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Restaurálási dokumentáció 
Padányi Biro Márton naplói 

 
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, NKA, 2015 

 
 
 

1. Dokumentum 
Tulajdonos: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 
Címe: Padányi Biró Márton naplója „Litera ad magna crescens…” 
Jelzete: VÉL.1.39.j. 
Kora: 18. szd. 
Megnevezése: Léniás vaknyomásos díszítésű, egészbőrkötésű, papírtáblás, 3 bordára, fejnél és 
lábnál hurokkötővel fűzött, merített papír alapú kézirat. 
Méretei: 16 cm*20,5 cm, gerinc vastagsága: 3,5 cm. Írott oldalak száma 235+ kb. 100 üres 
oldal. 
 
 
 
A dokumentum állapotleírása restaurálás előtt 
 

 
 

Az egészbőr kötés felülete kopott, a sarkakon kisebb-nagyobb hiányok vannak, a gerinc 
gyenge és hiányos. A merített papír lapokból kasírozott könyvtáblán főleg a bőrborítás nélkül 
maradt részeken (sarkok és a kötés éle) kisebb-nagyobb hiányok figyelhetőek meg, illetve 
ezeken a helyeken a tábla legyezőszerűen lapokra válása. 
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A kötet metszése díszített volt. A kötet valószínűleg vízkárt szenvedett, mert a könyv alsó 
felének irathordozója enyvezettségét veszette, vattásan puha, valószínűleg korábbi 
penészfertőzés eredményeképpen. 
 

 
A kötet gerincének rossz megtartású, málló bőrborítása és a lapokra felváló könyvtábla a 
fedetlen részeken. 
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A könyvtest félig ki van szakadva a kötéséből, a brokátpapír előzék is sérült, hiányos.  
 

 
A kötet alsó felén kisebb-nagyobb hiányok láthatóak, a könyv gerince homorodott, emiatt a 
hosszmetszés kilóg a kötésből és a könyvtest további mechanikai sérüléseknek van kitéve. 
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A kézirat sokféle barna színű tintával készült. Feltehetően rossz minőségű vasgallusz/ 
vasgubacs tintáról van szó, ami miatt a tintamarás jellegzetes tüneteit mutatják az írott részek. 
A tintában feltehetően vannak el nem reagált vas-ionok, amelyek a papír cellulóz oxidációját 
indítják be és katalizálják annak savas hidrolízisét. A tinták átütnek a túloldalra. Ez a reakció 
önmagát fenntartja, beavatkozás nélkül a kézirat teljes pusztulásához vezet. 
 

 
A kéziraton látható jellegzetes, utolsó stádiumos tintamarás. A rossz minőségű tinta annyira 
károsítja a papírhordozót, hogy az írás mentén a betűk kipotyognak, kitörnek. Ez a folyamat 
az íráshordozó és a rajta lévő információ pusztulásával jár. 
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Restaurálás 
 

A kötet konzerválásának, restaurálásnak célja annak használhatóvá (olvashatóvá, 
kiállíthatóvá) tétele, további állapotromlásának megelőzése, szem előtt tartva a restaurálás 
során követendő legkevesebb beavatkozás elvét (mind technikai megoldások, új anyag 
beépítése, mind vegyszeres kezelések terén) és a reverzibilitás elvét (a kezelő anyagok ne 
károsítsák az eredetit, attól bármikor könnyen és sérülésmentesen eltávolíthatóak legyenek). 
 
Beavatkozás: teljes restaurálás 
 
 
Könyvtest: 
- írásos és fotó-dokumentáció készítése a restaurálást megelőző állapotokról 
-kötés szétbontása 
-száraztisztítás ecsettel, puha ronggyal, illetve radírszivaccsal.  
- nedveskezelések: tinták oldódáspróbájának elvégzése a használandó kezelőszerekkel, 
szükség szerint fixálásuk különféle fixálószerekkel (poli-vinil-butiro-acetál alkoholos oldata, 
vagy ciklododekán benzines oldata). A tinták bár nem oldódtak, de mosás hatására kissé 
halványodtak, emiatt polivinil-butiro acetál, etil-alkoholban oldott 3%-os oldatával védtem le 
az írásokat. Ez utánenyvező anyagként is funkcionált. 
- nedvestisztítás tiszta vízzel 
- mosás előtt tesztek végzése a fölöslegben levő vas-ionok jelenlétének kimutatására. A teszt a 
legtöbb helyen pozitív eredményt hozott, viszont a nedves tisztítás után megismételve 
láthatóvá vált, hogy már a vizes kezeléssel is eltávolíthatóak voltak a vas-ionok 
- savtalanítás és bázikus pufferképzés pH= 9-re beállított kalcium-hidroxid vizes oldatával. 
- lapok szárítása 
-lapok hiányainak kiegészítése kézi papíröntéssel és direkt színezékkel színezett 
cellulózpéppel 
- lapok javításához előre öntött papírpép készítése, a sarkok javítása sűrű, vízben oldott metil-
cellulóz ragasztóval 
- az erősen tintamart helyek alátámasztása átlátszó japánpapíros kasírozással cellulóz alapú 
ragasztó használatával. A lapok teljes megkasírozása az olvasást akadályozta, ezért az erősen 
tintamart, átlyukadt részeken helyileg erősítettem meg japán fátyolpapíros kasírozással 
- előzékek javítása kézi papíröntéssel, kasírozása fátyolpapírral 
- könyvtest újrafűzése 
 
Könyvkötés: 
- írásos és fotó-dokumentáció készítése a restaurálást megelőző állapotokról 
- száraztisztítás ecsettel, puha ronggyal, illetve radírszivaccsal. A borítóbőr belső oldalának 
mechanikus tisztítása. 
- bőr puhítása párakamrában 
- új könyvtáblák készítése savmentes múzeumkartonból, melynek mindkét oldalát merített 
papírlapokkal kasíroztam meg, búzakeményítő ragasztó segítségével 
-oromszegő rekonstrukció elkészítése szalagszövéssel 
- könyvtest betáblázása 
- a gerincre és a sarkokra új bőrpótlás felhúzása 
- az eredeti borítóbőr felhúzása, betáblázó csíkok és előzékek leragasztása, préselés 
 
- A restaurált könyvnek savmentes tároló doboz készítése 
- Írásos- és fotódokumentáció készítése a restaurálás alatt és a restaurálás utáni állapotról. 
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Mosási próbák (balról jobbra): fixálószer nélkül, egy réteg etanolos 3% polivinil-butiro-
acetállal (Regnal), két réteg Regnallal 
 
 

 
Mosás felületaktív anyag használata nélkül. Az első öblítővíz a savas bomlástermékek, 
szennyeződések miatt elszíneződött 
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Merck Fe2+-ionokat kimutató pozitív tesztek mosás előtt és negatív tesztek ugyanazokon a 
helyeken a mosás után 
 

 
Kézi papíröntéses kiegészítés 
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A könyvtest alsó, kopott sarka kézi javítás előtt 
 

 
A könyvtest alsó, kopott sarka kézi javítás után 
 

 
Oromszegő rekonstrukciója 
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A brokátpapír előzékek mosás és kézi papíröntéses kiegészítés után 
 

 
Bőrös javítások az eredeti borítóbőr felhúzása előtt 
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Képek a restaurálás után  
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2. Dokumentum 
 
Tulajdonos: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 
Címe: Padányi Biró Márton felsőörsi naplója 
Jelzete: VÉL.1.39.j. 
Kora: 18. szd. 
Megnevezése: Falemezes, félbőr-keményítős díszítésű papírkötésű, kötöző szalagokkal 
ellátott, 2 bordára, fejnél és lábnál hurokkötővel fűzött, merített papír alapú kézirat. 
Méretei: 11 cm* 16 cm, gerinc vastagsága: 2cm, nincs oldalszámozással ellátva. 
 
A dokumentum állapotleírása restaurálás előtt 
 

 
A kisméretű könyvkötés sérülései: A borítópapír erősen szennyezett, hiányos. Az eredeti 
kötöző szalagok elszakadtak, később madzagot erősítettek a végükhöz. A könyvtest néhány 
oldala kiesik a kötésből. 
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A nagyon vékony falemez több helyen eltörött és hiányos. A borítópapír szintén hiányos, 
felválik a táblákról. Az eredeti kötöző szalagok korabeliek, szennyezettek, de sötétkék 
színűnek lehettek. 

 
Az előzékek és a betáblázó csík, a bordák kibojtozott végei elszakadtak, így a könyvtest 
kiesik a kötéséből. 
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A kéziratot sokféle barna és fekete színű tintával készítették. A könyvtestből több oldalt is 
kitéptek korábban. 
 
Restaurálás 
 

A kötet konzerválásának, restaurálásnak célja annak használhatóvá (olvashatóvá, 
kiállíthatóvá) tétele, további állapotromlásának megelőzése, szem előtt tartva a restaurálás 
során követendő legkevesebb beavatkozás elvét (mind technikai megoldások, új anyag 
beépítése, mind vegyszeres kezelések terén) és a reverzibilitás elvét (a kezelő anyagok ne 
károsítsák az eredetit, attól bármikor könnyen és sérülésmentesen eltávolíthatóak legyenek). 
 
Beavatkozás: teljes restaurálás 
 
Könyvtest: 
- írásos és fotó-dokumentáció készítése a restaurálást megelőző állapotokról 
- kötés szétbontása 
- száraztisztítás ecsettel, puha ronggyal, illetve radírszivaccsal.  
- nedveskezelések: tinták oldódáspróbájának elvégzése a használandó kezelőszerekkel, 
szükség szerint fixálásuk különféle fixálószerekkel (poli-vinil-butiro-acetál alkoholos oldata, 
vagy ciklododekán benzines oldata) A tinták bár nem oldódtak, de mosás hatására kissé 
halványodtak, emiatt polivinil-butiro acetál, etil-alkoholban oldott 3%-os oldatával védtem le 
az írásokat. Ez utánenyvező anyagként is funkcionált. 
- nedvestisztítás tiszta vízzel 
- savtalanítás és bázikus pufferképzés pH= 9-re beállított kalcium-hidroxid vizes oldatával. 
- lapok szárítása 
- lapok javítása és megerősítése utánenyvezéssel 
- előzékek és lapok hiányainak kiegészítése, javítása kézi papíröntéssel 
- könyvtest újrafűzése az eredeti szerint 2 bordára hurokkötőkkel. Mivel a könyvtestből 
nagyon sok lapot kitéptek, ezért új Hahnemüle Ingres papírból hajtogatott ívekkel pótoltam 
őket, hogy az eredeti gerincbőr vastagságát kitöltse a könyvtest. A hozzáfűzött ívek metszését 
aquarell festékkel retusáltam. 
 
 
Könyvkötés: 
- írásos és fotó-dokumentáció készítése a restaurálást megelőző állapotokról 
- száraztisztítás ecsettel, puha ronggyal, illetve radírszivaccsal. A keményítős díszítésű papír 
leválasztása a tábláról, a borítóbőr belső oldalának mechanikus tisztítása. 
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- mivel a borítóbőr nem vált fel a vékony furnérlemeztől, ezért a könyvkötés restaurálását úgy 
terveztem elkészíteni, hogy a táblákat egyben tartom és a könyvtest restaurálása utána 
mintegy hamisbetáblázott könyvként fogom összeállítani őket. 
- könyvtáblák száraztisztítása 
- a meggyengült helyeken a gerincre és a sarkokra új vékony bőrpótlás felhúzása keményítő 
ragasztó segítségével 
- könyvtáblák hiányainak kiegészítése több réteg, savmentes karton segítségével. A fatáblák 
présben szárítása a vetemedés elkerülése érdekében. 
- a keményítős borítópapír kiegészítése kézi papíröntéssel és direkt színezékkel festett 
cellulózpéppel, majd a hiányok retusálása az eredetihez aquarell festékkel 
- könyvtest betáblázása 
- betáblázó csíkok és előzékek leragasztása 
 
- A restaurált könyvnek savmentes tároló doboz készítése 
- Írásos- és fotódokumentáció készítése a restaurálás alatt és a restaurálás utáni állapotról. 
 

 
Az eredeti borítópapírok javítása: mosása, majd kézi papíröntéses kiegészítése 
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A táblák javítása, új kötöző szalagok beragasztása, a bőr kiegészítése 
 

 
A javított kötéstábla betáblázáshoz előkészítve 
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A kiegészített könyvtest a hozzáfűzött ívekkel, retusálás után 
 
 
Képek a restaurálás utáni állapotról 
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Veszprém, 2016. január 24. 
 
 
 
 


