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Beszámoló  
az In 277 és In 308 jelzetű Ősnyomtatványok restaurálásáról  

 

 

 Az In 277 jelzetű, Biblia Latina cum glossulis Nüolai de Lyra (Basileae, 

1498.) ősnyomtatvány restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 

portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük. A piros tintákat 

levédtük, hogy a nedves kezelések során stabil maradjon. Az ősnyomtatvány lapjait 

mostuk és a makacs vízfoltokat halványítottuk. A javításokat kézi javítással és 

papíröntéssel végeztük japán papír, merített papír és glutofix valamint papírpép, 

kréta és enyvezőanyag (tylose és keményítő keveréke) használatával. A hiányzó 

előzék részeket merített papírral pótoltuk. Az eredeti technika szerint fűztük fel az 

íveket 3 kender bordára. Az oromszegőket megtisztítás után visszahelyeztük a 

könyvtestre. A fatáblákat megtisztítottuk, a repedéseket megragasztottuk, a 

hiányokat kipótoltuk. A könyvtestet betábláztuk majd a kötést rekonstruáltuk: a 

szakadt és sérült helyeken bőr alápótlással majd az eredeti bőr felhúzásával. A kis 

rovarrágta hiányokat bőrreszelékkel feltöltöttük. A hiányzó kapcsokat a nyomok 

alapján elkészítettük és felszereltük a táblákra. A bőrt konzerváltuk. 

Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

A kötetet Berényi Katalin restaurálta.  
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 Az In 308 jelzetű, Thomas de Aquino: Catena aurea (Nürnbergae, 1475.) 

ősnyomtatvány restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 

portalanítás után a tükör részeket az első és utolsó nagyon sérült ívekkel 

leválasztottuk a könyvtestről. Az írott pergamen töredéket is kiemeltük. Ezt a 

töredéket megtisztítottuk, kipréseltük és palliumban mellékeltük a kötethez. A 

leválasztott íveken a száraz tisztítás után a piros tintákat levédtük majd a lapokat 

mostuk és utánenyveztük. Mivel penészkárosodás miatt sérültek ezek a lapok ezért 

papíröntéssel egészítettük ki, papírpép, kréta és tylose- keményítő elegyéből készített 

utánenyvező anyag felhasználásával. A könyvtestet kisöpörtük, leradíroztuk, 

átvizsgáltuk és a szükséges javításokat elvégeztük. A kézi javításhoz japán papírt, 

japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A gerincet 

megtisztítottuk, a bordákra a leválasztott íveket visszafűztük. Az oromszegőket 

megtisztítás után visszahelyeztük a könyvtestre. A kötést rekonstruáltuk: a borító 

bőrt megtisztítottuk majd az eredeti borító bőt csak a sérült részeknél emeltük fel és 

ott bőr alápótlással pótoltuk a hiányokat. A hiányzó kapcsokat és vereteket a 

nyomok alapján készítettük el és szereltük fel a kötetre. A bőrt konzerváltuk. 

Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  
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