
IV. Segédtudományok, restaurálás

Szlabey Györgyi

A Bibliotheca Corviniana „maradványainak" megmentése.

Kutatói és restaurátori tevékenység

1. A Törökországból 1877-ben visszakapott kódexek. Tudományos érté-
kelésük és bemutatásuk a nagyközönségnek

Törökországból 1877-ben II. Abdul HAMID szultán ajándékaként 35
darab kódex érkezett Budapestre, a „magyar királyi tudományegye-

tem" számára. Ezek a kódexek a „hajdani dicsőségünk maradványai" 

Mátyás király könyvtárából, a Bibliotheca Corviniából származó, kézzel írt
remekművek a török hódoltság idején hadizsákmányként - viszontagságos
körülmények közt - „diadaljel gyanánt" kerültek „Stambulba, a török ural-

kodók Kincsesházába" azEszki Szerail Könyvtárába, ahol „féltékenyen, ...a 

világ előtt elzárva őrizték " Több kísérlet történt, hogy hazai tudósaink lát-
hassák ezeket a ritkaságokat. IPOLYI Arnold, KUBINYI Ferenc és
HENSZLMANN Imre 1862-ben jártak Konstantinápolyban, de nekik csak né-
hány kódexet mutattak meg, nem engedték őket oda, ahol ezeket tárolták.
Amikor I. Ferenc József a szuezi csatorna megnyitására keletre utazott, a 
szultántól „fejedelmi ajándékot" - négy eredeti Corvinát - kapott, amelyeket
a király a magyar nemzetnek, a Nemzeti Múzeumnak ajánlott fel. II. Abdul
Hamid szultán 1877-ben a nagy értékű, „becses" ajándékát, - amely „díszes 

megygyszín-bársonnyal bélelt ládában érkezett" - a magyar ifjúságnak ado-
mányozta, viszonzásul azért, mert a török-orosz konfliktus alkalmával a ma-
gyar ifjúság Törökország mellett foglalt állást. Ezért kerültek ezek a kódexek
az Egyetemi Könyvtár tulajdonába.

1.1 A korabeli Vasárnapi újság megemlékezése az ajándékozás
alkalmából. Az értékes ajándék átvételének emlékezetére RÓMER Flóris
koszorúba szerkesztve összefoglalta mindazokat a jelvényeket, amelyek a 
visszakapott kódexek levelein elszórtan megtalálhatóak. Ezeket a címerpaj-
zsokat, valamint a Budavár legrégibb rajzát használta fel, kétoldalt Hollós
Mátyás és Beatrix királyné arcképe található, körben az ország nyolc
„pólyája". Mátyás király nyolc „symboluma": а sárkány, a vedres kút, a 
méhkas, a gyémánttal díszített gyűrű, a hordó, az égteke (földgömb), a ho-
mokóra, a tűzkő és az acél. A címerek birodalmi királyságok, hercegségek
jelvényei, és természetesen láthatjuk a Hunyadi családdal kapcsolatos címe-
reket is, középen a holló, csőrében az arany gyűrűvel.

1.2 A török szultán „dedicatioja" az ajándékozás megörökítésé-
re. A kódexek ajándékozásának tényét II. Abdul Hamid szultán saját kézzel,
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„szülüsz írásban" örökítette meg, a visszaadott kódexek első, második, vagy
harmadik leveleinek margóin. Az arannyal írt bejegyzés tartalma dr. ERŐDI
Béla fordítása szerint: „A törvényhozó Szultán Szulejman khan ő felsége 

ideje óta a topkapui császári palota könyvtárában őrzött könyvek közül va-

ló" (jobboldali margón); ,Дг oszmán birodalom padisahja a felséges II.

Abdul Hamid khan ő felsége Magyarország tudomány-egyetemének adott 

ajándéka 1294 (1877) Rebbi ül evvel 25-én " (a lap alján lévő bejegyzés)
/Cod. Lat. 10.-es Corvina első levele/.

1.3 A visszakapott kódexek Csontosi János féle „osztályozása" A 
visszaérkezett kódexeket Csontosi három csoportba osztályozta. Az elsőbe
tartoznak a minden kétséget kizáró Corvinák, amelyek Mátyás király meg-
rendelésére íródtak és címlapjukon az ő címerét viselik. A második csoportba
sorolta azokat, amelyeknek díszítése annyira dús, - hasonlóak a Corvinák-
hoz, - valószínűleg Mátyás király könyvtárából származnak, de nincsenek a 
király címerével díszítve. A harmadik csoportba azokat a XIV-XV. századi
kódexeket sorolja, amelyek nem zárják ki, hogy vásárlás vagy ajándék útján
a régi magyar királyi könyvtár tulajdonát képezhették.

1.4 A Magyar Nemzeti Múzeumban 1877-ben „közszemlére" tett
kódexek és Corvinák. A török szultán ajándékát a Nemzeti Múzeum Érem-
és régiség osztályának egyik termében tették „közszemlére". A hazakerült
kódexek és Corvinák hírére honfitársaink „apraja és örege" tömegesen jött,
megtekinteni a „hazai ereklyék"-et Sajnálatos, hogy a törökök az ajándéko-
zás előtt a minden bizonnyal foszlott (de eredeti) kötéseket a kéziratokról
levették és „ vörös, fehér vagy zöld színű bőrbe átkötötték", - az egykor dí-
szes kötések ezzel megsemmisültek és így „műtörténeti becsük" is csökkent.
A XIX. századi, új török bőrkötéseket aranykeretekkel díszítették, a könyv
négy sarkában a törökök félholdját találjuk. A kötet középső részén Mátyás
király különféle jelvényei vannak, néhol a holló (igaz, hogy kissé torz) a 
gyűrűvel. A Törökországban átkötött kódexeket „fej"-né\ és „láb"-m\ sárga
és piros keleti módra sodort oromszegővel látták el. A Törökországból visz-
szakapott kódexekről feljegyezték, hogy a „könyvek a padló nedvességétől 

szenvedtek, ... rothadás, elmállás és penész nyomai mutatkoznak". Az átkö-
téskor sok kódexet körülvágtak. Ilyen volt például egy Corvina is - a Cod.
Lat. 3-as, amelyről Csontosi így ír: „a czimlap ... az alsó részben a rothadás-

tól meg van csonkítva ...a hártya-levelek penészesek, az alsó részben rothad-

tak, ... a szöveg sok helyütt olvashatatlan". A pergamenlapokat a törökök az
átkötés alkalmával papírral, vagy pergamenhártyával kipótolták, megerősítet-
ték. Az írásra használt tinta a nedvesség és a rothadás következtében a 
„hártyával együtt pusztult". Hosszú idő telt el Szulejman Budára bevonulása
óta, amiről naplójában így emlékezik meg: „a nyomorult királynak... kincsei 

... lefoglaltattak". A kódexek és Corvinák törökországi viszontagságos útjuk
és több mint 350 évi hányattatásuk után a Nemzeti Múzeumban lévő kiállítás
bezárásával új otthonába, az Egyetemi Könyvtárba kerültek.
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2. A kódexek és Corvinák állapota 1980-ban, - restaurálásukra tett elő-
készületek

„Habent sua fata libelli" (A könyveknek is megvan a maguk sorsa) -
ez a III. századi latin írótól, Terentianus Maurustól sokat idézett szállóige a 
törököktől visszakapott kódexekre, Corvinákra tökéletesen ráillik. A nagy
értékű könyvritkaságok magukon viselték mindazon hányattatások nyomait,
amelyeken keresztülmentek. Feltehetően sok mindent kellett elviselniük a 
Törökországba menő hosszú út alatt, az erős napsütést és az esőzést, majd a 
Konstantinápolyi Könyvtár tároló-helyiségében lévő nedvesség okozta káro-
sodásokat. Amikor pedig visszakerültek Budapestre, az Egyetemi Könyvtár-
ban a sötét páncélszekrényben eltöltött több mint 100 esztendő is igénybe
vette a kódexeket. A kódexek állapota az idő múlásával tovább romlott, az
utolsó három évtizedben pedig károsodásuk felgyorsult, kritikussá vált. 1980-
ban a Cod. Lat. 3-as Corvináról készült régi fényképeket összehasonlították
az eredeti Corvinával, s kiderült, hogy a kézírás, illetve a tinta azóta sokat
halványodott, a szöveg nehezen olvasható.

NÉMETH G. Béla, az Egyetemi Könyvtár akkori főigazgatója a kóde-
xeket megtekintve felismerte, hogy sürgős orvoslást kell találni a kódexek és
Corvinák megmentésére, helyrehozataluk, restaurálásuk elodázhatatlanná
vált. Az Egyetemi Könyvtár főigazgatója a Művelődési Minisztérium segít-
ségét kérte. Többször tanácskoztak a kódexek és Corvinák helyreállítási
munkálatainak megoldásáról. Az értekezletek eredményeképpen egyöntetű
vélemény alapján felkértek, hogy - az Egyetemi Könyvtárt képviselve - ve-
gyek részt a kódexek és a Corvinák helyrehozatalában, restaurálásában.

2.1 A kódexek károsodása - restaurátor szemmel. Amikor először
mutatták meg a siralmas állapotban lévő kódexeket, amelyek restaurálásra
szorultak, a felelősség súlya nehezedett rám, pedig akkor már 25 éves szak-
mai gyakorlattal, mestervizsgával rendelkeztem, sokrétű munkát végeztem,
többszáz kötetet, - RMK-t, Hungarikát, ősnyomtatványt állítottam helyre,
kötöttem bőrbe, restauráltam. A 70-es években részvettem az MTA
Fragmenta Codikum Kutató Csoportjának munkájában. A csoportvezető
MEZÉT László professzor volt. Az Egyetemi Könyvtár és a Papnevelde tulaj-
donában lévő könyvkötések feltárásakor többszáz pergamen-kódextöredék és
papír alapanyagú ősnyomtatvány-töredék került napvilágra, amelyeket kon-
zerváltam, restauráltam. így még a pergamen anyagának munkálatai sem
voltak ismeretlenek előttem. Az Egyetemi Könyvtár Törökországból vissza-
kapott kódexeinek, Corvináinak megpillantásakor még a felületes szemlélő is
a pusztulás számos jelét figyelhette meg a kódexeken. Némelyik kézirat a 
teljes szétesés állapotában volt. Nem csoda tehát, hogy a további pusztulásért
a felelősséget a főigazgató nem vállalta. A restaurátor feladata, hogy a káro-
kat orvosolja, a további romlást megakadályozza. Munkánk jórészt attól
függ, hogy a könyvállományt a különféle hatások milyen mértékben érték.
Sajnos ezeken a kódexeken együttesen megtalálhatjuk a fizikai, kémiai, bio-
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lógiai és mechanikai károsodások minden fajtáját. Mit jelent ez restaurátor 

szemmel?

A kódexeknek, Corvináknak el kellett viselniük a számukra káros
hőmérsékletet, fényt, légnedvességet. Elindult az a kémiai folyamat, amely
megváltoztatta a pergamen lúgos jellegét. Ezt fokozta a penészgombák és
rovarok elszaporodása, amelyek megfertőzték a kódexeket. A pergamen
anyaga a gerincközeli részeken vagy a margók mentén elgyengült, elvéko-
nyodott, élettelenné vált, sokszor szinte elporladt. Vannak olyan kódexek,
ahol a penészgomba okozta foltképződés a sorok közé koncentrálódott, más
esetben pedig a szöveg mentén szinte sorok estek ki, az írótinta mentén átma-
ródott a pergamen. A kódexlapokon észlelhető károsodási folyamat felgyor-
sulását valószínűleg a levegőben lévő káros elemek okozhatták. Különösen
nagy veszélyt jelent a szennyezett levegőben, a porban lévő kénsavtartalom,
amely a bőrrostokat megtámadva elváltozást okoznak. A kéndioxid (S02)
vízgőzzel és oxigénnel kénessavat alkot, majd a kénessav kénsavvá oxidá-
lódhat:

2 S02 + 2 H20 + 02 = 2 H2S04

A kénsav mélyreható kémiai változásokat indíthat el, szétesési tüneteket
okozhat mind az írótinták anyagában, mind pedig a pergamenben. Ilyenkor a 
pergamen kiszárad, élettelenné válik, töredezik. Az iniciálék festékanyaga
sok helyen pereg, néhol átnyomódik a szemben lévő oldalra, a festék alatt
lévő alapozó, illetve kötőanyagok elbomlottak, labilissá váltak, az aranyozá-
sok felhólyagosodtak, letöredeztek.

A bizottsági üléseken a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztá-
lyának vezetője Dr. JUHÁSZ Jenő, az Országos Széchényi Könyvtár és az
Egyetemi Könyvtár képviselőinek részvételével fokozatosan körvonalazódtak
a legfontosabb feladatok a kódexek és a Corvinák helyrehozatalának megol-
dására. Mi tehát a teendő? Ki kell választani a megfelelő eszközöket, mód-
szereket és anyagokat. A kódexek pergamenlapjait ki kell egészíteni,
rugalmassá, tartóssá, szilárddá kell tenni. Meg kell határozni a kódexeket
károsító mikroorganizmusokat, a fertőtlenítésre alkalmas anyagokat, a fertőt-
lenítés módját, rögzíteni kell az iniciálékat, a tinta anyagát úgy, hogy olvas-
hatósága ne csökkenjen, mindezt úgy, hogy az eljárás során a kódexek és a 
Corvinák kárt ne szenvedjenek. Mindez egyszerűnek tűnik, de erre a nehéz és
felelősségteljes munkára alaposan fel kell készülni.

2.2 A restaurálás feltételeinek megteremtése. Modern, európai
szinten felszerelt központi restauráló műhelyre volt szükség, ahol korszerű
berendezések, gépek, eszközök és szerszámok találhatóak. Hazai és import
anyagokat, vegyszereket kell beszerezni. Az Országos Széchényi Könyvtár a 
műhely felszerelésének beszerzését, a munkálatok megszervezését felvállalta.
Kérdéses volt még, hogy a Restauráló Műhely hol létesüljön, milyen helyiség
áll majd rendelkezésre. Természetesen nem elegendő a kódexek restaurálá-
sához a jól felszerelt műhely, képzett, tapasztalt, rátermett restaurátorokra
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volt szükség. Az OSZK vezetői ajánlottak néhány restaurátort, akik a kóde-
xek helyreállításában tevékenykedni fognak. A kódexek és a Corvinák ered-
ményes helyreállításának érdekében - azok számára, akik a munkálatokban
részt vesznek és nyelvtudással is rendelkeztek - a Művelődési Minisztérium
és az UNESCO külföldi ösztöndíjas tanulmányutakat biztosított Európa ne-
vezetesebb intézményeibe, restauráló műhelyeibe, megismerni az új, korsze-
rű anyagokat, berendezéseket, eszközöket, módszereket. Engem
Olaszországra küldtek tanulmányútra.

3. Kutatási tevékenység, külföldi tanulmányút
a Corvina program jegyében

Az Egyetemi Könyvtárban restaurátorként tevékenykedtem tudomá-
nyos főmunkatársi besorolásban. Kérésemre munkahelyem kutatónapot biz-
tosított, amikor a hazai és a külföldi tapasztalatokat összefoglalhattam,
publikációkat készíthettem, hogy majd a kódexek és a Corvinák restaurálása
során mind ezeket felhasználhassam, kamatoztassam:

• kidolgoztam az egyéni kutatási és fejlesztési programomat,
• felkészültem a külföldi tanulmányútra, az Olasz Intézetben 1 éves intenzív

olasz nyelvképzési kurzust végeztem el,
• a hazai és a külföldi szakirodalmat tanulmányoztam, hogy Olaszországban

minél szélesebb látókörrel rendelkezzem,
• a Corvina programban folyamatosan aktívan részvettem.

3.1 Egyéni kutatási és fejlesztési program 1982-től 1992-ig. Az
1982-ben elkészített és benyújtott egyéni kutatási programom tartalmazta a 
kódexek és a Corvinák helyreállításához, restaurálásához szükséges főbb
szempontokat, amelyek a hazai és a külföldi szakirodalomra épültek.

1. Kérdéses volt, hogy milyen kötést kapjanak majd a restaurált kódexek.
2. A kódexeket megtámadó, pusztító mikroorganizmusok kitenyésztése,

meghatározása, elpusztítása.
3. A fertőtlenítési eljárások anyagai, eszközei.
4. A kódexlapokon az írótinták és az iniciálék rögzítése.
5. A pergamen és a papírlapok kiegészítéséhez alkalmas anyagok megválasz-

tása.
6. A ragasztóanyagok kiválasztása.
7. A kódexek és a Corvinák restaurálásának módszerei.

A tudományosan megalapozott könyvrestaurálási munka színvonalá-
nak emelése nemcsak hazai, hanem nemzetközi jelentőségű is. Konkrétan: a 
restaurálással kapcsolatos eljárások, módszerek kidolgozása, szakbibliográfia
gyűjtése, munkaközösségi tanulmányok készítése, többnyelvű szakszótár
szerkesztése, oktató videófilmek közreadása az elvégzett feladatokról, mind-
mind abból a célból készültek, hogy végül a szerzett tapasztalatok alapján
elvégezhető legyen a fő cél: a kódexek és a Corvinák restaurálása. Az elvég-
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zett munkáról minden évben kutatási jelentés készült. A kutatónapokon vég-
zett tapasztalatgyűjtés a gyakorlati munka színvonalát napról napra emelte, s 
egy-egy feladat elvégzése során szinte azonnal hasznosíthatóvá vált.

3.2 Az olaszországi tanulmányút tapasztalatai. Ösztöndíjasként
két alkalommal 3-3 hónapot töltöttem Olaszországban. Tanulmányoztam a 
kódexek fertőtlenítésénél a bevált módszereket és eszközöket, a pergament
pusztító mikroorganizmusokat, a különféle tinták és színezékek meghatáro-
zásának és rögzítésének lehetőségeit. Behatóan foglalkoztam a pergamen-
erősítő és -javítási módszerekkel, amelyeket Rómában, Firenzében és
Velencében a restauráló műhelyekben alkalmaznak. A régi pergamenek,
tinták és színezékek vizsgálata azért is volt fontos, mert a restaurálandó kó-
dexeket Olaszországban készítették a XV. században. Olaszországban a 
könyvtárak, levéltárak, múzeumok és az egyházi gyűjtemények tudományos
központokkal rendelkeznek. A központi restauráló intézmények fő feladatuk-
nak tekintik az írott dokumentumok biológiai, kémiai, fizikai elváltozásainak
vizsgálatát. Az olasz szakemberek a könyvvédelemmel tudományosan foglal-
koznak. Többek között azokat a betegségeket előidéző okokat kutatják,
amelyek a rovarok és a mikroorganizmusok támadása során az anyagok
pusztulását okozzák. Vizsgálják a hő, a nedvesség, a légköri szennyeződés
káros hatásait, amelyek a könyvek állapotát veszélyeztetik. Abból indulnak
ki, hogyha ismerik az ártalmas mechanikai, kémiai, fizikai, biológiai jelensé-
geket, könnyebben tudnak gondoskodni a pusztító folyamatok megszűnteté-
séről, vagy legalábbis azok lelassításáról.

Nemcsak látogathattam a tudományos intézmények restauráló köz-
pontjait, hanem ott munkatársként együtt dolgozhattam az ottani szakembe-
rekkel. Rómában a Könyvegészségügyi és Patológiai Intézet (Institute Gallo)
és a Levéltári Központ (Archivio di Stato) mikrobiológiai, vegyi, fotó és
restauráló laboratóriumokkal és klíma-helyiségekkel rendelkeznek. Egy hó-
napig a Gallo Intézet Mikrobiológia Laboratóriumának vezetőjével, dr.
Fausta GALLOval dolgozhattam, akinek a nevét a szakirodalomból már ismer-
tem. Itt kamatoztattam azokat az ismereteket, amelyeket az ELTE Mikrobio-
lógiai Tanszékén a mikroszkopikus gyakorlatokon szereztem, amikor egy
éven át metszeteket készítettem és vizsgáltam a könyveket pusztító penész-
gombákat Igaliné dr. ZELLER Lídia vezetésével. Rómában a kódexekről vett
mintákat tenyésztettük ki. A tápanyag összetételét helyben készítették; a tá-
pok alapanyaga az agar-agar, pepton, glukóz és desztillált víz. Ezeket össze-
főzve melegen Petri csészébe téve a leletanyagot beoltják a tápba. Egy másik
összetételű tápot is alkalmaztak, amely malátát, húslékivonatot tartalmaz,
abba is beoltják a különféle vizsgálandó anyagot, amelyeket megfelelő hő-
mérsékletű és légnedvességű termosztátokba helyezve kitenyésztik. Kettő,
majd újra két hét múlva a keletkezett tenyészeteket külön-külön újabb tápok-
ba oltva ismét termosztátokba teszik, izolálják. A kitenyésztett penészgomba-
fajtákból metszeteket készítve lehet azután mikroszkópon vizsgálni és össze-
hasonlító metszetekkel hosszas és fáradságos munkával meghatározni a kite-
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nyésztett penészgombákat. Jelen esetben a Cod. Lat. 3-as Corvinából szár-
mazó penészgombákat határoztuk meg, amelyek a Penicillium családba tar-
toztak. A további izolálás, kitenyésztés során már meg lehet állapítani a 
penészgombák pontos nevét is. Érdekes volt még, hogy az izolált tenyészetek
különféle színűek voltak, a parányi mikroorganizmusok enzimei termelik a 
különböző színű tenyészeteket, pigment foltokat. A mikrobiológiai kártevők,
illetve penészgombák és baktériumok ellen Dr. Fausta Gallo széles körben
alkalmazta az etilénoxidot, amely zárt térben a levegőt kiszíva, gázosítva
járja át a köteteket.

A kémiai laboratóriumokban analitikus és kromatográfiai vizsgálato-
kat, valamint pH méréseket végeznek. Korszerű desztilláló- és szűrőberende-
zéseken keresztülvezetett vizet használnak a különféle oldatok, keverékek
készítéséhez. Megtalálhatók még infra-, ultra- és lézersugaras készülékek,
gázosító berendezések, mikrométerek, rezisztencia-vizsgáló, papírpép készí-
tésére alkalmas különböző gépek, szakítószilárdság-mérő, spektrométer stb.
A legérdekesebb volt a mikrohullámú spektroszkópikus módszerek egyik
fajtája, az elektron-paramágneses rezonancia - PR - vizsgálat. A színezékek,
pl. a festmények pigmentjeinek meghatározásánál alkalmazzák, a mérések
során regisztrálják az anyagok mikrohullám-elnyelő spektrumát.

A Gallo Intézet Kémiai Laboratóriumában a pergamenkódexek fella-
zult, pergő miniatúráinak levédésére kísérletsorozatot végeztek szintetikus
polimerekkel. Etilcellulózt, metilcellulózt, cellulózacetátot, polivinilacetátot,
polimetilakrilátot oldottak toluolban, etanolban, metanolban, benzolban,
etilalkoholban, di- és triklóretánban. Öregítették, melegnek és nedvességnek
tették ki. Megfigyelték a pergamenre gyakorolt hatást. Vannak, amelyek
megsötétítették, vannak, amelyek megmerevítették a pergament. A 
cellulózacetát például fehér bevonatot képezett a pergamenen. Végül megál-
lapították, hogy az etilcellulóz biztosítja a pergamen hajlékonyságát, illetve
rugalmasságát. A legjobb eredményt akkor kapták, amikor a 0,5 %-os
metilcellulózt metilénklorid és metanol keverékében 80:20 arányban oldot-
ták. Esztétikailag is ez felelt meg a legjobban. A pergamen erősítésére és a 
pigmentrétegek rögzítésére használják a régi hagyományos anyagot, a per-
gamenenyvet, amely mint kolloid oldat behatol a rostokba, ezáltal erősít.
Használják még a Calatont és a Paraloid В 72-t (Biblioteca Nationale, Firen-
ze - Archivio di Stato, Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, Róma).
Megfigyelésük szerint a Paraloid В 72 a pergament megsötétíti.

A korszerűen felszerelt restauráló műhelyekben desztilláló berende-
zések, papírvágó gépek, hidraulikus prések, állítható és átvilágítható üveg-
munkaasztalok, praktikus szerszámok bő választéka található. Nedves
környezetben a legideálisabb a pergamenleveleket megmunkálni, restaurálni.
A klímahelyiségben tetszés szerint szabályozhatják a hőmérsékletet és a lég-
nedvességet, de elő lehet állítani pl. széndioxid (C02), vagy kéndioxid (S02)
légszennyeződést is, ha különféle kísérleteket végeznek, vizsgálják az anya-
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gokra való hatást, vagy ha az anyagok öregedését idézik elő, hogy megfigye-
léseket végezzenek. Ebben a helyiségben még hajtogatás, - szakítószilárdság,
- és erőmérő, valamint őrlő- és porlasztógép és autokláv is található. Ügyel-
nek arra, hogy a lehető legenyhébb vegyszerekkel dolgozzanak, inkább több-
ször alkalmazzák, nehogy egy erős oldattal kárt okozzanak. A kezeléseket
általában permetezéssel végzik. A tisztító és fertőtlenítő kezeléskor nem-
ionos szereket is használnak.

Régi, kiszáradt pergamenek lágyítására 70 %-os etilalkoholt, vagy
karbamidos alkoholt használnak. Az Archivio di Statoban az elöregedett,
megkeményedett tekercs-pergamenek kiegyenesítésére, illetve lágyításához
Carbovax márka nevű polietilén-glikolos (PEG) fürdetést alkalmaznak. E 
kezelések sorozatának alávetett pergamen nedves és puha, könnyen formál-
ható. Drótszitákkal ellátott polcokon, majd présekben filter- vagy szívópapí-
rok között fokozatosan, lassan szárítják a papírt, illetve pergamenlapokat,
szem előtt tartva azt az elvet, hogy minél szárazabbak a lapok, annál súlyo-
sabb, erősebb lehet a nehezék vagy a préselés. A préselést általában hidrauli-
kus présgéppel végzik, melynél a nyomás erőssége tetszés szerint
szabályozható. A pergamenlapok hiányának kiegészítésére többféle anyagot
használnak. Néhol különféle merített, vagy japánpapírral javítják a perga-
ment, de ezeken kívül alkalmazzák még a selyem vagy műanyagszitákat és a 
kézi merítésű papírokat is. Van, ahol a kódexlapokat hasonló pergamennel
egészítik ki. A pergamen beágyazását őzvakbéllel végzik. Továbbfejlesztik a 
szakma hagyományait, ugyanakkor alkalmazzák a legújabb anyagokat és
eljárásokat is. Ragasztóanyagul maguk készítette pergamenenyvet, zselatint
vagy Glutolin 77-et, vagy Tylose MH 300-at és Vinavil NPC ragasztószer
keverékét alkalmazzák. Az ilyen ragasztószer gyorsan köt és esztétikus, va-
gyis nem fényes. A római könyvtárakban (a Vatikáni, a Bibliotheca
Nazionale és az ICCROM (az UNESCO intézménye: Internationale Centre of
Conservation) többek között olyan könyvek és cikkek is találhatóak, amelyek
a kódexek tintáinak anyagával és miniatúráinak technikájával foglalkoznak.
Az Olaszországban lévő kódexek miniatúráinak tanulmányozása is nagyon
érdekes, hiszen Itáliában a könyvművészet a XIV-XV. században élte virág-
korát. Firenzében a legismertebb miniátor művészek Fra ANGELICA
(freskókat is készített), Francesco CHERICO, ATTAVANTE di Gabriele és a 
Giovanni testvérpár, GHERARDO és MONTE. Művészetükre jellemző a fehér
színű indafonat a „bianchi girari". Az indafonatokat kék, piros és zöld virá-
gokkal és madarakkal, puttókkal díszítették. Sok helyen a szövegkezdő ini-
ciáléban a szerző portréja található. Attavante di Gábriellé (Verrocchiotól is
tanult) alakjai nélkülözik ugyan az életszerűséget, de díszítőmotívumai fino-
mak, ízlésesek, változatosak, biztos rajztudásról tanúskodnak. A kódexek
bejegyzése szerint Mátyás király könyvtárának kódexeit is részben ő illumi-
nálta a budai várban. A reneszánsz Velencében az antik művek díszítő eleme-
inek alkalmazásával kissé később jelentkezett. A Milánóban látott Leonardo
da VINCI archeológiai rajzainak és grafikai kiállítása, valamint a Velencében
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látott könyvművészeti tárlat is emlékezetes marad számomra, ahol a velen-
cei-lombard stílusú kódexek iniciáléiban és miniatúráiban gyönyörködhet-
tem. A miniatúrákat nemcsak az élénk színek, hanem a mozgásban lévő
puttók, állatok, valamint a vadászjelenetek teszik elevenné.

3.3 A Corvina program - közreműködés és részvétel a kutató-

munkákban és a restaurálásban. A Corvina program - értékmentő program
volt. Az Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő 35 db súlyosan károsodott
kódex helyreállítása képezte a Corvina program gerincét. Ezek között 12 db
eredeti Corvina található. A restaurálandó kódexek sorrendiségét, szövegé-
nek paleográfiai és kodikológiai leírását dr. FODOR Adrienn, az Egyetemi
Könyvtár kézirattárosa végezte. 1983. februárjában készült el a budai várban
a Restauráló Laboratórium. Az épületbe elsőként költöztünk be, vettük bir-
tokba második otthonunkat. Akkor még úgy volt, hogy Országos Központi
Laboratórium szerveződik, végül kizárólag az OSZK Állományvédelmi Fő-
osztályához tartoztunk. Főosztályvezetője POPRÁDY Géza, osztályvezetője
pedig Beöthyné KOZOCSA Ildikó volt. A munkálatok tehát megfelelő körül-
mények között, jól felszerelt műhelyben, illetve laboratóriumban kezdődhet-
tek meg. A helyreállítandó kódexek károsodásának különbözősége egyedi
elbánást, kezelést igényelt, szinte külön-külön kellett restaurálási tervet ké-
szíteni; a nagyjelentőségű tényleges restauráló munkára azonban csak később
kerülhetett sor. Ahhoz, hogy a megfelelő terápiát alkalmazni lehessen, is-
merni kellett a diagnózist. Számos kísérletet, vizsgálatot kellett elvégezni: a 
kódexek anyagait elemezni és a károsodások nagyságát és ezek okait megha-
tározni. Utána ki lehetett választani és meg lehetett vizsgálni a restaurálás
folyamán felhasználandó legmegfelelőbb anyagokat, amelyeket a restaurálás
során „beépítünk" az eredeti anyagba, vagyis a kódexbe. A régebbi, tudomá-
nyosan megalapozott elvekre épült egyéni kutatási és fejlesztési programom
főbb pontjai szervesen illeszkedtek, épültek be a Corvina programba az elő-
készítő munkálatokba, a vizsgálatok elvégzésébe, a restaurátori munka meg-
tervezésébe, végrehajtásába. Az OSZK vezetői és a munkában résztvevő
restauráló szakemberek egyaránt lelkesen és kitartóan dolgoztak, mindenki
tudása javát nyújtotta. A Corvina programban végzett munkát mindvégig a 
dinamikus együttműködés jellemezte.

3.4 Intézmények és külső szakértők bevonása. Az OSZK vezetője
a megbeszéléseket, a vizsgálatokat és a kísérleteket koordinálta, a kutató
restaurátorok pedig aktívan részvettek a megbeszéléseken és a kísérleti tesz-
teket elkészítették a vizsgálatokra. A Corvina program eredményes elvégzése
érdekében - a laboratórium felszerelését meghaladó vizsgálatok elvégzésére
külső intézmények, kutató intézetek és egyetemek segítségét kellett kérni. A 
vegyészek, professzorok, tanárok, mikrobiológusok, művészet-történészek,
könyvtárosok, restaurátorok, fényképészek szakvéleményét kértük, némelyi-
kükkel több éven keresztül a vizsgálatok sorozatát végeztük. A kutató mun-
kálatok anyagi fedezetét, a szakértők tiszteletdíját a Művelődési
Minisztérium, a Kulturális Alap, az OSZK és az ELTE Egyetemi Könyvtár
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biztosította. Sokan csak szívességből, lelkesedésből vettek részt a munkák-
ban, minden anyagi érdek és ellenszolgáltatás nélkül - köszönet érte. A kuta-
tómunkában résztvevő intézmények és szakértők (a teljesség igénye nélkül).

Intézmény, Szakértő
Egyetemek:

1. ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék, Igaliné dr. ZELLER Lídia mikrobio-
lógus dr. SZABÓ Zsuzsa bakteriológus

2. ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, dr. ZIMMER Károly
professzor

3. Magyar Iparművészeti Egyetem, SZABÓ Zoltán vegyésztanár JÁRÓ Márta
restaurátor KRISTON László tanár

Kutató intézetek:

1. Bőr- és Cipőipari Kutató és Fejlesztő Vállalat, Siposné RICHTER Teréz
2. Papíripari Vállalat Kutató Intézete, Atomyrné KUBICZA Márta vegyész
3. Textilipari Kutató Intézet

Más intézmények:

1. MTA Országos Kutató Központ, SZAUDER László fotós
2. Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet, KARDOS József
3. Országos Közegészségügyi Intézet - OKI -, dr. NÓVÁK Ervin mikológus
4. Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Állomás, VÁMOS Gábor fő-

mérnök

Könyvtár és levéltár:

1. Akadémiai Könyvtár, Csapodiné GÁRDONYI Klára
2. MTA Fragmenta Codikum Kutató Csoport, MEZEY László professzor
3. Országos Levéltár, Albrechtné dr. KUNSZERI Gabriella
4. Egyetemi Könyvtár, dr. KULCSÁR Péter igazgatóhelyettes, dr. FODOR

Adrienn paleográfus, kodikológus, SZLABEY Györgyi tud.főmts. restaurá-
tor

Múzeumok:

1. Központi Múzeumi Igazgatóság, JÁRÓ Márta, Erdőhahniné TÖRÖK Klára

restaurátor

4. A kódexeknél eredetileg alkalmazott anyagok vizsgálata
és a károsodások mértékének meghatározása

Köztudott, hogy a kódexek olyan középkorból származó könyvritka-
ságok, amelyeket pergamenre vagy papírra kézzel írtak, sokszor iniciálékkal
díszítettek. A kódexek írásakor különféle írótintákat használtak, az iniciálék
készítésére pedig a festékek sokaságát. Ahhoz, hogy a tinta és az iniciálé
tartós legyen, alapozó- és kötőanyagot kellett alkalmazniuk. Szükséges tehát
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vizsgálat tárgyává tenni a kódex valamennyi alkotóanyagát, és az alkalmazott
anyagokat ért károsodások mértékét, hogy a megfelelő fertőtlenítő és konzer-
váló munka eredményes legyen.

4.1 A „hordozó" anyag: a pergamen és a papír vizsgálata. A res-
taurálásra kapott 35 kódexből 23 pergamenre, 12 pedig papírra írott mű volt.
A kódexek pergamen- vagy papírlapjai információkat hordoznak, művészi
alkotásokat őriznek (pl. iniciálé). A pergamen elnevezése Pergamon
(KisÁzsia) városához kötődik. Plinius tette ismertté a pergamen történetét.
Kr.e. 2. században megtiltották a papirusz kivitelét Egyiptomból. Ekkor
Pergamonban sikerült különleges eljárással írásra alkalmas állatbőrt előállí-
tani. Legelőször csak az egyik oldalára írtak, - éppúgy, mint a papiruszt,
tekercs formában használták - később mindkét oldalára írtak, ekkor már fél-
behajtották a pergament, majd néhányat egymásba tettek, ily módon íveket
kaptak, amelyeket összefűztek, fatáblák közé szorították, illetve kötötték,
vagyis kialakult a kódexforma, a ma is használt könyvforma. Az írópergamen
a 6 hónapnál nem idősebb borjú vagy bárány bőréből készült; a legfinomabb
a vellum, amelyet a meg nem született állatok bőréből állítottak elő. Ha túl
száraz a levegő (40 %-os relatív légnedvesség), a bőrszövetek kohéziója
gyengül, a rostok megrövidülnek, az anyag tulajdonságai megváltoznak, a 
rostok közötti kocsonyás állomány merevvé, rugalmatlanná, rideggé válik,
zsugorodás lép fel, a pergamen repedezik, töredezik, a kollagén elszarusodik.
Hosszan tartó, túl nedves, 60 % fölötti relatív légnedvesség hatására a per-
gamenlapok hullámosodnak, deformálódnak, a bőr kollagén rostjai elenyve-
sednek, elnyálkásodnak, meglágyulnak. Tudjuk, hogy a pergamen a 
kikészítéskor pH 8 körüli lúgos jellegű, káros hatások felléptekor kémiai
elváltozás következtében savassá válik.

A laboratóriumban a károsodott pergamenkódexek lapjai pH 5,6; 5,8
és 6,4 értékeket mutattak. (A lúgos vagy savas jelleg mérésére a hidrogén-ion
koncentrációjának negatív logaritmusát, a pH-t használják, a pH 7 a semle-
ges, 8 és 13 között lúgos, 6 és 1 között savas jelleg). A pergamen tulajdon-
képpen cserzetten, szőrtelenített, hústalanított bőr. Kikészítésekor az állati
bőrt mésztejjel kezelték, ezáltal az irha húsoldala és a szőrzete fellazult, így
könnyű volt ezeket eltávolítani. A nyersbőrt fakeret között kifeszítették,
mindkét oldalát krétával bekenték és habkővel simítva jól bedörzsölték a 
rostok közé.

Az így kikészített írópergamenre a tinta, illetve a szöveg nem a kréta-
rétegre, hanem a bőrre kerül. A kollagén szerkezetét mikroszkóp, elektron-
mikroszkóp és a röntgen segítségével már megállapították. A bőrfehérje
szálas, rostos anyag, ezek a szálak egymásba fonódva helyezkednek el. Az
egyes szálak spirális alakban, hármasával, három dimenzióban alkotják a bőr
szerkezetének legkisebb egységét, a protofibril lát. Többszáz protofibrils
egymásba kapcsolódva képezi a fíbr illát (szálacska). A fibril Iák fonalszerű
összefonódása útján jönnek létre a rostok, illetve rostkötegek, amelyeknek
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illeszkedése alkotja a bőrt. Ennek a szerkezeti felépítésnek köszönhető, hogy
a bőr tele van mikro- és makropórusokkal, feszes és rugalmas. A bőr felépíté-
séből adódóan higroszkópos anyag, a vizet részben fizikailag, kapillárisok
segítségével, részben kémiailag, a fehérjéhez kapcsolódva képes megkötni.
Érzékenyen reagál a körülötte lévő nedves levegőre.

Károsító tényezők:

fizikai kémiai biológiai mechanikai
hőmérsék-
let

nedvesség szennye-
zett leve-
gőből sav
diffundál

mikroor-
ganizmu-
sok

rovarok

25-30 °C
felett 40 % 
alatti
relatív
légnedves-
ség

60%
feletti
relatív
légnedves-
ség

pH 5,6 5,8
6,4

pl. baktéri-
umok,
penész-
gombák

használat-
kora
hullámos
pergamen-
ről lepereg
a tinta és a 
festék

kiszáradás kocsonyá-
sodás

savasodás rovarrágás,
rovarjára-
tok

cementáló-
dás

élettevé-
kenységük
során
különböző
színű
enzimeket
termelve
további
savasodás

lyukak
keletkez-
nek

elszínező-
dés, folt-
képző-dés

A károsító tényezők hatására a pergamen élettelenné válik, elgyen-
gül, apró lyukak keletkeznek, töredezik, hiányossá válik, szétesik, elporlad.

A pergamen kódexlapok károsodásának mértékét
befolyásolják:

• A károsító tényezők egyenként is hatnak, együttesen is, más-más mérték-
ben.

• Kikészítési hibák: a nem megfelelő meszezés, kifeszítés, simítás, szárítás
• A pergamen felületén lévő anyagok káros összetétele: tinták, kötőanya-

gok, festékek, alapozók
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• Az eredetileg felhasznált állat fajtája, kora és az, hogy a bőr melyik részét
használták.

• Életkorral járó természetes elöregedés.

4.2 Biológiai károsodások. A pergamen vagy a papír anyaga az idö
múlásával károsodásokat szenved, változáson megy keresztül, elöregedik. A 
szennyezett levegőtől, vagy a rajta lévő tinta és festékanyagoktól diffundált
savas hatás előkészítette a rovarok és mikroorganizmusok megtelepedését,
majd elszaporodását. A kódexlapokon látható sárgás-barnás-lilás foltokat a 
baktériumok vagy a penészgombák élettevékenységük során termelt enzimek
okozták. A különböző színű elváltozások a mikroorganizmusok fajtájától
függően változnak. Az enzimek hatására a pergamen savanyodása szintén
tovább folytatódott. Ha még a nedves szennyezett levegőből felszívott kén-
dioxid kénsavvá alakul - a pergamen felülete először bolyhossá változik,
majd a kollagén rostok elkocsonyásodnak. Ha széndioxidot is tartalmaz az a 
levegő oxigénjével kéntrioxidot képezhet, amely víz jelenlétében kénsavvá
alakul. Hasonló folyamat játszódik le napfény hatására is. Az ELTE Mikro-
biológiai Tanszék bakteriológusa, a Bőripari Kutató és a Közegészségügyi
Intézet foglalkoztak a kódexből vett mintavétellel és kitenyésztéssel. A bak-
tériumok élettevékenységéhez általában 6,8-8 közötti pH érték szükséges, a 
penészgombák inkább a savasabb közeget kedvelik. A mikroorganizmusok
meghatározására többféle lehetőség volt. A pergamen kódexlapoknál ott,
ahol amúgy is nagyon töredezett volt, könnyű volt a lapszélről olyan részt
találni, amelyet ki lehet tenyészteni, ezt elporlasztva, szétterítették, majd
kitenyésztették. A pergament nem volt szabad károsítani, így csak néhány
helyről vehettek mintát, pl. ragasztós felületű szalagot vagy vattatampont
végighúzva a pergamenlap felületén. Más módszerrel, a pergamenlap margó-
jánál tűvel, vagy egész finom szemszikével történt a mintavétel. A pergamen-
lap káros részeit mikroszkópon keresztül vizsgálták, sokszor
fényképfelvételeket is készítettek. Többször elhalt, töredezett gombaeleme-
ket, fonaldarabkákat találtak, amelyeket lefényképeztek. A gombaelemek
alapján a Cladosporium sp. és az Alternaria nemzetségbe tartozó penész-
gombákat határozták meg. Az Aspergillusra - egyik csoportjára -jellemző
hülle sejtet és Penicillium sp-t valamint sugárgombákat, Streptomyces sp-t és
Streptomyces fimicariust is kimutattak, kitenyésztettek és meghatároztak.
Egy-egy kódex több fertőzött lapját vizsgálták, különféle módszer szerint
történt a mintavétel, de természetesen mindig jelen voltunk, közreműköd-
tünk, nehogy kár keletkezzék a kódexekben. A pergamen kitenyésztésére
hasonló tápoldatot használtak a szakemberek, mint amelyet Rómában, Dr.
Fausta Galllonál tapasztaltam. Mint már említettem, a mikrobiológus a Pato-
lógiai Intézet Mikrobiológiai Osztályának vezetője a Cod. Lat. 3-as Corvina
pergamenjét tenyésztette ki és határozta meg, hogy a penészgombák a Peni-
cillin családba tartoznak, a Penicillium lanosum Westl és a Penicillium
cycíopium Westl. A szakvélemények másolatai az Egyetemi Könyvtárban
megtalálhatóak, az egyes kódexekre, Corvinákra lebontva pedig a restaurált
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kódexeket kisérő jegyzökönyvekben utalás történik, hogy milyen baktérium
vagy penészgomba támadta meg a kéziratot.

A szakemberek általános véleménye az volt, hogy a megtalált, meg-
határozott gombaelemek hífa-szál töredékek, szaporító-képletek már nem
aktívak, nem életképesek. Igaz ugyan, hogy néhány esetben a spórákból ki
lehetett tenyészteni a mikroorganizmust, de figyelembe kell venni azt a tényt,
hogy kitenyésztéskor a lehető legideálisabb életfeltételeket biztosítanak szá-
mukra. A restaurált kódexek pedig minden bizonnyal nem ilyen körülmények
közé kerülnek. Mégis együttesen úgy döntöttünk, hogy fertőtlenítjük a gya-
nús kódexeket, Corvinákat, és preventív védelemként laponként is fertőtlenít-
jük.

4.3 Irótinták, festékek, alapozó- és kötőanyagok vizsgálata. A 
kódexek tintái. Az olasz „tinta" szó festéket jelent, innen származik a tinta
elnevezése. Régi kéziratoknál megfigyelhető, hogy a tintaanyagok az idők
folyamán elváltozásokat szenvednek, elszíneződnek, „kifakulnak", egyszó-
val: elöregednek. A fakulás nem egyformán ment végbe, mértéke függött az
íróanyagok milyenségétől és az írásra használt tinták összetételétől. A külön-
féle tinták tehát anyaguktól függően reagáltak az idő múlására, egyesek el-
tűntek, vagy leperegtek, olvashatatlanná váltak, másoknál a tinta sárgára,
barnára, vörösre színeződött, olyanok is vannak, ahol az írásra használt anyag
„kimarta", „kilyuggatta" az íróanyagot, főként akkor, ha mikroorganizmu-
sokkal fertőződött a hordozóanyag.

A régi tinták és színezékek alapanyagai:

• szerves,
• szervetlen, (tannin, szén, korom, vas, anil in)
• ásványi
• biológiai (rovar, illetve a bíbortetü)

eredetűek. Előállították a növények kérgéből, főzetéből (kávé, tea, dohány,
vörösbor, cukor), kénsav, ammóniák oldataiból, esővízből stb. Keverékéből.
Többféle tintát használtak. A legrégibb tinta koromból készült. Tartós,
időtálló, nem fakuló tinta, a pergamenbe nem szívódik be, tulajdonképpen
felfestették. Általában a lámpa (pl. bükkfa) kormot használták arabmézgás
vagy tojásfehérjés kötőanyaggal. Ha ez elbomlik, a tinta lepereg. A gyantás
fa elégetésekor keletkezett kátrányból készült a bisztertinta. A gallusztintát
gubacs főzetből, vasgálicból, gummiarabikumból és borból állították elő. A 
gummiarabikumra azért van szükség, hogy a vasrészecskéket lebegésben
tartsa. A gallusztintákban lévő csersav és galluszsav a levegő oxigénjével
oxidálódnak. Ilyenkor az írás besárgul, visszamarad a vasoxid, a tinta lepereg
vagy ún. „tintamarás"Л okoz a tintából kivált sav, amelytől az előtte lévő és
utána következő lap is savassá válik. Az íróanyag megbarnulasa következik
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be, majd az írás mentén „ablakocskák" keletkeznek, amikor a szöveg mentén
a betű kiesik.

A miniatúrák festékei: A pergamen kódexek lapjait motívumokkal,
képekkel és nagy kezdőbetűkkel díszítették. Ezeket a miniatúrákat, illetve
iniciálékat általában előrajzolták és csak utána színezték ki. A festés előtt
alapozó anyagot használtak, a festőanyaghoz kötőanyagot, illetve oldóanya-
got adtak. Az alapozó anyagok lehetnek növényi eredetűek, amelyek a fehér-
jékhez tartoznak - (tojásfehérje, tojássárgája, pergamenenyv, zselatin, enyv,
kazein). Konzerválószerként ecetet, mézet, meszet, kámfort, timsót, szegfű-
szeget, fügetejet, krétát használtak.

A kódexen lévő iniciálék festékanyagának meghatározása főként
cseppanalízissel történt, - mi magunk is végzünk ilyen vizsgálatot restaurálás
előtt a kritikus helyeken. Néhány esetben spektroszkóppal, a kódexekből vett
mikromennyiségű mintákból, spektrofotométer alkalmazásával a kódexek
pigmentjeinek meghatározására szolgál, a színskálában elfoglalt helyét rög-
zíti az utókor számára. Röntgen diffrakciós elemzést végeztek először, majd
optikai emissziós színképelemzést. A két analízis eredménye: ólomfehér,
malachit, ónsárga, azurit, kréta, gipsz, fémarany (Cod. Lat. 3.) A festékek a 
pergamenen a szín hatását azáltal adják, hogy a fény bizonyos hullámhosszú
részeit vagy elnyelik, vagy visszaverik. A színezékeknek ez a tulajdonsága a 
vegyi felépítésükkel függ össze. A mérést a pigment színképének azonosítá-
sával vagy vegyi összetételük alapján lehet elvégezni.

A mikrohullámú elnyelő spektrumok információt hordoznak. A fes-
ték a pergamen felületén hat, vagy a rostokba hatol be, vegyi kötődés, ab-
szorpciójön létre. A miniatúráknál használt színezékek a cserző anyagokhoz,
a szerves festékekhez vagy az ásványi festékekhez tartoznak. Ilyen például a 
karmazsin, a tölgyfagubacs, a quebracho, az ámbra, a bíbortetü váladéka, az
okkervörös, az ólomfehér és az ólomsárga, az azurit, a malachit és a Lapis
lazuri.

A kódexeknél leginkább használt anyagok

anyag szín kötőanyag
cinóber vörös bólusz
okkervörös rózsaszín enyves kötőanyagok
ólomfehér tojásfehérje
azurit kék
ólomfehér
malachit zöld
venyigefekete
azurit zöld
ólomsárga
terra di siena lila
ezüst tinta
kagylóarany
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A kéntartalmú színezékeknél az öregedés hamarabb jelentkezik, a színek
elváltoznak. Ilyenkor a labilisán kötött kén a nedvesség, a hő, a fény és a 
levegő hatására oxidálódik, kénsav keletkezik, amely hidralizálja a perga-
ment (vagy papírt). A zöld és a kék szín rézacetát-tartalma okozza az ún.
„rézrozsdát", amely a kódex pergamenjét kimarja, perforálja.

5. A restauráláshoz szükséges anyagok hatásmechanizmusának
vizsgálata

Fontos volt azokat az anyagokat, amelyeket a restaurálásnál alkalma-
zunk, megvizsgálni. Mindenekelőtt az orvosok előtt ismert mondás lebegett
előttünk, hogy: „nilnocere"!-ne árts! Azokat a kódexeket kellett fertőtlení-
teni, amelyekről a mikroorganizmusok jelenlétét kimutatták, vagy tevékeny-
ségük nyomait viselték.

5.1 Tisztítási, fertőtlenítési eljárások - anyagok vizsgálata. A 
pergament megtámadó penészgombák a legjobban az etilénoxidra reagálnak.
Az etilénoxid légnemű állapotban gyorsan bomlik, erős méreg. Levegővel
keveredve gyúlékony, robbanásveszélyes. A gyulladás- és robbanásveszélyt
úgy küszöbölik ki, hogy közömbös gázokkal keverik (nitrogén, halogén,
széndioxid, freon stb.) Általában 10 % etilénoxidhoz 90 % széndioxidot vagy
freont tesznek. Csak speciális felszerelésekkel, illetve berendezésekkel lehet
használni. Gázállapotban átjárja az anyagokat, sőt a műanyagot is. Papírra,
pergamenre, tintára, színezékekre ártalmatlannak tartják. Ha az iniciálék
gyengébben tapadnak a pergamenre, illetve töredeznek, akkor ennél a keze-
lésnél nem csinálnak teljes vákuumot. Ilyenkor több EO gáz szükséges és az
eljárás végén az átöblítést az etilénoxid eltávolítását is lassabban végzik. Az
etilénoxidos fertőtlenítés a Fővárosi Közegészségügyi Intézet vákuumkamrá-
jában történt a következő paraméterekkel:

• etilénoxid 15 % 
• széndioxid 85 % 
• hőmérséklet: 25-30 °C
• relatív nedvesség: 60 % 
• nyomás: 0,7-03 kp/cm2

• kezelési idő: 24 óra.

Megjegyzés: Az 1966-os firenzei árvíz után a baktériumokkal és a penész-
gombákkal fertőzött könyveket is etilénoxidos gázzal fertőtlenítették, hason-
ló paraméterekkel, dr. Fausta Gallo irányításával. A módszer alkalmazása
előtt vizsgálatsorozat történt régi pergamenen, hogy az etiloxidos fertőtlení-
tés a tinta, az iniciálék festékei és a hordozóanyagok számára nem okoz-e
változást? A kísérleti pergamenen lévő festékfelületről
sztereómikroszkópikus felvételek készültek EO-os kezelés előtt és után. Ösz-
szehasonlítva a fényképeket, megállapítható volt, hogy sem az arany- vagy
festékanyagokban, sem a hordozóanyagban károsodás vagy méretbeli elvál-
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tozás nem történt. Az etilénoxid (EO)-os gázosítással végzett fertőtlenítés
után szükséges volt a restauráláskor amúgy is levelekre bontott pergamenek
további fertőtlenítése, illetve preventív védelme.

A Bőripari Kutató Intézet munkatársa kísérleteket végzett különböző
fertőtlenítőszerekkel. Végül is a BAYER cég gyártmánya, a Preventol CMK
(para-klór-meta-krezol) bizonyult a legjobbnak, mert alkoholban, illetve al-
koholos vízben egyaránt jól oldódik és a vizsgálatok szerint az ezzel a szerrel
kezelt hordozóanyagot sem károsítja. Megnyugtató volt számunkra, restaurá-
torok számára, akik ezzel a szerrel dolgoztak, hogy a Preventol CMK haszná-
lata a bőrön keresztül sem toxikus, sem allergiás hatást nem gyakorol.
Megvizsgálták az etilalkohol hatását a penészgombákra. Önmagában alkal-
mazva tartós védelmet nem ad, de a pergamen lágyítását, erősítését, konzisz-
tenciáját, állagát növeli. Ezért a vegyszeres tisztító és fertőtlenítési művelet
egy lépésben végezhető a Preventol CMK 1-5 %-os alkalmazásával.

5.2 Az iniciálék és az írótinták rögzítése - Fixálószerek. Mint már
említettem, kötőanyagokat az írótinták és a festékek összeállításakor hasz-
náltak a pergamenre pedig a kódex írása előtt alapozó anyagokat. Ezek leépü-
lése, bomlása, pusztulása idézi elő a tinta és a festék pergamenről történő
leválását, lepergését, repedezését. Ezek erősítésére, helyreállítására, rögzíté-
sére fixálószereket alkalmazunk. Fontos, hogy a rögzítőanyag a pergamen-
kódexlapon ne csillogjon, a hordozóanyagot ne sötétítse, ne merevítse és
eloszlása egyenletes és leheletvékony legyen. Több mint egy tucat fixálószer
vizsgálatára került sor, a pergamendarabkákat egyenletesen vontuk be. Ezek
öregítése 40 C-on, 80 % relatív nedvességtartalom mellett történt. A kezelt
pergamenekről pásztázó elektronmikroszkópos felvétel készült az alkalmazás
előtt és után. Lényeges szempont, hogy az alkalmazott fixálószer ne repedez-
zék. Legmegfelelőbbnek a Klucel M (hidoxi-propil cellulóz) nevű anyag
bizonyult. Ez természetes alapú anyag, amelynek alkalmazása nem okoz a 
pergamen rostjaiban feszültséget, alkoholban oldható, egyaránt alkalmazható
akár ecsettel bekenve, akár permetezéssel, vagy fürdőként és esztétikailag is
megfelelő.

5.3 A pergamen-öntőpép kikísérletezése. Az elgyengült pergamen-
lapok hiányainak kiegészítésére a hagyományos módszereket nem lehetett
alkalmazni. Egy új eljárást dolgoztunk ki, a pergamenöntési technikát, amely
öntéssel végezhető. Olyan össze-tételű szuszpenziót kísérleteztünk ki, amely
a pergamen anyagával harmonizál. A pergamenpép tartalmaz pergamenros-
tot, fertőtlenítőszert, ragasztóanyagokat, cellulózrostokat, különféle alkoho-
lokat és desztillált vizet. Számos összetételű pergamenpépet készítettünk,
öntöttünk, ezeket műszerekkel mértük. A kísérleteket különféle intézmé-
nyekben hajtottuk végre.
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A pergamen-öntőpép tulajdonságai és az ellenőrző vizsgálatok
megnevezése

Tulajdonság Mérések megnevezése
erősség, tartósság szakítószilárdság
rugalmasság hajtogatási próba
egyenletes vastagság roslelosztás

őrlési SR° beállítása
ellenállóság öregítés UV sugárban, 40 °C-on
színtartósság öregítés UV sugárban, 40 °C-on
színezhetőség öregítés UV sugárban, 40 °C-on
felületi anyagokkal, ragasztóanyagokkal szakítószilárdsági és hajtogatási próbák
tartósság növelése

A felhasznált japánpapírok rostösszetétele
( Papíripari Kutató meghatározása szerint)

Gampi Fenyőcellulóz Lombos
cellulóz

Rizsszalma
cellulóz

Rizspapír № 

634 490

- 20-25 % — 70-80 % 

Hodomura № 

644 461

10-15% 7 0 % 1 0 - 1 5 % —

Hosokawa № 

634 500

75-80 % 20-25 % - -

Fátyol papír № 

25 504

90-95 % 5 - 1 0 % - —

(Ld. Drissler és Vangerow katalógust)

Az öntőpéphez mindig semleges kémhatású cellulózrostokat célszerű

használni. Ezért a legmegfelelőbb a japánpapírok rostjainak alkalmazása. A 

japánpapírokban lévő cellulózszálak hosszúsága, átmérője, eloszlása nem

egyforma. Vannak rövidebb-hosszabb, finomabb-tömöttebb, gyengébb-

erősebb rostszálak. A hosszabb cellulózrostok nagyfokú hajlékonyságot biz-

tosítanak önmagukban is, viszont nem lehet egyenletesen önteni, de ha a 

hosszú, kuszált rostokhoz finomra őrölt rostokat keverünk, összefonódnak,

egymáshoz kötődnek, ezáltal még jobban nő a papír szakítószilárdsága. Nem

szabad csak rövid, túlőrölt rostokat sem használni a szuszpenzió elkészítésé-

hez, mert ha a kiöntött pép megszárad, élénken reagál a levegő nedvességé-

nek változásaira; a kiöntött kiegészítéseknél feszültségek keletkeznek,

amelyek ráncosodást, illetve zsugorodást okoznak az eredeti dokumentum

anyagában. A Papíripari Vállalat Kutatóintézetében megvizsgáltak néhány

japánpapírt: Hodomurát, Hosokawát, rizspapírt és fátyolpapírt. Ezek ím.

gampi rostokat, fenyőcellulózt, lombosfa-cellulózt és rizsszalma-cellulózt

tartalmaznak. A gampi rostok rosthosszúsága a legnagyobb, a rizscellulóz-

rostok pedig a legrövidebbek. A gampi rostok csomósodásra hajlamosak,

rostosítani, illetve őrölni csak rövid ideig lehet. A kutató laboratóriumtól

különféle fenyő- és lombosfa-cellulózrostokat szereztünk be. A cellulózros-

tokat és a japánpapírok rostjait Valley hollandiban vagy más módon őrlik,
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vízzel hígítják, dezintegrátorban rostosítják és az egyes rostfajtáknál beállít-
ják a kívánt SR°-ot. Akkor járunk el helyesen, ha figyelembe vesszük a papír
gyártásakor alkalmazott hosszú, közepes és rövid rostok megfelelő arányát.
Általában a 65-70 % finomra őrölt fenyőcellulóz rosthoz 30-35 % hosszabb
szálú lombosfák cellulózrostjait keverik. A kézzel öntött pép összeállításánál
is ezeket az arányokat alkalmaztuk, annál is inkább, mert a pépet akkor lehet
a legjobban önteni, ha a benne lévő papírrostokat úgy választjuk ki, hogy
abban rövidek, közepesek és hosszúak is legyenek (pl. 84 SR° - 45 SR° - 16
SR°, vagy 65 SR° - 45 SR° - 32 SR°), az átlag 40-50 SR°. Ha 4-5 féle cel-
lulózrostot használunk, akkor lehet pl.: 2 rész 84 SR° - 1 rész 65 SR° - 3 
rész 45 SR° - 2 rész 32 SR° - 3 rész 16 SR°.

Kellő gyakorlattal sikerül úgy megválasztani a különféle japán papí-
rok és a fenyő- vagy lombos-cellulózrostokat, hogy azoknak nemcsak fajtá-
juk és rosthosszúságuk, hanem színük is hasonló legyen a kiegészítendő
dokumentumhoz. Az idő múlásával az alkalmazott cellulózrostok alapszíne
nem változik az utólag színezett papírpép viszont fény hatására fakulhat,
illetve elszíneződhet. Pikkerbőr: meszezett, majd mésztelenített marha bőre,
amelyet vízben áztattak, gyökérkefével megtisztítottak és 3-5 cm-es csíkokra
vágtak és megszárítottak a Bőripari Kutatóintézetben. Ezt a pikkerbőrt azután
porrá őröljük.

A pergamenöntő szuszpenzió összeállítása

A pép elkészítése előtt egy-két nappal külön-külön desztillált vízzel
felduzzasztjuk a metilcellulózt és a pergamenport. A fellazított és megőrölt
papírrostokat Preventol CMK (para-klór-meta-krezol) márkanevű 5 %-os
alkoholos oldatával tartósítjuk. A Preventol nemcsak fertőtlenít, hanem pre-
ventív védelmet is biztosít a rostok számára, a péphez metilcellulózt
(Glutofix 600) is adagolunk: duzzasztjuk desztillált vízben. A metilcellulóz
rugalmas ragasztóként hat, viszkozitása a pergamennek megfelelő, nem
fénylik, zsugorodásmentesen, lassan szárad és megszáradva sem okoz ránco-
sodást. Előnyös tulajdonsága még, hogy a penészgombák elkerülik.

Hogy a rostkeverék könnyebben önthető legyen és egyenletesen szá-
radjon, etilalkoholt és izopropanont adagolunk hozzá. Ezeknek az alkoholok-
nak nemcsak baktériumölő tulajdonságuk van, hanem a pépben lévő
fertőtlenítő- és regenerálószereket bejuttatják a rostok közé, sőt részben
megkötődve beépülnek. Először háztartási vagy ipari turmixban a 
Preventollal fertőtlenített és desztillált vízzel duzzasztott pépet elkeverjük,
utána a Glutofíxszel is elkeverjük, majd beletesszük a felduzzasztott perga-
menport, a legvégén pedig az alkoholokat és a pergamenenyvet. A turmixolt
szuszpenziót néhány hétig állni hagyjuk, csak azután öntjük. Nem lehet egy
általános, egységes öntőpép összetételt javasolni, mert elképzelhető, hogy az
nem minden esetben válik be. A pép összetételét aszerint kell megválasztani,
hogy vékonyabb vagy vastagabb pergamenlapokat kell kiegészítenünk. Vé-
konyabb pergamen esetén több rövidebb, vékony szálú rostot kell a pépbe
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tenni, vastagabb esetén pedig hosszabb szálú rostot alkalmaznak. Ha nem
rendelkezünk vákuumasztallal, a kézi öntés száraz vagy kissé nedvesített
pergamennél alkalmazható. Ilyenkor sűrűbb papírpépet készítünk és több
etilalkoholt használunk. Nemezíapra itatóst, majd muszlin szövetet helye-
zünk és lapkorongot öntünk. A szívópapír és a nemez a felesleges alkoholos
vizet beszívja. A félig nedves lapkorongból akkora darabot hasítunk ki,
amekkora a hiányosság, ezt ráhelyezzük a kiegészítendő részre és szikével
vagy csonttal rásimítjuk. A rovarrágott, apróbb lyukakat, szakadásokat és
sérüléseket is így javítjuk ki. A lap felületét muszlinnal befedjük, majd
ugyanolyan óvatosan préseljük és szárítjuk, mint ahogyan ezt a vákuumaszta-
lon történt öntésnél tettük.

6. A pergamenlapok hiányainak pótlása - a kódexlapok
összeállítása és kötése

6.1 A kézi pergamenöntés technikája. A vákuumasztalon való per-
gamenöntést akkor alkalmazhatjuk, ha a pergamen és a rajta lévő tinta,
nyomdafesték vagy analinfesték anyaga a nedvességet tűrik, illetve, ha már
rögzítették azokat. A megfelelően előkezelt (tisztított, fertőtlenített, levédett)
lapokat az öntés előtt nedvesíteni, illetve kondicionálni kell. A nedvesítés
történhet 75-80 %-os etilalkoholban való fürdetéssel, permetezéssel, vagy
magas nedvességtartalmú párakamrában vagy nedves szívópapírok között. A 
dokumentum anyaga nedvesség hatására megnyúlik, kisimul, a szuszpenziós
öntés hatására a pergamen száradás után sem lesz hullámos és mérete stabil
marad. Az alulról megvilágított, perforált plexilappal ellátott vákuumasztalra
egy poliamid szitaszövetet és egy muszlinanyagot vagy Bondina márkanevű
angol poliészter lapot teszünk és ráhelyezzük az átnedvesített pergamen leve-
let. Körülötte négy oldalt polietilénfóliából maszkot készítünk. Ezzel bizto-
sítjuk, hogy a vákuum bekapcsolásakor a szívóhatás közvetlenül a 
dokumentumra irányuljon. Egy kis műanyag adagolóflakont híg, majd sű-
rűbb, végül ismét hígabb péppel megtoltunk. A hiányosságokat legelőször
körkörösen, majd átlós irányban öntjük, ügyelve arra, hogy a rostok rétege-
sen, egyenletesen terüljenek el és hogy a pépből az alkoholos víz, illetve a 
folyadék leszívódjék. A szívás erejét közben fokozni lehet. A rostok a per-
gamen hiányosságainál a muszlin szöveten fennmaradnak. A kiöntött rész
vastagsága nedves állapotban mindig nagyobb az eredeti lapénál, mégis na-
gyon kell vigyázni, hogy a pótlás mindig azonos vastagságú, de inkább kissé
vékonyabb legyen, mert ekkor még egy réteget rátehetünk, de ha vastagabb a 
kívántnál, a kiegészítés csak nehezen távolítható el. Száradás után a kiöntött
részek vastagsága mű-szerekkel ellenőrizhető. Ha az öntés a szöveget takarja,
a felesleg szikével leszedhető, korrigálható. Szikkadás után a lap egész felü-
letére egy másik darab muszlin szövetet teszünk, erre egy szűrőpapírt vagy
nemezt, végül egy polietilénfóliát és egy deszkát. A fólia nemcsak védi a 
deszkát a nedvességtől, hanem biztosítja a lassú, fokozatos száradást is. A 
vákuumot megszűntetve, a dokumentumot az asztalon hagyjuk, szűrő papírok
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és deszka közé tesszük, mindig nehezebb tömeggel terhelve. Amikor a do-
kumentumon lévő öntés megszikkadt, Bondina poliészter papír és itatós közé
tesszük, majd lepréseljük. Időközönként a szívópapírt cserélgetjük, közben a 
prés nyomását növeljük, hogy a száradás fokozatos legyen. Ha lassan,
egyenletesen szárad a lap, elkerülhető a kunkorodás, a belső- és szélfodroso-
dás, a táskásság és a ráncosodás. Mem szabad a dokumentum lapjait túlpré-
selni, a kiöntött rész opacitása a felhasznált pergamenportól és
cellulózrostoktól, valamint az őrlésfoktól függ. A rizsszalma-cellulóz áttet-
sző, kis opacitású, a lombosfacellulóz-rostok nagy opacitásúak. Az öntő-
anyag opacitása növelhető kréta, kaolin vagy titán-dioxid hozzáadásával.
Legjobb előzőleg Glutofix-szel elkeverni az opacitásra szolgáló anyagot,
mert így az nemcsak ráül a rostokra, hanem egyenletesen és csomómentesen
beépül a rostok közé - növelve és nem gyengítve a szilárdságot.

6.2 Papírkódexek, pergamenkódexek kötése- A könyvtest porta-
lanítása, ívekre bontása és szárazon tisztítása - radírral, vagy radírozógéppel
egyformán történt a papír- és a pergamenkódexeknél. A papírlapon lévő tin-
ta, vagy iniciálé rögzítését 3 %-os Regnal lal (polivinil-futiroacetál) végeztük,
javítását pedig japánpapírral - főként a befűrészelt helyeken - és Glutofix
600 (metilcellulóz) ragasztóval vagy papíröntéssel készült. A szétszedett
pergamen kódexlapok tisztítása, fertőtlenítése, regenerálása, az írótinta és az
iniciálék festékeinek rögzítése a fent már ismertetett módszerek és anyagok
alkalmazásával történt. A pergamenlapok hiányainak kiegészítésére kísérle-
tekkel alátámasztott, megfelelő összetételű pergamen-öntőpépet sikerült kikí-
sérletezni. Kézzel öntve, vákuumasztalon és megfelelően szárítva biztosítja,
hogy a pergamen anyagában feszültségek ne keletkezzenek. Száradás után a 
papír- vagy pergamen leveleket ismét ívekbe rendeztük és kenderzsinórra
fűztük. A dupla előzéket a könyvtesthez (Atsu-shi) átfűztük, erősítettük. A 
gerinc gömbölyítése után visszahelyeztük a török oromszegőket és kipótol-
tuk, mert azok általában szűkek voltak. Anilinnel - több színt kombinálva -
pirosra festettük a francia juhbőrt, amelyet az új táblára húztunk. A régi török
kötés visszakerült. Művészettörténészek és külföldi szakemberek véleménye
alapján mondhatjuk, hogy helyes az, hogy a török díszítésű kötések visszake-
rültek a kódexekre, mert a törökországi 350 éves tartózkodásuk már hozzátar-
tozik a kódexek történetéhez.

7. Összegzés a kutató és restaurálási munka eredményéről

Az Egyetemi Könyvtár restaurátoraként több mint egy évtizedig dol-
goztam a Corvinák és kódexek helyreállítását előkészítő kutatói, - kísérleti és
a tényleges restaurálási, gyakorlati munkában. A hagyományos módszereket
felhasználva új - tudományos alapokra épült anyagvizsgálati módszereket
alkalmaztunk és különféle eljárásokat kísérleteztünk ki és vezettünk be a 
kutatásban résztvevő szakemberekkel:
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• etiléngázzal való fertőtlenítés - dokumentumokra (Magyarországon első-
ként)

• új fertőtlenítőszer alkalmazása, - Preventol CMK - amely preventív vé-
delmet is biztosít

• új rögzítőszer, a Klucel M széleskörű felhasználásnak kikísérletezése
• új eljárás az elgyengült pergamenekre, amikor a fertőtlenítés, tisztítás és

erősítésre szolgáló oldatok egy lépésben, egyszerre alkalmazhatóak
• legjelentősebb a gyenge, élettelen, töredezett pergamenlapok hiányainak

kiegészítésére a kézi pergamenöntési technika és a pergamen-öntőpép
összetételének különböző változatainak kikísérletezése.

Olyan eljárásokat sikerült kidolgozni, amelyeknél érvényesült a re-
verzibilitás elve: a beépített anyag az eredeti károsodása nélkül eltávolítható,
vagyis az alkalmazott eljárás visszafordítható. Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik lehetővé tették, hogy több mint egy évtizeden keresztül olyan
munkát végezzek, amely próbára tette kitartásomat és tudásomat. Örömmel
tölt el, hogy hozzájárulhattam a kódexek és a Corvinák sikeres megmentésé-
hez.

7.1 Kamara-kiállítás. A restaurátorok kívánsága teljesült, amikor
munkánk eredményét - a kódexek és a Corvinák restaurált köteteit együtt
láthatták. Az Országos Széchényi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár vezetői
támogatásával egy kamara-kiállítás megrendezésére került sor. A kiállítás
megnyitóján sajtófogadáson ismertették és értékelték munkásságunk eredmé-
nyeit. Ezek összefoglalásáról a megjelent napilapokban és folyóiratokban
számoltak be a sajtó tudósítói. A több hétig nyitva tartó kiállítást számos
szakember és könyvszerető laikus tekintette meg.

7.2 A bemutatott kódexek és Corvinák leírása és a kódexek restaurátorai

1. ВЕК К Cod.Lat. 1. corvina, Theophrastos: História plantarum - De causis plantarum. E 
Graeco in Latinum traducta per Theodorum Gazam Thessalonicensem. Pergamen kódex a 
15. sz. 2. feléből - 250 fol. - 238 * 338 mm, CZIGLER Mária.

2. ВЕК К Cod.Lat. 2. corvina, Cicero, Marcus Tullius. Orationes VII in Verrem., Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből -166 fol. - 230 * 340 mm, Kálmánná HORVÁTH Ágnes.

3. ВЕК К Cod.Lat. 3. corvina, (Pseudo) Clemens Romanus: Recognitionum libri X. alias
Itinerarium per Rufinum presbyterum Aquilegiensem traductum. Pergamen kódex a 15. sz.
2. feléből - 134 fol. - 230 * 300 mm, SZLABEY Györgyi.

4. ВЕК К Cod.Lat. 4. corvina, Curtius Rufus. Quintus: De gestis Alexandri Magni. Perga-
men kódex a 15. sz. 2. feléből - 132 fol. - 236 * 335 mm. BALLAGÓ Lászlóné.

5. ВЕК К Cod.Lat. 5. corvina, Eusebius Caesariensis Pamphili: Chronicon,, cum
interpretatione S. Hieronymi et superadditis Prosperi. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből
- 77 fol. - 240 * 340 mm, SZLABEY Györgyi.

6. ВЕК К Cod.Lat. 6. corvina, Eusebius Caesariensis Pamphili: De evangelica praeperatione,
a Georgio Trapezuntio trad, cum praefatione clusdem ad Nicolaum V. papum. Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből - 185 fol. - 240 * 340 mm, SZLABEY Györgyi.

7. ВЕК К Cod.Lat. 7. corvina, Scriptores Históriáé Augustae: Vitae imperatorum Romanum.
- (Nepos, Cornelius) Acmilius Probus: De excellentibus ducibus exterarum gentium.
(Sextus Aurelius Victor) Plinius: De imperatoribus Romanorum. Pergamen kódex a 15. sz.
2. feléből - 187 fol. - 255 * 368 mm., M. ÁDÁM Ágnes.
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8. ВЕК К Cod.Lat. 8. corvina, Silius Italicus: De secundo bello Punico libri XVII. Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből - 185 fol. - 220 * 320 mm., CZIGLER Mária.

9. ВЕК К Cod.Lat. 9. corvina, Tacitus,, Publius Cornelius: Analium libri XI-XVII
Historiarum libri I-V. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből -132 fol. - 260 * 360 mm., M.
ÁDÁM Ágnes, CZIGLER Mária.

10. ВЕК К Cod.Lat. 10. corvina, Tertullianus,, Quintus Septimius Florens: Adversus
Marciomem Stoicum libri V. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből - 178 fol. - 200 * 290
mm., SZLABEY Györgyi.

И. ВЕК К Cod.Lat. 11. corvina, Caesar, Caius Iulius: Opera. Pergamen kódex a 15. sz. 2.
feléből - 213 fol. - 240 * 324 mm., BALLAGÓ Lászlóné.

12. ВЕК К Cod.Lat. 12., Panegyrici Latini XII. Pergamen kódex a 15. sz. 2. feléből - II. 145
fol. - 250 * 150 mm., Kálmánné HORVÁTH Ágnes.

13. ВЕК К Cod.Lat. 13. corvina, Suetonius, Caius Tranquillus: Vitae caesarum. Pergamen
kódex a 15. sz. 2. feléből - 181 fol. - 190 * 280 mm., CZIGLER Mária.

14. ВЕК К Cod.Lat. 14., Albertus Magnus: De mineralibus libri V. Papírkódex a 15. sz. 2.
feléből - 96 fol. - 250 * 160 mm., KALOCSAI László, Kálmánné HORVÁTH Ágnes.

15. ВЕК К Cod.Lat. 15., Albucasis: Chyrurgia per Gerardum Cremonensem traducta. Perga-
men kódex a 13/14. századból - 1 . 46 fol. - 330 *230 mm., BALLAGÓ Lászlóné.

16. ВЕК К Cod.Lat. 16., Aristoteles: Physicae Auscultationis libri VIII. - Averroes: De
Substantia orbis. Pergamen kódex a 14. sz. 1. feléből - 58 fol. - 290 * 205 mm., SZLABEY
Györgyi.

17. ВЕК К Cod.Lat. 17., Aristoteles: Liber Posteriorum. - Aegidius Romanus: De
pluriflcatione intellectus posibilis contra Commentatorem. Papír- és pergamen kódex a 15.
sz. közepéről - III. 173 fol. - 333 * 235 mm., M. ÁDÁM Ágnes.

18. ВЕК К Cod.Lat. 19., Boethius, Anicius Manlius Severinus: De consolatione philosophiae
libri V. Pergamen kódex a 14/15. századból. - 56 fol. - 275 * 203 mm., SZLABEY Györgyi.

19. ВЕК К Cod.Lat. 20., Cicero, Marcus Tullius: De amicitia. De Senectute ... - Bernardus
Carnotensis: Epistola paranetica ad dominum Raimundum. (Pseudo-) Phalaris: Ad
Demothelem epistola., Pergamen kódex a 14. sz. 1. feléből - I—II. 89 fol. - 250 * 185 mm.,
SZLABEY Györgyi.

20. ВЕК К Cod.Lat. 21., Gabriel de Concoreggio: Fabule cum allegoriis noviter reperte. Papír
kódex a 15. sz. közepéről - IV. 96 fol. - 218 * 138 mm., SZLABEY Györgyi.

21. ВЕК К Cod.Lat. 22., Saxtus Pompeiűs Festus: De verborum significatione. Papír kódex a 
15. sz. közepéről - IV. 124 fol. - 220 * 150 mm., Kálmánné HORVÁTH Ágnes.

22. ВЕК К Cod.Lat. 23., Grammatica Latina. Papír kódex a 15. sz. 1. feléből - 108 fol. - 192
* 130 mm., SZLABEY Györgyi.

23. ВЕК К Cod.Lat. 24., Alexander de Villa Dei: Doctrinale puerorum cum commentariis
Ludovici de Guastis. Pergamen kódex a 14. sz. 2. feléből - 1. 71 fol. - 248 * 180 mm.,
Kálmánné HORVÁTH Ágnes.

24. ВЕК К Cod.Lat. 25., Gesta Romanorum. - História septem capientum. Papír kódex 1474-
ből - 1 . 107 fol. - 278 * 213 mm., CZIGLER Mária.

25. ВЕК К Cod.Lat. 26., Plutarchos: Aristides et Cato Maior. Pergamen kódex a 15. sz. 1.
feléből - 1 . 59 fol. - 205 * 135 mm., Kálmánné HORVÁTH Ágnes.

26. ВЕК К Cod.Lat. 27., Scriptores históriáé Augustae. Papír kódex a 15. sz. 2. feléből - I.
IV. 180 fol. - 320 * 225 mm., SZLABEY Györgyi

27. ВЕК К Cod.Lat. 28. , Simon de Ianua: Clavis sanationis Synonimorum medicorum liber.
Papír kódex a 15. sz. 1. feléből - 1 . 218 fol. - 275 * 195 mm., CZIGLER Mária.

28. ВЕК К Cod.Lat. 29., Simon de Ianua: Clavis sanationis Synonimorum medicorum liber.
Papír kódex a 15. sz. 1. feléből — I. 218 fol.-205 * 140 mm., FÖLDESSY Péter.

29. ВЕК К Cod.Lat. 30., Speculum Humanae Salvationis. Pergamen kódex a 14/15. századból
- 1 . 49 fol. - 350 * 265 mm, BALLAGÓ Lászlóné.

30. ВЕК К Cod.Lat. 31., P. Terentius Afer: Comoedlac sex. Papír kódex 1444-ből - 151 fol. -
198 * 142 mm, BALLAGÓ Lászlóné.
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31. ВЕК К Cod.Lat. 32., М. Vitrucius Polio: De architectiira. - P. Candidus: Históriáé
peregrinae. -Grammaticon libri 11., Papírkódex 1463-ból - I. 195 tol. - 305 * 220 mm.,
SZLABEY Györgyi.

32. ВЕК К Cod.Ital. 1„ Dante Alighieri: Divina Comoedia. Pergamen kódex а 14. sz. 1. felé-
ből - 82 fol. - 330 * 250 mm., Beöthyné KOZOCSA Ildikó SZLABEY Györgyi.

33. ВЕК К Cod.Ital. 2., Opus Italicum de navigatione. Papírkódex a 15. századból - V. 101
fol. - 330 * 220 mm., SZLABEY Györgyi.

34. ВЕК К Cod.Ital.3., Codex Italicus continens fragmenta ex operibus Senocae, Ciceronis
etc. Pergamenkódex a 15. századból - 1 . 146 fol. - 290 * 220 mm., M. ÁDÁM Ágnes.

35. ВЕК К Cod.Lat. 115., Invenarium Paulinorum Conventuum Chartarum. Regesta et
Bullarium continens. „Liber viridis"dictus. Papírkódex a 16. század elejéről. - 79 fol. -
335 * 285 mm., BALLAGÓ Lászlóné.

8. Függelék

8.1 Bibliográfia:

1. CZOBOR Béla = Vasárnapi Újság 24. (1877) 21. szám
2. IPOLYI Arnold: Mátyás király könyvtára maradványainak Jelfedezése 1862-ben. = Magyar

Könyvszemle, 3.(1878)
3. RÖMER Flóris Ferenc: Corvin emléklap. = Vasárnapi Újság 24. (1877) 19. szám
4. CSONTOS! János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliográfiai ismertetése. = 

Magyar Könyvszemle, 2. (1877)
5. GALLO, Fausto: Result Experience in the Field of Desinfection of Book Materials. =

ICOM, 1975. Venice
6. PLOESI, Mariograzzia Zappala - CRISOSTOMI, Paolo: Consolidation de la couche picturale 

des enluminure avec polymers synthetiques. = ICOM, Ottawa 1981.
7. WäCHTER, Ottoächter: Restaurierung und Erhaltung von Büchern, Archivalien und 

Graphiken. = Verlag Böhlau, Wien-Köln-Graz.
8. PAPP Júlia - IMRÉNÉ Baán Irén: Elektronsugaras vizsgálata módszerek alkalmazása III.:

Papírok morfológiai és anyagösszetétel szerinti vizsgálata. = Papíripar, 1986. 4. sz.
9. SlEVERS, Johannes: Fehlstellenergänzung bei Pergament durch Anfasern. - Matechnik-

Restauro, München, 1970. 3. 209-210. p.
10. Ildikó BEÖTHY-KOZOCSA, Teréz SIPOS-RICHTER, Györgyi SZLABEY: Perchment Codex 

Restauration Using Perchment and Cellulose Fibre Pulp. = Restaurator, Copenhagen,
Vol. 11. Nr. 2. 1990.

11. LENGYEL Pál - MORVAY Sándor: A cellulózgyártás kémiája és technológiája. Bp., 1971.
12. SZLABEY Györgyi: Régi és ritka könyvek gyenge vagy hiányos lapjainak restaurálása 

kézzel öntött papírpéppel. = Papíripar, 33. (1989)
13. RUCHATZ, Bruno: Angiessmethode mittels Pergament Papierbrei, Sonderdruck beim I ADA 

Anfaserungskurs am 10. 6. 1982. in Schatz.

14. BEÖTHYNÉ Kozocsa Ildikó: Középkori pergamen kéziratok konzerválási eljárásainak 

kutatása és fejlesztése. = OSZK füzetei 3. Bp., 1992.
15. SZABÓ Zsuzsa - SZABÓ István: Mikroorganizmusok részvételének igazolása a Corvinák 

pergamen anyagának biodeteriorációjában. = Műtárgyvédelem, Bp., 13. (1984) 87-95. p.

8.2 Az 1982-1992 között a kódexrestauráláshoz fonódó egyéb tevékenységek

Megjelent publikációk:

1. SZLABEY Györgyi:Könyvpusztító rovarok a könyvtárakban. = Könyvtáros, 17. (1963) 7. sz.
416-417. p.

2. SZLABEYGyörgyi: A bőrkötésű könyvek elöregedése. = Könyvtáros, 21.(1967) 11. sz. 667-
668. p.

3. SZLABEYGyörgyi: Régi bőrkötésű könyvek károsító tényezőinek vizsgálata. = Múzeumi
műtárgyvédelem, 13.(1984) 241-264. p.
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4. Report on Parchment Codex Restoration by Parchment and Cellulose Fibre Pulp. 

(Beöthy-Kozocsa, dr. Sipos-Richter, Györgyi Szlabey) ICOM = International Council of
Museums, Comittes for Conservation, Sidney 1987. 641-648. p.

5. SZLABEY Györgyi: A kódexrestaurálás Olaszországban. = Könyvtári Figyelő, 1987. 6. sz.
658-662. p.

6. Beöthyné KOZOCSA Ildikó - Siposné Dr. RICHTER Teréz - SZLABEY Györgyi: Tanulmány a 

pergamenkódexek pergamenporral és celhilózrostpéppel történő restaurálásáról. = Bőr-
és cipőtechnika, 1987. 10. sz. 376-380. p.

7. SZLABEY Györgyi: Régi és ritka könyvek gyenge vagy hiányos lapjainak restaurálása 
kézzel öntött papírpéppel. = Papíripar, XXXIV. évi. 1989. 4. sz. 144-147. p.

8. BEÖTHYNÉ-KOZOCSA, Ildikó - SIPOS-RICHTER, Teréz - SZLABEY, Györgyi: Parchment
Codex Restoration Using Parchment and Cellulose Fibre Pulp. = Restaurator,
International for the Preservation of Library Material Coppenhagen, Vol. 11. No. 1. 1990.
1-15. p.

9. Beöthyné KOZOCSA Ildikó - Siposné Dr. RICHTER Teréz - SZLABEY Györgyi: Tanulmány 
pergamen kódexek pergamen- és cellulózrostpéppel történő restaurálásáról. — Tájékozta-
tó, MTESZ, 11. (1991^58-67. p.

10. MEGGYESFALVYNÉ Ádám Ágnes - SZLABEY Györgyi: Egy XV. századi bőrborítású papír-
kódex és a kötésében talált XIII. századi pergamentöredékek restaurálása. = Magyar Gra-
fika, 36. (1992) 4. sz. 29-34. p.

11. SZLABEY Györgyi: A Cod. Lat. 3-as Corvina restaurálása. = A Könyv- és Papírrestaurálási
Konferencia különlenyomata, MTESZ-OSZK kiadás, 1993.

12. Ötnyelvű szakszótár szerkesztése, munkaközösségben, (német-angol-francia-olasz-
magyar) OSZK - MTESZ kiadvány, 1994.

13. SZLABEY Györgyi: A Bibiotheca Corviniana „maradványainak"megmentése - Kutatói és 
restaurátori tevékenység. = Az Egyetemi Könyvtár Evkönyvei VII. 1997.

Előadások:

1. Az olaszországi Restaurátor műhelyekben szerzett tapasztalatok - MTESZ tagok és restau-
rátorok részére - 1985. május

2. A Corvina-programban való tevékenységemről - Előadás és a restaurált kódexek bemuta-
tása az Egyetemi Könyvtár vezetői és munkatársai számára - 1988. október

3. A Cod. Lat. 16. pergamenkódex restaurálásának ismertetése - OSZK vezetői és restaurá-
torai részére- 1991. november

4. A „Dante kódex" (XIV. sz. eleje) restaurálásának ismertetése - Papír- és Nyomdaipari
Egyesület Restaurátori Szakosztály tagjai számára- 1992. április

Oktatás:

1. A pergamenrestaurálás technikája hagyományos módszerekkel. A Képző- és Iparművé-
szeti Iskola növendékeinek- 1986. december

2. A pergamenrestaurálás legújabb módszerei. A Képző- és Iparművészeti Iskola növendéke-
inek - 1987.január

3. A Képző- és Iparművészeti Iskola növenkének szakdolgozatának (KAPÁS Zsuzsanna)
készítéséhez konzulensként közreműködtem.

Szakértőként külföldi restaurátorok oktatása:

1. A kódexrestaurálás módszerei - Max KRAUSS, Bécs, Ausztria - 1992. április
2. A pergamenöntés gyakorlati alkalmazása - Abigail QUANDT. Baltimore, USA - 1992.

június

Poszter készítése, kiállítása:

1. „A Cod. Lat. 3-as Corvina restaurálásának munkafázisai" (SZLABEY, Györgyi) 1990.
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A Posztert kiállították:

1. ,,Conference on Book & Paper Conservation, Budapest, 3-8. September 1990" keretében
(The conservation of the corvina Cod. Lat. 3.)

2. Az Országos Széchényi Könyvtár Corvina-termében, kamarakiállításán 1992. március 11-
töl március 20-ig

3. A XVIII. Országos Restaurátor Konferencián, a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvé-
delmi és Információs Részlegének Könyvtártermében, 1993. január 28-29-én.

Videófelvételeken közreműködés:

1. Flüssiges Pergament Rettung für alte Bücher. - PRISMA aus WISSENSCHAFT und TECHNIK,
1988. I. H.9 '30"

2. Iparművész restaurátorok. - Kerámia, Textil, Fém, Kódex. Corvinák restaurálása - 1989.
február 55'

3. A pergamenöntés. - Oktatófilm a Soros György alapította Restauráló Műhely felkérésére -
1989. ápri l is-30'

4. A kódexrestaurálás módszere. - Videófel vétel a pergamenrestaurálásról, munkámról az
Országos Széchényi Könyvtár ,,VlDEOTÉKA"számára. - 1990. január

La preservation des „vestiges" de la Bibliotlieca Corviniana: activité de chercheur et de

restaurateur

L 'auteur de l 'étude, faisant partié de l 'équipe des restaurateurs de la Bibiiotheque 

Universitaire et qui collabor a ä ces travaux continuellement, nous fait part de la restauration 

et de la preservation des codex et des Corvináé de la Bibiiotheque. Universitaire, residues par 

la Turquie en 1877. Elle a collaboré aussi bien a Velaboration des travaux d 'experimentation 

et de recherche, qu a la restauration effective des codex. Dans /e cadre du programme Corvi-

na, les dirigeanls de la Bibiiotheque Nationale Széchényi l 'ont rassurée que toutes les phases

de la restauration pourront étre exécutées sans interruption sous lew vigilence. lis ont

coordonné le déroulement des examens et de teur evaluation. C'était un travail d'équipe

exceptionnel et son succes a été possible grace aussi a la competence des spécialistes des

Instituts concernés. De nouveaux procédés ont été élaborés; le plus important d 'entre eux est 

1 'elaboration minutieuse de tous les details de la technique du coulage manuel du parchemin,

et surtout I 'experimentation de la composition de la masse de parchemin, ce qui permet de 

restaurer á l'état quasi nouveau les feuilles de parchemin mórt et sans force. L 'auteur

développe en details comment son stage en Italic I 'a aide, comment a-t-elle pu se servir de

toutes les experiences qu 'eile у a acquéri, au moment ой eile restaurait les codex et les

Corvináé.

282



Penészgombák pusztítása a pergamen kódexlapon 



.:;:

Penészgombák pusztítása a pergamen kódexlapon 



Corvina-lap restaurálás előtt (Cod.Lat.3.) 



Corvina-lap restaurálás után (Cod. Lat. 3.) 


