
 

 

Szakmai beszámoló 

 
a 3511/03795. azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél 

megvalósítására kapott támogatás felhasználásáról 
 

 

 

 

 

Megvalósításra került pályázati cél 

 

A Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum állományában található három darab muzeális értékű 

kötet restaurálása. 

 

 

A támogatás mértéke 

 

100.000 Ft 

 

 

A program keretében három darab muzeális értékű nyomtatott dokumentum restaurálására 

került sor. A dokumentumok értéke és művelődéstörténeti jelentősége tette szükségessé a 

helyreállító kezelést, hogy ezzel megakadályozzuk a további romlást. A kötetek hely- és 

intézménytörténeti jelentőségű, tudományos igénnyel írt művek, amelyeket ma is haszonnal 

forgathatnak az olvasók. A restaurálás befejezése után a dokumentumokat megújult formában 

bocsáthatjuk a kutatók rendelkezésére. 

A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy támogassuk az intézményben folyó képzést, 

elsősorban a könyvtár, illetve a kulturális örökség szakos hallgatók esetében. A szakmai 

beszámoló fényképes részében jól látható a kötetek restaurálás előtti és azt követő állapota. A 

változás jelzi a restaurátor műhely magas színvonalú szakmai munkáját. 

 

A restaurált dokumentumok 

 

 

HORVÁTH Péter (1756-1830) 

Értekezés a kunoknak és a jászok eredetekrűl 

Pest : Trattner János Tamás, 1823 

156 p. ; 19 cm 

Könyvészeti adatok: Petrik II. köt. p. 172. 

 

 

ALBERT Ferenc (1811-1883) 

Heves és Külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyéknek leirása : A magyar orvosok és 

természetvizsgálók Egerben 1868-dik évben tartott XIII. nagygyülésük alkalmából  

Eger : Érseki Lyceum ny., 1868 

X, 548 p., 1 térk. : ill. ; 24 cm 

 

 

 



 

 

LADÁNYI Miksa [et al.] 

Hevesvármegyei ismertető és adattár 

Budapest : Magyar Városok Monografiája Kiadóhivatala, 1936 

665 p., 16 t. : ill. ; 25 cm 

 

 

 

A restaurálási munkát elvégezte 

Pannóniusz Könyvkötő és Restaurátor Műhely  

1107 Budapest, Fokos u. 14. 

 

 

 

 

A dokumentumok elhelyezése 

A művelődéstörténeti, hely- és iskolatörténeti szempontból egyaránt értékes köteteket a 

főiskola könyvtárának régi könyves különgyűjteményében helyeztük el. A restaurált köteteket 

bemutató szöveges és képes dokumentumot az alábbi címen lehet elérni: 

http://eklektika.ektf.hu/hu/nyelvtudomany-konyvtartudomany-helyismeret.  

 

 

 

 

Eger, 2014. október 22.       P. h. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Czeglédi László 

főigazgató 

Eszterházy Károly Főiskola 

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                PANNONIUSZ  KÖNYVKÖTŐ                              ESZTERHÁZY KÁROLY         

                                ÉS RESTAURÁTOR MŰHELY                                 FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁR              
                   1107 Budapest, Fokos u. 14                                                           EGER, ESZTERHÁZY TÉR 1. 3300                   

                                pannoniusz@gmail.com                                                                 DR. CZEGLÉDI LÁSZLÓ                  

 

 

BESZÁMOLÓ AZ ELVÉGZETT MUNKÁRÓL 

 

 1./   HORVÁTH Péter: Értekezés a kunoknak és jászoknak eredetekrül... 

(Pest, 1823) 

Állapota: Barna félbőr kötésű könyv, márványozott papít utánozó borítópapírral, ami szintén 

barnás színű. Az első táblán, a bőr és a borítópapír találkozásánál szúrágás nyomai 

látszanak,itt a bőrből és a papírból is jókora darab hiányzik. A könyvtest jó állapotú. 

A restaurálás menete: A könyvtest  ecsetes portalanítása, a könyv lapjainak helyenkénti 

javítása. A gerincbőr alápótlása, új félbőr felhúzásával. A borítópapír hiányainak kiegészítése, 

a kopások retusálása. Tisztító, konzerváló pasztázás. 

 

          

 



 

 

                                    

 

2/  ALBERT  Ferenc:  Heves és Külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírása 

(Eger, 1868) 

Állapota: Nagyon rossz állapotú papírkötés,a könyvtest szétesőben. Eredetileg zöld színű, 

brossúra-kötésü könyv, a papírkötés teljesen tönkrement, csak a címlapszerü első lap maradt 

meg, az is hiányosan, erősen sérült állapotban. A könyvtest gépi fűzése meggyengült, emiatt a 

könyvtest szétesett .Ennek következtében az első és hátsó ívek lapszélei, sarkai, 

elkoszolódtak, beszakadoztak, több helyen hiányok. A címlap erősen szennyzett, gyűrött és 

szakadozott. A hátsó térképmelléklet szintén gyűrött és szennyezett. 

A restaurálás menete: A könyvtestet ecsettel portalanítottuk, majd ívekre illetve lapokra 

bontottuk. Az első-utolsó íveket mostuk, majd az egész könyvtestet javítottuk szükség szerint. 

A könyvtestet két szalagra fűztük, majd egészpapír kötéssel láttuk el. A eredetiből megmaradt 

borítópapírt visszahelyeztük a kötésre.     

       

 

 



 

 

 

 

3./   LADÁNYI Miksa  (szerk.): Hevesvármegyei ismertető és adattár 

(Budapest, 1936) 

Állapota: Sötétkék színű, egészvászon kötésű könyv, gerincaranyozással, a táblákon 

aranyozott cím- és címernyomással, dombornyomásos keretdíszítéssel. A kötés állapota igen 

rossz, a kötésvászon a nyílásokban, a táblák éleinél és a sarkaknál szakadozott, szétfoszlott. A 

táblák kartonja a szakadozott sarkak alatt szétnyílt, elkopott. Az előzék, valamint a 

gerinckasírozó gázsi a nyílásokban kiszakadt, a táblát már alig tartják. Maga a könyvtest 

viszonylag jó állapotú. 

A restaurálás menete:  A könyvtestet portalanítottuk, majd leemeltük a kötést. Az első-

utolsó ívek sérüléseit javítottuk, majd a letisztított gerincet újra kasíroztuk, illetve hülznivel 

láttuk el. A táblákon elvégeztük a vászon sérüléseinek alápótlását, majd a gerincre új 

borítóvásznat helyeztünk fel. A felnyitott eredeti vásznat visszaragasztottuk, illetve az eredeti 

gerincrészt is visszahelyeztük. 

                     

 



 

 

                   

 

Detk, 2014.szept.12. 

 

                Juhász  János                                                            Vankó  Ágnes 

                  restaurátor                                                                  restaurátor 

 


