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Szakmai beszámoló fotódokumentációval 

A Magyar Ferences Levéltár (Budapest, Margit körút 23.) felkérésére a következő munkákat 

végeztük. 

 

Gyöngyösi számadásköny 1700-tól 

kb. 160 p., mérete: 150 x 390 x 35 mm 

 

1. Restaurálás előtti állapot 

A kötet borítása elveszett.  Előzéknek nincs nyoma.  

A könyvtest deformálódott, fűzése szétesőben. 5 szimpla zsinegbordára fűzve. Ezek gyengék, 

szakadtak, sodrásuk kilazult. 

A 89-91. és 293-295. oldalak közt egy-egy kivágott lap nyoma. 

 A lapok nagyon szennyezettek, vízfoltosak, penészfertőzésből eredő foltok, kiszáradt termőtelepek.  A 

papír gyengült, néhol egymáshoz tapadtak a lapok.  A penész következtében a papír teljes 
terjedelmében elszíneződött.   

A 175. oldalhoz egy összehajtott kéziratos lap van becsúsztatva, nagyon rossz állapotú. A 141. 

oldalhoz hasonlóan egy újságpapír. 

Az erősen savas vasgallusz-tinta sok helyen elkezdte átmarni a papírt. 
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2. Elvégzett beavatkozások, felhasznált anyagok 

 A dokumentum fertőtlenítését etilén-oxid gázzal a leletmentés után,   1999-ben már 

elvégeztük. 

 A kötet lapjaira bontása az eredeti fűzési technológia dokumentálásával. 

 Lapok száraztisztítása (ecsetelés, radírozás radírporral, wishab-szivaccsal). 

 Nedves kezelések: mosás meleg vízben,  savtalanítás kalcium-hidroxid 8-9 pH-jú oldatában. 

 Szárítás (pufferképződés). 

 Hiányok kiegészítése, nedves eljárásban papíröntéssel, meggyengült helyek utánenyvezése     

3 %-os hidroxi-propil cellulózzal (oldószer: izopropilalkohol)  illetve 2%-os  metil-cellulózzal 

(oldószer: víz). 

 Ingres papírból (Fabriano) áthajtott előzék készítése.  

 Fűzés az eredeti nyomán 5 új zsinegbordára, könyvtest kasírozása japánpapírral (keményítő, 

enyv), gömbölyítés kis mértékben. 

 A kutathatóság érdekében egyszerű, félbőr kötésrekonstrukció készítése növényi cserzésű 

bőrből. Bőrfesték Ciba-Geigy Irgaderm Braun etanolban. A borítópapír Ingres papírra készült 

temperával színezett keményítős festés. 

 Sav- és pormentes tárolóeszköz készítése.  

 Dokumentáció készítése. 
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A munkát Kollár Zsuzsa restaurátor végezte. 
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Szentendre, 2014. február 21. 

     

 

Fehrentheil Henriette 

A Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja 

ügyv.      

 

 

 


