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KÖNYVEK JEGYZÉKE: 
2044 Pravoszláv misekönyv 

18 Flavius: Judische croniche? 
10 Haller János: Hármas Istoria 1767 

Pozsony 
11 Illyés Sándor: keresztény életnek 

példája 
13 károlyi Biblia 
21 Geographica description comitatus 

baranyensis 
14/1 Turrettino: Instutio theologiae elencticae 
14/2 Turrettino: Instutio theologiae elencticae 
579 Árpád és az Árpádok 
580 A király könyve 

4 Biblia 
624 Biblia (károlyi Gáspár fordítása) 

20 Corpus Juris Hungarici... . 
7 Makula-Nélkül-Való Tükör 

35 Bél Mátyás: Compedium Hungariae 

Állapotfelmérés: 
A dokumentumok erősen sérültek, hiányosak, 

szétesett kötésűek - rendszerint a gerincnyílás 
mentén szakadtak szét és a sarokborítások kop¬
tak vagy tépődtek le - amelyek már nem védik 
a művet. A kötésbőrök, (egy közülük pergamen) 
sok helyen jelentősen szennyezettek, szakado-
zottak, gomba és rovarkártevők tevékenységé¬
nek nyomaival . A kiszáradás, nedvességtartal¬
muk, - ezáltal szilárdságuk - elvesztése miatt a 
bőrök némelyike morzsálódik. A kötések között 
kettő fatáblás. A fatáblák kettérepedtek, defor-
málódottak, hiányosak. Több rongylemez táblás 
példány erősen deformálódott, a korábbi hely¬
telen tárolás vagy nedvesedés miatt. A könyv¬
testek állapota változó, de többnyire megfelelő. 

Néhány köteten a gerinc gömbölyűsége laposo
dott, i l letve ellenkező irányba fordul t . A kötetek 
fűzéseinek állapota, a bordák táblához csatla¬
kozó végeinek megtartása nagyon gyenge, kor¬
rekció nélkül a javított, konzervált eredeti kötés
táblát, vagy az új kötést nem tudják megtartani. 
Oromszegők vegyesen fordulnak elő, állapotuk, 
megtartásuk is vegyes, a kötések állapotához 
hasonló. A két fatáblás kötés veretekkel készült, 
ezek sérültek, hiányosak, korrodáltak, deformá-
lódottak. 

Elvégzett állományvédelmi beavatkozások: 

Dokumentáció készítése az állományvédel¬
mi beavatkozások megkezdése előtt, a folyamat 
alatt és után. Anyagvizsgálatok elvégzése a kötő 
és ragasztó anyagokra. Kötetek bőr és pergamen¬
borításainak tisztítása, kártevővédelme. Könyv¬
test és előzékek tisztítása, portalanítása. Azon 
kötetek esetében ahol a bőr vagy pergamen ál¬
lapota megengedte, a kötést restauráltuk. Ahol a 
belső ívek vagy a fűzés nem volt elég tartós és 
megbízható, a kötést leválasztottuk, javítás és 
kiegészítése után visszakötöttük. Amennyiben a 
bőrkötés tartása megengedte, tisztítás után helyi 
javításokkal történő megerősítés és konzerválás 
történt. Megmaradt előzékek, első-utolsó ívek 
szükség szerinti leválasztása, tisztítása, javítása 
vagy pótlása. Fűzés, bordák megerősítése, kor¬
rekciója. Könyvtest alkalmassá tétele a konzer¬
vált, javított vagy újra készített kötés hordozására. 
Hiányok pótlása, javítások. Három kötet hiány¬
zó címlapjait nemesmásolattal pótoltuk. Kötések 
visszahelyezése. Fatáblás kötés esetében a kötés 
fatáblájának megerősítése, megelőző rovarvédel¬
me, konzerválása, kiegészítése, rekonstrukciója. 
Fém veretek tisztítása, korrekciója, konzerválása 
és pótlása. 

Az elvégzett beavatkozások 175 munkaórát vet¬
tek igénybe. 

FOKA art RESTAURÁTOR MŰTEREM BT. 
2 0 5 0 ÉRD, KoRONAÍŰRr UTCA 12. • TE!: 2? 575 9 1 0 ; 50 658 6 6 1 9 • E-MAÍI: inlo@lokAARr.hu • cégjegyzék SZÁM: 15-06-025509 

mailto:inlo@lokAARr.hu


FOKA art RESTAURÁTOR MŰTEREM BT. 
2 0 3 0 ÉRD, KORONAIŰRT UTCA 12. • TEI: 2? 375 9 1 0 ; 50 638 6 6 1 9 • E-MAÍI: ÍNlo@lokAART.hu • cégjegyzék SZÁM: 15-06-025509 

mailto:Nlo@lokAART.hu


FOKA art RESTAURÁTOR MŰTEREM BT. 
2 0 5 0 ÉRD, KORONAIŰRT UTCA 12. • TEI: 2? 575 9 1 0 ; 50 658 6 6 1 9 • E-MAÍI: inlo@lokAART.hu • cégjegyzék SZÁM: 15-06-025509 

mailto:inlo@lokAART.hu


ANYAGJEGYZÉK 

mechanikus tisztítás: 

keményítő, enyv eltávolítása: 

tisztítószer: 

semlegesítés: 

fertőtlenítés, preventív gombavédelem: 

szinezék rögzítése: 

utánenyvezés, megerősítés: 

ragasztók: 

javítások, kiegészítések: 

bőr és pergamen konzerválás: 

Wishab radírszivacs (Ceiba kat. 40111), radírpor, acél¬
gyapot, üvegecset 

lokális CMC zselés duzzasztás (esetenként BAMILASE 
- HT-100 enzim 0,5-1% tartalommal) után mechani¬
kus, karbamid 

zsíralkohol, glutofix, CMC, H2O2 

CaOH 

sterogenol, thymol alk. old. 

Regnal SI 

glutoix, Klucel G 

búzakeményítő, PVAc, glutofix, Planatol BB sup. 

japánpapírok, fátyolpapír, lehetőség szetinti korabeli ere
detű semlegesített papírok, diósgyőri tartós papír, merí¬
tett papír 

likker, bőrpor, pergamenpor, bőrpaszta (OSZK recept 
szerint) 
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