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RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi egyházkerülete 
Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltára 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázathoz: Altéma kódszáma: 204111/320 
 

I. TERVRAJZOK 
 

1.) A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és Épülete. Pecz Samu (1854–1922) építész eredeti 
tervrajza, 1888. 
Koháry utczai homlokzat 
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
26. tétel – Tervrajzok / 92. téka – Az egyházközség épülete és temploma /tervrajz/  [eredetileg, jelenleg falon]) 
Restaurálás előtt 
 

  

 
Állapotleírás 
 
Mérete: 118 x 107 cm  
 
Vastartalmú tintával, akvarellel gépi rajzpapírra 
készült építészeti tervrajz, az építész saját kezű 
aláírásával. Üvegezett keretben. 
A papír enyhén sárgult, kissé savas, többször 
összehajtott volt, a hajtások mentén megtört és 
helyenként beszakadt, néhol ujjnyomos. A szélek 
szabadkézzel, feltehetően utólag, egyenetlenül 
körbevágottak.

2.) A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és Épülete. Pecz Samu (1854–1922) építész eredeti 
tervrajza, 1888. 
Alkotmány utczai homlokzat 
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
26. tétel – Tervrajzok / 92. téka – Az egyházközség épülete és temploma /tervrajz/  [eredetileg, jelenleg falon])  
Restaurálás előtt 
 

 

Állapotleírás 
 
Mérete: 90 x 80 (belső keret) 
 
Vastartalmú tintával, akvarellel gépi rajzpapírra 
készült építészeti tervrajz, az építész saját kezű 
aláírásával. Üvegezett keretben. Keretből való 
kivétel után vált láthatóvá a hátoldalon lévő 1 db 
illetékbélyeg, rajta az Iktató Hivatal fekete színű 
bélyegzőjével. 
A papír enyhén sárgult, kissé savas, többször 
összehajtott volt, a hajtások mentén megtört és 
helyenként beszakadt, néhol ujjnyomos. Mindkét 
oldalán poros, a hajtások mentén erősen 
szennyeződött. 
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3.) A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és Épülete. Pecz Samu (1854–1922) építész eredeti 
tervrajza, 1888. 
Templom-metszetek 
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
26. tétel – Tervrajzok / 92. téka – Az egyházközség épülete és temploma /tervrajz/  [eredetileg, jelenleg falon]) 
Restaurálás előtt 
 

 

 
Állapotleírás 
 
Mérete: 56 x 78 (belső keret) 
 
Vastartalmú tintával, akvarellel gépi rajzpapírra 
készült építészeti tervrajz, az építész saját kezű 
aláírásával, 2 db illetékbélyeggel. Üvegezett 
keretben. 
A papír enyhén sárgult, kissé savas, többszörösen 
összehajtott volt, a hajtások mentén megtört és 
helyenként foltos, ujjnyomos. A széle sérült, a 
keret takarásában hiányos. Hátoldalán erősen 
szennyezett.

 

4.) A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és Épülete. Pecz Samu (1854–1922) építész eredeti 

tervrajza, 1888. 

Templom-metszetek 
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
26. tétel – Tervrajzok / 92. téka – Az egyházközség épülete és temploma /tervrajz/  [eredetileg, jelenleg falon]) 
 
Restaurálás előtt 
 

  

 
Állapotleírás 
 
Mérete: 59 x 78 (belső keret) 
 
Vastartalmú tintával, akvarellel gépi rajzpapírra 
készült építészeti tervrajz, az építész saját kezű 
aláírásával, 2 db illetékbélyeggel. Üvegezett 
keretben. 
A papír enyhén sárgult, kissé savas, többször 
összehajtott volt, a hajtások mentén megtört és 
helyenként foltos, ujjnyomos.
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Restaurálási terv 

• A tervek kiemelése a keretből. 
• A tervek száraz tisztítása. 
• A szakadások javítása japánpapírral és metil-cellulóz ragasztóval. 
• A tervek simítása, préselése. 
• A tervek egyesével savmentes papírból készült palliumba, és Klug archivális hullámlemezből készült 

tékába helyezése. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 

 
A restaurálás menete 

• A tervek kiemelése a keretből, a keretek visszacsomagolása, előkészítése a gyűjteménybe való 
visszaszállításra. 

• A tárgyak fotózása, a láthatóvá vált hátoldalak felmérése. 
• A tervek száraz tisztítása latex szivaccsal, Wishab márkájú radírszivaccsal, valamint Faber-Castell és 

Rotring márkájú vinil-radírral. A szilárd szennyeződések eltávolítása szikével történt. 
• Tervrajzok párásítása nedves szívópapírok között, majd préselése. 
• A szakadások javítása, hiányok pótlása színezett japánpapírral és metil-cellulóz (Glutofix 600) 

ragasztóval lehetőség szerint hátoldalról. Ahol a papír deformálódása megkívánta, mindkét oldalról 
történt javítás. 

• A tervrajzok újra párásítása és préselése.  
• A tárgyak egyesével savmentes papírból készült palliumba, és Klug archivális hullámlemezből készült 

tékába helyezése.  
• Digitalizálás 

 
 

Koháry utcai homlokzat 
Restaurálás előtt 
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Restaurálás után 

  

Alkotmány utcai homlokzat 

Restaurálás előtt 

  

Restaurálás után 
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Templom-metszetek 1. 

Restaurálás előtt 

  

Restaurálás után 

  
Templom-metszetek 2. 

Restaurálás előtt 
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Restaurálás után 

  
 

5/1.-4. 
A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és Épülete. Pecz Samu (1854–1922) építész eredeti tervrajza 
(ca. 1890)  
IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
26. tétel – Tervrajzok / 92. Téka – Az egyházközség épülete és temploma /tervrajz/  
 
Állapotleírás 
Méret: 75x 50 cm 
4 db gépi papírra ceruzával, vastartalmú tintával, akvarellel készült tervrajz, szürkelemezre kasírozva, mind a 

négy sarok nittelt. 

A tervrajzok nagyon porosak, foltosak, ujjnyomosak, a hátoldalon nagyobb foltok, kis ragasztószalag 

maradványok találhatók. A táblasarkok megtörtek, kopottak, helyenként lemezesen szétváltak, az 1. tábla jobb 

alsó sarka beszakadt. A nittek rozsdásak, helyenként már rozsdafoltokat okoztak a papíron. 

 

Restaurálási terv 

• A tervek portalanítása, száraz tisztítása. 
• A sarkok megerősítése metil-cellulózzal, szükség szerint japánpapírral. 
• A tervek egyesével savmentes papírból készült palliumba, és Klug archivális hullámlemezből készült 

tékába helyezése. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 

 
A restaurálás menete 

• A tervrajzok portalanítása, száraz tisztítása szike, különféle márkájú és keménységű vinil-radírok és 
latex-szivacs segítségével. A ragasztószalagok, valamint a visszamaradt ragasztóanyag eltávolítása 
mechanikusan történt. 

• A sarkok megerősítése metil-cellulózzal (Glutofix 600), a hiányok kiegészítése vastag, színezett japán 
papírral, rétegenkénti újraépítéssel készült, majd kívülről egy réteg japán fátyolpapírral való borítása.  

• A tervrajzok lassú párásítása és fokozatos préselése néhány naponként ismétlődően heteken keresztül. 
• A fémrészek mechanikus tisztítása, majd passziválása 5%-os csersav oldattal (1:1 desztillált víz:aceton) 
• A tervek egyesével savmentes papírból készült palliumba, és Klug archivális hullámlemezből készült 

tékába helyezése. 
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TÁBLA 1 – Pince 

Restaurálás előtt 

 
Restaurálás után 

  

TÁBLA 2 — Földszint alaprajza 
Restaurálás előtt 

  
Restaurálás után 
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TÁBLA 3 – I. emelet alaprajza 

Restaurálás előtt 

  
Restaurálás után 

  
 

TÁBLA 4 – II. emelet alaprajza 
Restaurálás előtt 

 
Restaurálás után 
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6.) A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és Épülete. Pecz Samu (1854–1922) építész tervrajza  
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
IV/1 – I. 93 
Templom-metszet 
Állapotleírás 
Mérete: 54 x 37  
Gépi papírra készült nyomat. A papír több helyen megtört, meggyűrődött, szélei körben szakadozottak, alsó 
széle hiányos, néhol ujjnyomos. 
 

Restaurálási terv 

• A nyomat portalanítása, száraz tisztítása. 
• A lap nedves tisztítása, pufferolása. 
• A szakadások javítása és a hiány kiegészítése öntött vagy japánpapírral, metil-cellulóz ragasztóval. 
• A lap simítása enyhe nedvesítés után, préselés. 
• A lap savmentes papírból készült palliumba helyezése. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 

 

A restaurálás menete 

• A nyomat portalanítása, száraz tisztítása különféle márkájú és keménységű radírokkal és latex 
szivaccsal.  

• A lap nedves tisztítása csapvízben, pufferolása pH 9-re beállított kalcium-hidroxid oldatban. Szárítás 
szabad levegőn. 

• A nyomat kiegészítése gépi papíröntéssel, teljes felületen való kasírozása japán fátyollal hátoldalról, 
utánenyvezése búzakeményítő és Tylose MH 300 metil-cellulóz 1:3 arányú keverékével, majd 
préselése.  

• A lap savmentes papírból készült palliumba helyezése. 
 

Restaurálás előtt 

    
Restaurálás után 
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7.) A Budapesti Unitárius Egyházközség Épülete Pecz Samu (1854–1922) építész eredeti tervrajza (ca. 1888) 
II. és III. emelet alaprajza  
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
IV/1 – I. 93 Tervrajz pauszon 
Állapotleírás 
Mérete: kb. 100 x 72 cm (eredetileg nem derékszögben, hanem hullámosan vágták körül) 
Grafitceruzával, transzparenspapírra készült építészeti tervrajz. A papír sárgult, foltokban erősebben sötét, 
savas, törékeny. A/4-es méretre többször összehajtogatott volt, a hajtások mentén megtört, szétszakadt, több 
helyen hiányos, szélei szakadozottak. 
 

Restaurálási terv 

• A pausz lágyítása enyhe párásítással, a hajtásvonalak kipréselése. 
• A szakadások javítása és a hiány kiegészítése az eredetihez hasonlóra színezett japán- vagy vékony 

gépi papírral, fátyolpapírral, halenyv ragasztóval, vagy Neschen akrilátos fátyolpapírral. 
• A terv Klug archivális hullámlemezből készült tékába helyezése. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 

 
A restaurálás menete 

• A dokumentum óvatos kihajtogatása, az évek során felvett többszörösen összehajtott formából 
• Lehetőség szerinti száraz tisztítás Latex szivacsokkal. 
• A transzparenspapír lágyítását enyhe, közvetett párásítással Gore-Tex féligáteresztő membrán között 

végeztük. 
• A hajtásvonalak és gyűrődések simítása súlyozással történt. 
• A szakadások megerősítése fátyolpapírral, Photogelatine (250 BLOOM) ragasztóval történt. 
• A hiányok kiegészítése az eredetihez hasonló színűre direkt színezékkel festett japánpapírral történt, 

átlapolás nélkül, fátyolpapírral megtámasztva. 
• A terv 350 gr/m

2
 grammsúlyú archivális kartonpapírból készült mappába került, egy savmentes Klug 

hullámlemez merevítő alátéttel megerősítve. 
 

Restaurálás előtt 
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Restaurálás után 

  
 
 
 
8.) A Budapesti Unitárius Egyházközség Temploma és Épülete. Pecz Samu (1854–1922) építész tervrajza, 
1885. 
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
95. doboz – Épület és templom tervfotói, diák XX. sz., kőnyomat, tervrajzok 1885-ből, 7db 
Állapotleírás 
Mérete: 1 db 28,5 x 22,5 cm és 12 db 36 x 26,6 cm 
Gépi papírra készült litográfiák. A lapok helyenként foltosak, megtörtek, beszakadtak, hiányosak. 
 

Restaurálási terv 

• A lapok száraz tisztítása. 
• A nyomatok javítása, kiegészítése japánpapírral, metil-cellulóz ragasztóval. 
• A lapok simítása enyhe nedvesítés után, préselés. 
• A lapok savmentes papírból készült palliumba helyezése 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 

 
A restaurálás menete 

• A lapok száraz tisztítása különféle márkájú és keménységű vinil-radírokkal.  
• Hat nyomat párásítása és préselése. 
• Tizenegy nyomat nedves tisztítása csapvízben, pufferolása 9-es pH-jú kalcium-hidroxid oldatban. 

Szárítás szabad levegőn.  
• Utánenyvezés szívóasztalon búzakeményítő és Tylose MH 300 metil-cellulóz 1:3 arányú keverékével, 

szakadások javítása ekrü színű japán fátyolpapírral, metil-cellulóz ragasztóval (Glutofix 600), a hiányok 
kiegészítése kézi papíröntéssel, színezett papírpéppel (fenyő cellulóz és pamut linter keveréke). 

• A 28,5 x 22,5 cm méretű nyomat teljes felületen való kasírozása japán fátyolpapírral, búzakeményítő 
és Tylose MH 300 metil-cellulóz 1:3 arányú keverékével. 

• Lapok szárítása présben, utána a javítások körbevágása. 
• A lapok savmentes papírból készült palliumba helyezése. 
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 Restaurálás előtt Restaurálás után 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 
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5. 

  

6. 

  

7. 

  
 

EGYÉB DOKUMENTUM 
 
14.) Unitarian Peace Memorial Church köszönő és üdvözlő Emléklap [valószínűleg 1956 májusa] 
Jelzet: IV/1 – I BUDAPESTI EGYHÁZKÖZSÉG 
26. tétel – Tervrajzok / 92. Téka – Az egyházközség épülete és temploma /tervrajz/ 
Állapotleírás 
Mérete: 62 x 34 cm 
Rajzpapírra többféle tintával, fedőfestékkel készült kézirat. A papír szennyezett, enyhén sárgult, 
keresztirányban többször összehajtogatott volt, a hajtások mentén és több helyen megtört, szélei helyenként 
kicsit beszakadtak. A lap szennyezett, ujjnyomos, mindkét oldal alsó felén barna színű foxing-foltok találhatók. 
A körbefutó keret fedőfestése pereg, hiányos, a piros festék több helyen levérzett. 
Restaurálási terv 

• A lap portalanítása, száraz tisztítása. 
• A szakadások javítása japánpapírral, metil-cellulóz ragasztóval. 
• A lap simítása enyhe nedvesítés után, préselés. 
• A lap savmentes papírból készült palliumba helyezése. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 
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A restaurálás menete 
• A papír portalanítása, száraz tisztítása különféle márkájú és keménységű vinil-radírokkal, latex 

radírszivaccsal és szikével.  
• A szakadások javítása japánpapírral és metil-cellulóz (Glutofix 600) ragasztóval. 
• Bookkeeper® savtalanító spray-vel való savtalanítás, pufferolás.  
• A lap simítása enyhe párásítás után, préselés.  
• A dokumentum savmentes papírból készült palliumba helyezése.  

 

Restaurálás előtt Restaurálás után 

    
 
 
Az építészeti terveket (1.-6., 8.) és az Emléklapot (14.) restaurálta: Novotny Ágnes 
A pauszra készült tervrajzot (7.) restaurálta: Baranyai Emőke és Fodor Eszter 
 
 
 
Budapest, 2021. 07. 05. 

 

 

 

 

 

Érdi Marianne 

Könyv, papír, bőr restaurátorművész 

osztályvezető 

Állományvédelmi és Restauráló Osztály 

Országos Széchényi Könyvtár 
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RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi egyházkerülete 
Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Levéltára 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázathoz: Altéma kódszáma: 204111/320 
 

ANYAKÖNYVEK, JEGYZŐKÖNYVEK 
 

9.) Budapesti Unitária Szt. Ekklézsia ANYAKÖNYVE. 1881.  
Jelzet: BUE 6 
Áttértek jegyzőkönyve 1869–1902, Keresztelési-esketési-temetési anyakönyv 1869–1898 I. kötet 

Restaurálás előtt 

  
 

 
 

 
Állapotleírás 

Mérete: 41 x 29 x 4 cm 
Eredetileg barna színű félbőr, ugróhátas kötés, a vászonborítású táblák nyomással díszítettek, az első tábla 
aranyozott, kézzel írt papírcímkével. 

A kötés sérült. A bőr a gerincen fejnél-lábnál hiányos, barkarétege lekopott, a vászon kopott, a táblaéleken és 
a sarkokon hiányos. A táblaélek és a sarkok erősen lekoptak, hiányosak, lemezesen szétváltak. Az első előzék 
nyílásban meggyengült. A könyvtest ép, metszése kopott, a lapok helyenként beszakadtak. 
 

Restaurálási terv 

• A könyv portalanítása, száraz tisztítás. 
• A lapok szükség szerinti javítása japánpapírral, metil-cellulózzal. 
• Az első előzék és az első ív leemelése, javítása. Az előzék vászonnyílásának megerősítése új 

vászoncsíkkal. A lapok szükség szerinti javítása japánpapírral, metil-cellulózzal. Az előzék és az első ív 
visszafűzése a könyvtestre.  

• A táblasarkok és a vászonborítás kiegészítése.  
• Kötésjavítás, a régi gerincbőr leválasztása és új félbőr kötés készítése az eredeti készítéstechnika 

szerint. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 
• Védőtok készítése prespánlemezből. 
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A restaurálás menete 

 

• Portalanítás, száraz tisztítás ecsettel. 

• A könyvtest kiemelése a könyvtáblából szikével. 

• Az eredeti gerinckasírozás eltávolítása metil-cellulózzal és szikével. 

• Az első-utolsó ívek közepén a fűzőcérna elvágása szikével és az ívek leemelése a könyvtestről. 

• Az előzékek lengőlapjának szétáztatása forró vízben, a savas kasírozott lapok és a régi, szakadt vászon 

eltávolítása. 

• A zöld színű lapok javítása papírpéppel (80% fenyőcellulóz és 20% gyapotcellulóz), kézi papíröntéssel 

és megerősítése enyvezéssel (20% búzakeményítő + 80% metil-cellulóz + annyi víz, amennyitől elég híg 

állagú lesz az enyvezőanyag). 

• Az előzékek zöld lapjainak megkasírozása egy új, facsiszolatmentes papírral, közéjük egy új, kék színű 

vászoncsík ragasztása nyúlenyvvel. 

• A könyv többi lapján lévő szakadások, hiányok javítása metil-cellulózzal és japán papírral. 

• A kijavított előzékek visszafűzése a helyükre lencérnával, majd leragasztásuk csontenyvvel. 

• A fűzővásznak leragasztása a vászoncsíkokra csontenyvvel, majd gerincenyvezés után lepedővászonnal 

és vastag japán papírral gerinckasírozás csontenyvvel. 

• Új oromszegők készítése selyemből, kenderzsinegből és azok felragasztása csontenyvvel a gerincre. 

• A könyvtáblákról a papírragasztások eltávolítása részben szárazon, részben meleg vizes vattával és az 

előzékek tükörlapjainak felemelése a gerinc mellett szikével. 

• Az eredeti bőrgerinc eltávolítása szikével a könyvtáblákról és a gerinclemezről. 

• A könyvtáblákon a vásznak felemelése a gerinc mellett és a pótlandó részeken. 

• A gerinclemez és a könyvtáblák hiányainak kiegészítése szívópapírral és csontenyvvel. 

• A könyvtáblákon lévő vászon hiányainak pótlása fekete nyersvászonnal. 

• Új, barna színű bőr szabása és a gerinclemezre ragasztása búzakeményítővel, majd a táblák 

összeakasztása szintén búzakeményítővel. 

• A könyvtest beakasztása a könyvtáblába csontenyvvel. 

• Nyílásban a vásznak kiragasztása csontenyvvel a könyvtáblákra, és a felemelt előzékek visszaragasztása 

búzakeményítővel 

• A könyvtáblákon lévő kopott vászon retusálása akvarell festékkel. 

• Az elülső könyvtáblára ragasztott papírcímke javítása japánpapírral és retusálása akvarell festékkel 

• A könyv gerincének díszítése vaknyomással. 

• Prespán lemezből védőtok készítése. 
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Restaurálás közben 

 

  

  

  

  

 

Restaurálás után 
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10.) Konfirmáltak anyakönyve 1929-től 
Jelzet: BUE 14 

Restaurálás előtt 

  
 

 
 

 
 

Állapotleírás 
Mérete: 42 x 31 x 4,5 cm 

Piros színű félbőr ugróhátas kötés, a gerince léniával díszített, a táblák vászonborításúak, az első táblán piros 

színű bőrre aranyozott címkével. A könyvtest metszése színesen márványozott.  

A kötés sérült. A bőr kopott, a gerincen fejnél-lábnál és a sarkokon hiányos, első nyílásban lábnál beszakadt. A 

táblasarkok kopottak, lemezesen szétváltak. Az előzékek vászonnyílása meggyengült. A könyvtest ép, a lapok 

helyenként beszakadtak. 

 

Restaurálási terv 

• A könyv portalanítása, száraz tisztítás. 
• A lapok szükség szerinti javítása japánpapírral, metil-cellulózzal. 
• Az előzékek vászonnyílásának javítása vászoncsíkkal az eredeti készítéstechnika szerint. 
• A borítóvászon száraz, majd óvatos nedves tisztítása felületaktív mosószer habjával tamponálva. 
• A táblasarkok megerősítése és kiegészítése.  
• Kötésjavítás, a régi gerincbőr leválasztása és új félbőr kötés készítése az eredeti készítéstechnika 

szerint. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 
• Védőtok készítése prespánlemezből. 

 
A restaurálás menete 

• Portalanítás, száraz tisztítás ecsettel. 

• A könyvtest kiemelése a könyvtáblából szikével. 

• Az eredeti gerinckasírozás eltávolítása metil-cellulózzal és szikével. 

• Az előzékek vászonnyílásaiból és az első-utolsó ívek közepéből a drótkapcsok eltávolítása szikével, és 

az ívek leemelése a könyvtestről. 
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• Az összekasírozott előzékekből a régi vászonnyílások eltávolítása sniccerrel. 

• Az előzékek és a könyv többi lapján lévő szakadások, hiányok javítása metil-cellulózzal és japán 

papírral. 

• A könyvtest gerincére lepedővászon ragasztása csontenyvvel. 

• Az előzékek lengőlapjára új fekete vászoncsík ragasztása csontenyvvel, majd visszafűzésük a helyükre 

lencérnával és leragasztásuk csontenyvvel. 

• Új, sárga-bordó csíkos oromszegő felragasztása csontenyvvel a könyvgerincre, amely kb. 2 cm-re rálóg 

a könyvtesten lévő vászoncsíkra is. 

• Gerinckasírozás vastag japán papírral és búzakeményítővel. 

• A könyvtáblákon és a gerincen lévő régi, kopott bőr eltávolítása szikével.  

• Az előzékek tükörlapjának gerinc felőli élének felemelése szárazon és alóla a régi vászoncsík 

eltávolítása. 

• A gerinc hiányainak pótlása szívópapírral és csontenyvvel. 

• Bordó juhbőr szabása a sarkokra és a gerincre, majd éleik elvékonyítása. 

• A sarkok felhelyezése búzakeményítővel. 

• A táblák felhelyezése a könyvtestre, a táblák ívélig érő felére a lepedővászon és a vastag japán papír 

kiragasztása csontenyvvel. 

• Gerinclemez felerősítése a könyvtestre, majd bőrfelhúzás búzakeményítővel. 

• Beütések leragasztása búzakeményítővel. 

• A fekete vászoncsíkok kiragasztása a táblák belső felére a felemelt előzékek alá csontenyvvel. 

• A felemelt előzékek visszaragasztása búzakeményítővel. 

• Az eredeti díszítések rekonstruálása vaknyomással. 

• Védőtok készítése prespánlemezből. 

Restaurálás közben 

  

  

Restaurálás után 
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11.) Budapesti Unitárius Egyházközség Halottas Anyakönyve 1903-1971, 198 lap,  

Jelzet: BUE 15 

Restaurálás előtt 

  
 

 
 

 
Állapotleírás 

Mérete: 42,5 x 27 x 4 cm 

Eredetileg barna színű félbőr kötés, a táblák vászonborításúak, az első táblán papírcímkével. 

A kötés sérült. A gerinclemez hiányzik, a bőr barkarétege lekopott, az első nyílásban végigszakadt, a sarkokon 
hiányos, a vászon nagyon kopott, a hátsó táblán és a táblaéleken hiányos. A táblaélek és a sarkok erősen 
lekoptak, hiányosak, lemezesen szétváltak. Az előzékek nyílásban meggyengültek. A könyvtest ép, metszése 
kopott, a lapok helyenként beszakadtak. 
Restaurálási terv 

• A könyv portalanítása, száraz tisztítás. 
• A lapok szükség szerinti javítása japánpapírral, metil-cellulózzal. 
• Az előzékek tükörlapjainak leemelése a táblákról enyhe nedvesítés után, a vászonnyílások javítása 

vászoncsíkkal az eredeti készítéstechnika szerint. 
• A táblasarkok megerősítése és kiegészítése.  
• A borítóvászon kiegészítése. 
• Kötésjavítás, a régi gerincbőr leválasztása és új félbőr kötés készítése az eredeti készítéstechnika 

szerint. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 
• Védőtok készítése prespánlemezből. 

 

A restaurálás menete 

• Portalanítás, száraz tisztítás ecsettel. 

• A könyvtest kiemelése a könyvtáblából szikével. 

• Az eredeti gerinckasírozás eltávolítása metil-cellulózzal és szikével. 

• Az első-utolsó ívek közepén a fűzőcérna elvágása szikével és az ívek leemelése a könyvtestről. 

• A könyvtáblák forró vízben való áztatásával az előzékek tükörlapjainak és az első könyvtáblán 

látható papírcímkéknek a leáztatása. 

• Az előzékek tükör-és lengőlapjainak kimosása 25
o
C-os vízben és savtalanítása pH 9-re beállított 

kalcium-hidroxid oldatban. 
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• Az előzékeken és a könyv többi lapján lévő szakadások, hiányok javítása metil-cellulózzal és japán 

papírral. 

• A kijavított előzékekre egy-egy fekete vászoncsík ráragasztása csontenyvvel. 

• A könyvtest gerincére 3 db új fűzővászon ragasztása csontenyvvel, majd az első-utolsó ívek 

visszafűzése a helyükre lencérnával és leragasztásuk csontenyvvel. 

• Gerincenyvezés után fűzőszövettel és vastag japán papírral gerinckasírozás csontenyvvel. 

• Új táblalemezek szabása az eredetivel megegyező méretben és vastagságban 2mm-es szürke 

lemezből. 

• A táblák éleinek és sarkainak megcsiszolása, majd felhelyezése a könyvtestre oly módon, hogy 2-2 

táblát csontenyvvel összekasírozva és közéjük helyezve a fűzővásznakat és a fűzőszövetet. 

• 2 db Triplex lemez összekasírozása csontenyvvel és méretre szabása a gerinclemezhez. 

• Világosbarna kecskebőr szabása a gerinchez és a sarkokhoz, majd ezek elvékonyítása. 

• Az új gerinclemez, gerincbőr és a sarkok felragasztása búzakeményítővel. 

• A könyvtáblákra a bőrborítás mellé kitöltők ragasztása szívópapírból búzakeményítővel, majd 

fekete színű borítópapírok szabása és ragasztása a táblák külső oldalára szintén 

búzakeményítővel. 

• A táblák belső felén a beütések körbevágása sniccerrel, majd belülre is kitöltők szabása 

szívópapírból, és felragasztásuk búzakeményítővel. 

• A vászonnyílások kiragasztása csontenyvvel a táblák belső oldalára, majd az előzékek 

tükörlapjának visszaragasztása búzakeményítővel. 

• Az elülső könyvtáblán lévő címke javítása metil-cellulózzal és japán papírral, majd retusálása 

akvarell festékkel és visszaragasztása a táblára búzakeményítővel. 

Restaurálás közben 

  

  

Restaurálás után 
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12.) A Budapesti Unitárius Egyházközség ARANYKÖNYVE 1954-től 

Jelzet: BUE 5 

Restaurálás előtt 

 

  
 

Állapotleírás 
Mérete: 27,5 x 22 x 3 cm 

Barna színű, aranyozással díszített bőrhatású egészvászon kötés, gerince aranyozott.  

A könyvgerinc sérült. A vászon az első nyílásban végigszakadt, a félig levált gerincet több cellux ragasztószalag 

rögzíti részben a kötéshez. Az alsó táblasarkok kopottak, a vászon kicsit hiányos. A könyvtest ép. 

 

Restaurálási terv 

• A könyv portalanítása, száraz tisztítás. 
• A táblasarkok kiegészítése.  
• A cellux ragasztószalagok eltávolítása. 
• Kötésjavítás, a régi gerinc leválasztása és új félvászon kötés készítése az eredeti készítéstechnika 

szerint. Az eredeti gerincvászon visszaragasztása a gerincre. 
• A restaurálási dokumentáció megírása, fotódokumentáció készítése. 
• Védőtok készítése prespánlemezből. 

 
A restaurálás menete 

• Portalanítás, száraz tisztítás ecsettel. 

• Cellux ragasztó eltávolítása szárazon. 

• Gerinc leválasztása a könyvtestről szárazon. 

• Régi hüvelypapír eltávolítása a gerincről metil-cellulózzal és szikével. 

• Eredeti vásznak felemelése a táblákról a gerinc mellett és a beütéseknél szikével. 

• Új hüvelypapír szabása nátronpapírból és felrakása csontenyvvel. 

• Új gerinclemez szabása Triplex lemezből. 

• Nyersvászon szabása a gerinc alápótlásához, majd az eredeti vászonhoz hasonló színűre festése 

vizezett bőrfestékkel. 

• Triplex lemez felragasztása az új gerincvászonra és az új hüvelypapírra csontenyvvel.  

• Beütések leragasztása csontenyvvel és a nyílások bedrótozása. 

• A felemelt eredeti vászoncsíkok visszaragasztása a helyükre csontenyvvel. 

• A leemelt gerincvászon visszaragasztása csontenyvvel. 

• A kopott sarkok retusálása akvarell festékkel. 

• Védőtok készítése prespánlemezből. 
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Restaurálás közben 

 

 
 

  

Restaurálás után 

 

 

 

 

A könyveket restaurálta: Balogh Ágnes 
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