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ms 4763. szabó Dezső kéziratos hagya tékának restaurálása, konzerválása és állagmegóvása

A leginkább veszélyeztetett állapotú részek – a megkezdett munka folytatása 339 levél

állapotfelmérés:

Különböző méretű kézirat lapok, melyek egy része nagymértékben sérült. Valószínűleg hosszú 
ideig vizes, nyirkos helyen tárolták őket, mert iszap, sár, növényi gyökérrészek, maradványok fe-
dezhetők fel a lapok között, melyek teljes keresztmetszetében beleívódtak a papír rostjai közé. A 
korábbi penészgomba fertőzöttség következményeként széleik szinte kivétel nélkül szétmállottak, 
erősen hiányosak, a lapok teljes felületén a beszivágott nedvességtől, sártól határozott, éles és sötét 
peremű foltokkal. Mindegyik lapon valószínűleg lövedék, repesz okozta szakadás halad végig. A 
lapok megtartása a penészgombával fertőzött helyeken csökkent, porlékonnyá vált. Az íróanyag 
többnyire tinta, a nedvességtőt érintett helyeken – néhol jelentősen – elmosódott.
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a restaurálás menete:

– Dokumentáció készítése a munkafolyamatok megkezdése előtt és alatt. 
– Anyagvizsgálatok (szinezékek, tinták oldhatósága, savtartalom mérés). 
–  A kéziratlapok alapos, de kiméletes száraz tisztítása, a lehetséges összes rátapadt föld, növényi 

maradvány eltávolítása mechanikusan. 
– A nedves kezelések folyamán az összetapadt lapok szétválasztása, fertőtlenítés, tisztítás. 
– A szakadások, gyűrődések kijavítása. 
– A hiányok kiegészítése kézi papíröntéssel (ebben az adagban 108 lap). 
– A meggyengült struktúra szükség szerinti utánenyvezése. 
– Művenkénti bontásban savmentes védőtasakban való elhelyezés.

Az elvégzett beavatkozások 105 munkaórát vettek igénybe.

anyagjegyzék

mechanikus tisztítás:  Wishab radírszivacs (Ceiba kat. 40111), radírpor
tisztítószer: zsíralkohol, glutofix, H2O2

semlegesítés: CaOH
fertőtlenítés, preventív gombavédelem: preventol, thymol alk. old.
szinezék rögzítése: Regnal SI
utánenyvezés, megerősítés: glutofix
ragasztók:  glutofix, PVAc
javítások, kiegészítések:  japánpapírok, fátyolpapír, színezett papírpép
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