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1166.. sszzáá zzaa ddii kköönnyyvv rreess ttaa uu rráá lláá ssaa

(Ki vo nat)
A dol go zat a Csí ki Szé kely Mú ze um
(Csík somlyói Fe renc ren di Ko los tor könyv -
ál lo má nya) 16. szá za di kol li gá tu má nak
res ta u rá lá sát is mer te ti. A 3762. és 3763.
lel tár szá mot vi se lõ könyv kolligátum-
részei:
1. Thomas de Aquino: Quaestiones. Nürn -
berg: in of fi ci na Frederici Peypus, 1515.
2. Anony mus philalethus Eusebianus: In vi tae,
miracule passiones Apostolorum Rhapsodiae.
Köln, in aedibus Quentelianis, 1531.

KKéésszzííttéésstteecchhnniikkaaii llee íírráá ssookk ééss 
ááll llaa ppoott ffeell mméé rréé sseekk

A könyv ne gyed ré tû, mé re tei: 200 x 140 x
35 mm. Fa táb lás, vak nyo má sos félbõrkötésû. Az
ere de ti félbõrkötés az el sõ táb lá ról és a ge rinc rõl
tel je sen hi ány zik, míg a hát táb lán csak rész ben
van meg (2-4. áb ra)

A T ala kú rézcsatgarnitúráról egy-egy, míg
az akasz tó ka pocs ból mind ket tõ hiányzik1.

Az íve ket a könyv kö tõ két szimp la és két
dup la bor dás ra fûz te fel, ki ala kít va így a könyv -
tes tet. A bõr bor dák göm bö lyû for má jú ak, vé gén
la po sak és az ékelt fa táb lá ba fasz egek kel rög zül -
nek. Több he lyen szét sza kad tak, egy szimp la
bor da és az orom sze gély hi ány zik (1. áb ra).

A könyv lap jai me rí tett pa pír ból ké szül tek,
mely nek rost anya ga a kor hoz hí ven rongy2. Lát -
sza nak a szi ta nyo mok és víz je lek (1. áb ra).

Az in for má ci ós anyag és a dí szes ini ci á lék
fe ke te nyom da fes ték kel, ma gas nyo má sú tech ni -
ká val ké szül tek (10. áb ra).

Az el sõ és hát só elõ zék la pon (tük rön), va la -
mint a könyv test lap ja in vasgallusz tin tá val írt
be jegy zé sek ta lál ha tók (11-12. áb ra).

A könyv elõ é let ét nem is mer jük. Va ló szí nû -
leg kon zer vá lá si kö ve tel mé nyek nek nem meg fe -
le lõ (ma gas pá ra tar ta lom, hõ mér sék let, ked ve -
zõt len fény vi szo nyok stb.) kör nye zet ben tá rol -
ták. Ezért a könyv lap jai bi o ló gi ai, ké mi ai ká ro -
so dás je le it mu tat ják; mál lott sá got, li la pe nész -
fol to kat, hi á nyo kat, sza ka dá so kat. A kol li gá tum
el sõ köny vé nek cím lap ja hi ány zik (11, áb ra).

Kü lö nö sen hi á nyos, gyen ge ál la pot ban ma -
radt meg az el sõ elõ zék lap tü kör ré sze (8. áb ra).
A hát só elõ zék lap a nyí lás ban el sza kadt, alat ta
lát ha tó a per ga men be táb lá zó csík (12. áb ra). A
vak nyo má sos dí szí té sû félbõrkötés nagy mé re tû
hi á nyos sá ga a me cha ni kai ron gá ló dás kö vet kez -
mé nye.

AA kkoonn zzeerr vváá lláá ssii--rreess ttaa uu rráá lláá ssii 
mmuunn kkaa ffoo llyyaa mmaatt ookk

Elsõ lé pés ként fer tõt le ní tet tem a köny vet,
mi vel pe né szes volt.

A fer tõt le ní tést Preventol CMK (para-klór-
meta-krezol) 0,5%-os etil al ko ho los ol da tá val
végeztem3.

A már fé lig szét esett köny vet a tisz tí tá si mû -
ve le tek ha té kony el vég zé se ér de ké ben or vo si szi -
ke se gít sé gé vel szét bon tot tam.

A szá raz tisz tí tást por ecset tel, míg a ned ves
tisz tí tást, mo sás sal ol dot tam meg. A ned ves tisz -
tí tás mû anyag tá lak ban tör tént, 40-50°C-os víz -
ben. A víz be fe lü let ak tív anya got 1% zsíralko-
holszulfátot, va la mint pi szok hor do zó ként 0,5%
CMC-t (karboxi-metil-cellulóz-nátrium só ja) tet-
tem4. A la pok szé pen tisz tul tak, a 2-3-szo ri öb lí -
tés sel ne ut ra li zá lás is tör tént, mi vel a bõ víz sok
ki old ha tó sa vat tá vo lít el a pa pír ból. A pa pír pH-
ja a ned ves tisz tí tás után 6,5 volt. A pa pír vé del -
mét a to váb bi sa va so dás el len pufferolással ol -
dot tam meg. Te lí tett kálcium-hidroxid Ca(OH)2
ol da tot desz til lált víz zel 50%-ra hí gí tot tam és ez -
zel bespriccoltam a könyv la pok mind két ol da lát.
Ez után fil cen szá rí tot tam. Így a pa pír fe lü le tén a
fö lös leg ben le võ kálciumhidroxid a le ve gõ szén -
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di oxid já val kálcium-karbonáttá CaCO3 – ala kul,
ami meg vé di a pa pírt a to váb bi savasodástól5.

A kö vet ke zõ mun ka fo lya mat az új ra eny ve -
zés volt. Hi deg desz til lált víz ben 2%-os CMC
(karboxi-metil-cellulóz nát ri um só ja) ol da tot ké -
szí tet tem, és ez zel át ecse tel tem a könyv la pok
mind két ol da lát. Az eny ve zett pa pír job ban el len -
áll a ké mi ai, bi o ló gi ai ká ro so dás nak. A meg szá -
rí tott anya got prés be tet tem.

A ki egé szí tés, a hi á nyok pót lá sa dup la ki -
egé szí té si mód szer rel, ja pán pa pír ral tör tént, ra -
gasz tó anyag ként 5%-os Glutofix 600 (me til-cel -
lu lóz), mû anyag ra gasz tót hasz nál tam. A ki sebb
sza ka dá so kat ja pán fá tyol lal erõ sí tet tem meg. E
mû ve le te ket át vi lá gí tott üveg la pon (montirasz-
talon) vé gez tem. A pa pír kü lö nö sen gyen ge ál la -
po ta mi att na gyobb gon dot oko zott az elõ zék lap
(tü kör) le ol dá sa a fa táb la bel sõ ol da lá ról. 96%-os
etil al ko hol és desz til lált víz 1:1 ará nyú ke ve ré ké -
vel át itat tam a szû rõ pa pírt és ez zel fe lül rõl ned -
ve sít ve si ke rült le ven nem a fa táb lá ról az elõ zé -
ket. A vasgallusz tin ta víz ben old ha tat lan, ezért
szük ség te len volt a rög zí té se.

Fû zõ áll vá nyon, ken der cér ná val, az ere de ti -
hez hí ven két dup la és két szimp la bor dá ra fel -
varr tam az ívek be sze dett, res ta u rált la po kat. Így
is mét ki ala kult a könyv test. A 16. szá zad nak
meg fe le lõ új orom sze gélyt varr tam, mi vel az ere -
de ti hiányzott6.

A könyv ge rin cét göm bö lyí tet tem, majd eresz -
re ver tem. A bor da vé ge ket az ere de ti hez hí ven az
ékelt fa táb lá ba fasz egek kel rög zí tet tem (6. áb ra).
Ja pán pa pír ral bor da kö zi ka sí ro zást vé gez tem.

A könyv új bar na félbõrkötést ka pott, amit
híg enyv vel húz tam fel a fa táb lák ra. A ge rin cen
ki ala kí tot tam a bor dá kat. (8. áb ra) Az ere de ti, hi -
á nyos, tö ré keny vak nyo má sos dí szí té sû bõrt szil -
iko nos emul zi ó val kon zer vál tam, át itat tam, puhí-
tottam7.

A kel lõ en kon zer vált ere de ti bõr hús ol da lát
Glutofix 600 és bú za ke mé nyí tõ 1:1 ará nyú ke ve -
ré ké vel rá ra gasz tot tam az új bõr re (7. áb ra). A
bõr to váb bi kon zer vá lá sa cél já ból a Moszk vai
LE NIN Könyv tár re cept je sze rint el ké szí tett vé -
dõ pasz tá val von tam be a táb la bõrrészét8.

A rézcsatgarnitúrából csak azo kat a da ra bo -

kat egé szí tet tem ki, ame lyek nek meg ma radt a hi -
te les pár ja (12. áb ra).

Más nap Glutofix 600 és ke mé nyí tõ 1:1 ará -
nyú ke ve ré ké vel ki ra gasz tot tam az elõ zé ke ket
(13-14. áb ra).

A vég ered mény a res ta u rált, 16. szá za di, ini -
ci á lék kal dí szí tett könyv (15. áb ra).

Jegy zet

1. HOR VÁTH Pál – TÓTH Zsu zsan na: CCssaa ttookk ééss vvee rree tteekk aa kköönnyyvv ttáább lláá --
kkoonn:: ttöörr ttéé nnee ttii áátt ttee kkiinn ttééss;; IRÓSNÉ dr. MELIS Ka ta lin: AA MMáá ttyyááss kkoo rrii bbuu --
ddaaii kkii rráá llyyii kköönnyyvvkkööttõõmmûûhheellyy llee llee tteeii,, Bu da pest, Or szá gos SZÉ CHÉ NYI
Könyv tár, 1993. p. 58

2. RRéé ggii kköönnyy vveekk ééss kkéézz iirraatt ookk.. Ta nul mány gyûj te mény, Nép mû ve lé si
propagada iro da, Bu da pest, 1974. p. 51, 61

3. Preventol CMK (para-klór-meta-krezol), víz ben kö ze pe sen, szer ves ol -
dó szer ben jól ol dó dik, 0,03-0,05 súly%

4. A zsíralkoholszulfátot a zsi ra dé kok ból elõ ál lí tott szin te ti kus zsír al ko -
ho lok nak kén sav val, majd nát ri um hid ro xid dal va ló ke ze lé se út ján nye rik.
Az anionaktív tenzidek víz ben kön  nyen ol dód nak, nedvesítõképességük
és mo só ha tá suk egy aránt jó.

5. NE MES TAKÁCH Lász ló: PPaa ppíírr rreess ttaa uu rráá llááss.. Res ta u rá tor kép zés jegy -
ze tei, Köz pon ti Mú ze u mi Igaz ga tó ság, Bu da pest, 1990. p. 20, 24, 25, 26.

6. B. KOZOCSA Il di kó – SI MON Imo la – HOR VÁTH Pál: AA kköönnyyvv kköö --
ttéé ssii tteecchh nnii kkaa ttöörr ttéé nnee ttee,, Bu da pest, Or szá gos SZÉ CHÉ NYI Könyv tár,
1991, p. 6

7. Ani o nos szilikonemulzió. Az emul zió fö lös fe lü let ak tív anyag tar tal ma
mi att jó tisz tí tó ha tá sú. Az olaj kom po nen se inert, ké mi ai köl csön ha tás ba
nem lép, jó behatolóképességû. Az emul zió a zsí ro zó és tisz tí tó ha tás mel -
lett a fö lös sav tar ta lom kö zöm bö sí té sé re és pufferolására is al kal mas. Erõ -
sen fe dett bõ rök ese té ben, a hús ol dal fe lõl cél sze rû al kal maz ni.

8. A Moszk vai LE NIN Könyv tár re cept je: Vi a szos bõr pasz ta, sû rû vé dõ -
pasz ta a bõr fe lü le tén.

RReessttaauurraarreeaa uunneeii ccããrrþþii ddiinn 
sseeccoolluull XXVVII.. ddiinn MMuuzzeeuull
SSeeccuuiieesscc aall CCiiuuccuulluuii
(Rezumat)

Lucrarea prezintã restaurarea unui coli-
gat din Muzeul Secuiesc al Ciucului (Biblioteca
Mãnãstirii Franciscane din ªumuleu-Ciuc).
Coligatul se compune din douã cãrþi (nr. inv.
3762. ºi 3763):

1. Thomas de Aquino: Quaestiones. Nürn  -
berg: in of fi ci na Frederici Peypus, 1515.

2. Anony mus philalethus Eusebianus: In
vi tae, miracule passiones Apostolorum Rhapso -
diae. Köln, in aedibus Quentelianis, 1531.
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TThhee RReessttoorraattiioonn ooff aa 1166tthh

CCeennttuurryy BBooookk
(Abstract)

The paper presents the restoration of a
book from the Székely Museum of Csík (from
the collection of the Franciscan Monastery of
Csíksomlyó). The parts of the colligate bearing
the numbers 3762 and 3763 are the following:

1. Thomas de Aquino: Quaestiones.
Nürnberg: in officina Frederici Peypus, 1515.

2. Anonymus philalethus Eusebianus: In
vitae, miracule passiones Apostolorum Rhap -
sodiae. Köln, in aedibus Quentelianis, 1531.

2611. ábra
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2. ábra 4. ábra

5. ábra3. ábra
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6. ábra 8. ábra

9. ábra7. ábra
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10. ábra

11. ábra



26513. ábra

12. ábra
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14. ábra

15. ábra


