A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára
beszámoló jelentése

A SELMECBÁNYAI M. KIR. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI
AKADÉMIA 1881. ÉS 1884. ÉVI MUTATÓKÖNYVEINEK (INDEX)
RESTAURÁLÁSA
című pályázatról
Pályázati azonosító: 3511/03882

A pályázaton elnyert összeg: 300.000 Ft
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iratanyagának segédkönyvei: 1. fond: Selmecbányai Erdészeti Tanintézet, Selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Akadémia 1867-1920.
Az iratok Selmecbányáról kerültek Sopronba, amikor az első világháborút követő
békeszerződés következtében a Főiskola az elcsatolásra ítélt területről menekülni kényszerült.
Az oktatók és a hallgatók az oktatáshoz szükséges eszközökkel együtt a Főiskola könyvtárát
és irattárát is menekítették. Így került az irattár nagy része Sopronba, ahol a Főiskola 1919.
április 28-án kezdte meg az oktatást.
2. Az iratok és a hozzájuk tartozó segédkönyvek rövid leírása
Az iktatott iratokhoz (1896-1918) 33 kötet iktatókönyv (Beadványi jegyzőkönyv, 1885-1918)
és 44 kötet mutatókönyv (Index, 1848-1918) áll rendelkezésünkre. Ennyi került át
Selmecbányáról. Az iktatott iratok évenként és az egyes éveken belül is hiányosak.
Míg az iratokhoz tartozó nagyméretű iktatókönyvek és mutatókönyvek belső állapota
általában megfelelő, a borító sok kötetnél elhasználódott, erősen károsodott, esetenként
hiányos. A gerincen lévő málló, morzsolódó bőr miatt a kötetek átköttetése – ill. ahol
szükséges, belső restaurálása – halaszhatatlanná vált.
Első körben, 2011-ben az NKA Levéltári Kollégiumának támogatásával a legrosszabb
állapotban lévő köteteket köttettük át. Így került sor az 1885., 1889., 1890., 1891., 1895.,
1896. és 1907. évi Beadványi jegyzőkönyvek borítójának restaurálására, majd 2012-ben az
NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával, az 1907., 1912. és az 1914. évi
mutatókönyvek borítóját restauráltattuk.
Jelen pályázati támogatás segítségével az 1881. és 1884. évi segédkönyvek (Index)
restaurálása valósult meg.
3. A restaurált segédkönyvek szakmai jelentősége
Az egyetem történetével kapcsolatos kutatások során ez a fond a kiindulópont, ezért a
segédkönyvek is napi szinten használatban vannak. Mivel csak egy példányban készültek és
nincsenek digitalizálva, állagmegóvásuk különösen fontos.

4. Megvalósítás
A mutatókönyvek restaurálását Hajdú Zsófia Edit diplomás múzeumi és közgyűjteményi
tárgyrestaurátor (PRE- CON RESTAURÁTOR KFT.) végezte.

Az Indexek restaurálás előtt () és után ()

A restaurált segédkönyvek visszakerültek az 1/c. fondba, az iktatott iratokhoz.

A restaurálás dokumentációját mellékeljük a beszámolóhoz.
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Köszönjük a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltárának nyújtott jelentős
segítséget.
Sopron, 2015-11-26.

Tisztelettel:
Dr. Szemerey Tamásné PhD
levéltárvezető

BESZÁMOLÓ
A Nyugat- magyarországi Egyetem Központi Levéltára
számára elvégzett
könyvrestaurálási munkáról

Pre-Con Kft.
1077 Budapest, Baross tér 14.

BEVEZETÉS
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltárának felkérésére elvégeztük az
alábbi kötetek restaurálását:
1. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1881. évi
mutatókönyve (INDEX)
2. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1884. évi
mutatókönyve (INDEX
A kötetek jellege, károsodásaik típusa, állapotuk hasonlónak bizonyult, ezért
esetükben az elvégezendő restaurálási munka is közel azonos volt.
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1. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1881.
évi mutatókönyve (INDEX)
Leírása: Befűrészelt kenderbindekre fűzött, félbőr kötésű könyv. A kötés merev
gerinclemezzel készült, a bőrborítás anyaga növényi cserzésű borjúbőr, a táblák
borítása márványozott festett papír. Az előtáblán nyomtatott szegélyű, kézzel írott
címke látható. A könyvtest tartalma nyomtatott lapok, kéziratos bejegyzésekkel.
Restaurálás előtti állapota: A kötés felülete erősen szennyeződött, megkopott. A
bőrborítás vörös bomlás által károsodott, barkarétege megsemmisült, törékennyé,
porlóvá vált. A nyílásokban és a sapkáknál sérült, hiányos volt. A papírborítás az
éleken és a táblák jelentős felületén lekopott. A sarkokon és a táblák élein
szakszerűtlen javítások nyomai voltak láthatóak. A könyvtest kisebb sérülésektől
eltekintve viszonylag épen maradt, a lapok enyhén szennyeződtek.
Az elvégzett munka: Kötésrestaurálás elkészítése.
A restaurálás menete:
- szétszedés: A kötést szétválasztottuk a könyvtesttől. A borítóanyagokat
leemeltük a gerincről és a táblákról. A gerinc megtisztítása után lebontottuk a
könyvtest első- és utolsó íveit.
- tisztítás: A gerinc ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú ragasztóval
történő felduzzasztás után, mechanikusan történt. - A felduzzasztáshoz használt
anyag Glutofix 600 5%-os vizes oldata, melyet ecsettel hordtunk fel, és könyvkötő
csonttal távolítottunk el. A papíranyag száraz tisztítását ecsettel és radírporral
végeztük. - Puha radírporral dörzsöltük át a tisztítandó felületet, majd ecsettel
távolítottuk el a szennyeződéseket felvett radírport. A leemelt lapokat meleg vizes
áztatással tisztítottuk tovább, felületaktív anyag felhasználásával. - A lapokat
mosótálakban, kézmeleg vízben, teljes felületükön bemerítve áztattuk. Az első vízbe
Evanát 1%-os vizes oldatát kevertük, ezáltal csökkentettük a felületi feszültséget, és
megkönnyítettük a víz behatolását a papír rostjai közé. A lapokat iszta vízzel
többször átöblítettük.
- szárítás: A lapokat levegőn szárítottuk meg, préselés nélkül.
- javítás: A papíranyag sérüléseit kézi javítással, japán papír felhasználásával
javítottuk ki. A ragasztáshoz Glutofix 600 5%-os vizes oldatát alkalmaztuk.
- a könyvtest újraalakítása: A leemelt íveket visszafűztük, az eredeti kötés
szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva. - Az eredeti fűzési pontok
betartásával, a szétszedéskor megfigyelt fűzéssel, hasonló vastagságú
3

kenderzsineggel fűztük fel az íveket. - Az előzékeket a szétszedéskor megfigyelt
segédelemekkel láttuk el, így fűztük vissza.
A gerinc kialakítása az eredetivel megegyező módon történt. - A gerinc
gömbölyítésénél az eredeti ívet tartottuk.
- a kötés rekonstruálása: A gerincrészen új félbőr kötést húztunk fel, festetlen
növényi cserzésű borjúbőr felhasználásával. - A ragasztásokhoz csontenyvet, és
búzakeményítőt használtunk. A táblák papírborításának hiányait festett papírral
pótoltuk alá.
- dokumentáció készítése
Munkaidő ráfordítás összesen: 38 munkaóra

2. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1884.
évi mutatókönyve (INDEX)
Méretei: 310 x 445 x 15 mm.
Leírása: Befűrészelt kenderbindekre fűzött, félbőr kötésű könyv.
A kötés merev gerinclemezzel készült, a bőrborítás anyaga növényi cserzésű
borjúbőr, a táblák borítása márványozott festett papír. Az előtáblán nyomtatott
szegélyű, kézzel írott címke látható.
A könyvtest tartalma nyomtatott lapok, kéziratos bejegyzésekkel.
Restaurálás előtti állapota: A kötés felülete szennyezett, erősen megkopott. A
bőrborítás vörös bomlás által károsodott, barkarétege megsemmisült, törékeny,
porló. A nyílásokban és a sapkáknál sérült, hiányos. A papírborítás az éleken és a
táblák jelentős felületén lekopott. A sarkokon és a táblák élein szakszerűtlen
javítások láthatók. A könyvtest kisebb sérülésektől eltekintve viszonylag ép, a lapok
közepesen szennyezettek.
Az elvégzett munka: Kötésrestaurálás elkészítése.
A restaurálás menete:
- szétszedés: A kötést szétválasztottuk a könyvtesttől. A borítóanyagokat
leemeltük a gerincről és a táblákról. A gerinc megtisztítása után lebontottuk a
könyvtest első- és utolsó íveit.
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- tisztítás: A gerinc ragasztóanyagának eltávolítása cellulóz alapú ragasztóval
történő felduzzasztás után, mechanikusan történt. - A felduzzasztáshoz használt
anyag Glutofix 600 5%-os vizes oldata, melyet ecsettel hordtunk fel, és könyvkötő
csonttal távolítottunk el. A papíranyag száraz tisztítását ecsettel és radírporral
végeztük. - Puha radírporral dörzsöltük át a tisztítandó felületet, majd ecsettel
távolítottuk el a szennyeződéseket felvett radírport. A leemelt lapokat meleg vizes
áztatással tisztítottuk tovább, felületaktív anyag felhasználásával. - A lapokat
mosótálakban, kézmeleg vízben, teljes felületükön bemerítve áztattuk. Az első vízbe
Evanát 1%-os vizes oldatát kevertük, ezáltal csökkentettük a felületi feszültséget, és
megkönnyítettük a víz behatolását a papír rostjai közé. A lapokat iszta vízzel
többször átöblítettük.
- szárítás: A lapokat levegőn szárítottuk meg, préselés nélkül.
- javítás: A papíranyag sérüléseit kézi javítással, japán papír felhasználásával
javítottuk ki. A ragasztáshoz Glutofix 600 5%-os vizes oldatát alkalmaztuk.
- a könyvtest újraalakítása: A leemelt íveket visszafűztük, az eredeti kötés
szerkezetének megfelelő segédelemekkel ellátva. - Az eredeti fűzési pontok
betartásával, a szétszedéskor megfigyelt fűzéssel, hasonló vastagságú
kenderzsineggel fűztük fel az íveket. - Az előzékeket a szétszedéskor megfigyelt
segédelemekkel láttuk el, így fűztük vissza. A gerinc kialakítása az eredetivel
megegyező módon történt. - A gerinc gömbölyítésénél az eredeti ívet tartottuk.
- a kötés rekonstruálása: A gerincrészen új félbőr kötést húztunk fel, festetlen
növényi cserzésű borjúbőr felhasználásával. - A ragasztásokhoz csontenyvet, és
búzakeményítőt használtunk. A táblák papírborításának hiányait festett papírral
pótoltuk alá.
- dokumentáció készítése
Munkaidő ráfordítás összesen: 35 munkaóra

Budapest, 2015. november 16.

Hajdu Zsófia Edit
Okleveles Múzeumi és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor
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A KÖTETEK RESTAURÁLÁS ELŐTT ÉS -UTÁN
1. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1881. évi
mutatókönyve (INDEX)

6

7

2. A Selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia 1884. évi
mutatókönyve (INDEX
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