten ki kellett cserélni
hasonló vastagságú és sodrásirányú kötelet készítettünk kender anyagból (a többit szerencsés
módon meg tudtuk tartani rugalmasságuk épségük a rájuka való visszefüzést tette lehetővé).
Kötésborító rekonstruálása:
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Az eredeti anyagokból mindent amit lehetett megtartottunk, az eredeti zsinegekre visszafűzött
kötést készítettünk. A 3-as kötetnél a táblákat a zsinegeken hagyva (táblák megerősítése után).
Amelyik felső bordazsinegek megtartása nem lehetséges, akkor új az eredetivel egyező (Ssodratú, vastagságú és sodrat-számú) kenderzsineg bordákat készítettünk. A fűzőcérna
anyagvizsgálata után (len, két-ágból, S-sodratú, duplán használva, de nem tekerve a használat
közben) a fenti elvek alapján kiválasztott új cérnával az eredeti öltéslukakban és -módon
építettük fel a könyvtesteket.
A felső oromszegők pótlása mindenhol szükséges: az eredeti módon egy vékony vászonkötésű
anyagdarabot hajtottunk át a megfelelő vastagságú 3-as ágszámú s-sodratú kenderzsineg
bordán, a rekonstrukció készítése közben nem tartottuk szükségesnek a régi eredeti
textilnyomás rekonstruálását (tekintettel arra, hogy az egész fejmetszést is újonnan készült
papíröntés alkotja, festetlenül).
A kötésbőr hiányainak kiegészítése és a bőr gerincalápótlás, eredetivel egyező növényi cserzésű
bőrrel történt. A barkafelület levasalt simítottsága után az állítfajra csak következtetni lehet, a
feltételezett és tervezett kiegészítés bio kecskebőr tisztán és teljes keresztmetszetében növényi
cserzéssel (festés: CYBA GIEGY – fémkomplex-színező, ragasztásuk: bőrenyv, búzakeményítő).
A borítópapír kiegészítése: ingres-papírok (Canson/Hahnemuhle/Fabbriano), európai kézi
öntött papírfélék, japánpapírok. Festés, után-mintázás: koh-i-noor színes ceruzák.
Kiegészítések ragasztása: bőrenyv, búzakeményítő; a bőrt porló és kopott részein Klucell G
-hidroxi-propil-cellulóz alkoholos-oldatával itatva át.
Tárolása: teljes keresztmetszetében savmentes és facsiszolatmentes papírlemezekből a kötetek
egészét a vetemedéstől is védő, és a portól óvó tokban kerültnek visszaszállításra.

Esztergom, 2013. szeptember 20.

Kovács Péter
restaurátor, Boteh Bt. képviselő
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