
ffi.Rt-
aturom nmnnet s mnrí *En rutltórurÉ rur,

x§uyrn{n É snú xr$i wnt EurÉ rumz

§zokmoi Beszómoló

P őly őzoli ozonosí tó : 2O9 1 1 1 / 3

Kólmón lmre kotlóinok restourólósóro té mójóbon

A Bolotoni Regionólis Törté neti Kutotóinté zet, Könyvtór é s Kólmón lmre Emlé khóz oz

^2026/NB6ó3 
odotlop é s o 20911113 pólyózoti ozonosí tójú  ,,Kólmón Imre kottóinok

restourólósóro" cí mú  pólyózot kopcsón o Mú zeumok Kollé giumo dönté se olopjón a 2021-ben

igé nyelt ].5O0.00O Fi visszo nem té rí tendó tómogotósból 5O0.0OO Ft-ot í té lt meg.

Ennek é rtelmé ben o pólyózothoz leodott eredeti terveken volomelyest vóltoztotnunk kellett.

A pólyózotbon megjelölt cé lt szűkí tettük oz órojónlot figyelembevé telé vel.

A Bolotoni Regionólis Törté neti Kutotóinté zet, Könyvtór é s Kólmón lmre Emlé khóz oz NKA

pólyózotón elnyert összegből o pólyózothoz benyú jtott hórom kotto közül o gyűjtemé nybe

tortozó egyik kotto került restourólósro. A 93.10.]0 leltóri szómú  Emmerich Kólmón: Die Bojodere

(Operett in drei Akten) kotto erősen sé rült óllopotbon volt. A tisztí tós utón o kötetet lopokro

bontottók. o kisebb sé rülé seket rogosztóssol, o nogyobb hiónyossógok pótlósót popí rönté ssel

vé gezté k. A rozsdós kopcsok helyett oz í vek szologro törié nt felfűzé sé t o könnyebb nyithotósóg

é rdeké ben vé gezté k el. A cí mlop mósoloto o vé kony tóblós egé szpopí r köté sre került.

A restourólósi munkót oz ArhivArt Könyvrestourótor Mú hely Kft. vé gezie,2022. mórcius

2ó-ón ké szült el. Beszómolójukoi cr kotto restourólósóról mellé keljük (1. sz. mellé klet).

Az elké szült restourólt kotto oz Emlé khóz klimotizólt roktórhelyisé gé ben kerülí

elhelyezé sre, mojd kiól|í tósro került o 2022. mójus l3-ón nyí lt ú j idószoki kióllí tósunkon, melynek

cí me: Az é let í rto, KóImón lmre komponólto. A kióllí tós o zeneszerző születé sé nek ]40.

é vfordulójo olkolmóbóljött lé tre oz óllondó kióllí tós kiegé szí ,té seké ni. é s ezé v vé gé ig tekinthető

meg.

Ezú ton is szeretné m megköszönni oz NKA Mú zeumi Kollé giumónok, hogy pólyózotunk

pozití v elbí rólósóvoI lehetósé get biztosí tott Kólmón lmre: Die Bojodere c. kottójónok

restourólósóro.
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A restourólt koí to oz idószoki kióllí tós tórlójóbon:
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l. szómú  mellé klei

Ár,clüvArt Körl-u,restarrrátor Nlűlrelv Kit.
1088 Brrdapest, Lillói lit 2-.l. I. err.eiet 1,

Tel.:Iat: 3i} _i 30í 457,1

Ba]atcrri Regí onális Törté neti Kut atóinté zet
Ká]mtirr Inrre Emlé klráz
Bö00 §niibk
Fó té r 2/A

Beszá,rnoló
az aláblri Kálrnán Imre kotta restauráLlásá,ról

A 93.10.10 leltrrri számú  Kálmán
Imre: Die Bajadere (Operett in drei Akten)
kotta restaurálása a foiódokunrerrtáció
elké szí té sé vel kezdődOtt, A porta]aní ta§ é s
ór.attrs száryaz tisztí tá-s után a lapszámozás
ellenőráse mellett a kötetet lapcrkra
bcrntottuk. A lapokat Para-fil RT 70-es
kiemeló segé deuryag lraszná{atáva_l mostrrli,
sart al,aní tottuk é s ut árrenyr.-eztük. A ké zirat

na5.,obb hiarri.,ok pótlasát é s a megerősí té seket papironté ssel vé geztük el, amihez
papirpé pet, kré tát é s tvlose-kemé nl,,í tő keveré ké ből ké szí tett utánenyvezó anyagot
hasznalttrnk Áz eliizé keket sánben rnegfelelő i:lntótt papirral pótoltuk. Az eredeti
kapcsok teljesen elrozsclásodtak í g1. az í veket 3 keskenv szalagra ltrztük fel a
sé rüé smentes nl,ithatóság é rdeké ben. vé koryl táblás e8é szparpí r köté st ké szí tettünk a
kotta r,é rlelmé re, arnire a kotta cí mlapjánatr< másolata kerú lt. Fotódokumentációt
ké szitettú ntr< a rest aurá,lás utrini állapcltról
A kötetet Irlezeiné  Victor Örzse restauralta.
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.&,clú vArt Konr-l,restarrrátor lt{ú hely Ktt.
108B Blrrlalrest, Ülői irt 2-4. L ernelet 1.

Budapest, 202?. rnári-,ius 26,

Gt,. Nlolnár Kerstin
ArchivArt Könl,t,rest atrrát or lvlí rlrely Kft.

ArcirivArt
Körrvwestaurátor Mú hely Kft

í u8$ n,rd*pe*t, L'llői ú t 2-4,

Cé rlicgrzöÜzám: 01-$Jó65m3
},iósré rrr: 1195{301-242
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