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Luther advent és húsvét közötti időszakra szánt prédikációinak gyűjteménye. Rengeteg kiadása 

ismert, főleg német nyelvterületeken. A kötet igen vaskos, noha a gótbetűs szedés meglehetősen 

apró. A fatáblára vont bőrkötésben lévő kötést vaknyomásos és görgős minták díszítik, emellett 

díszes fém sarokveretek és köldökveretek is. 

 

A collection of Luther's sermons for the period between Advent and Easter. Many of its 

publications are known, especially in German-speaking areas. The volume is very thick, 

although the Gothic lettering is rather small. The binding, which is in leather bound on a wooden 

board, is decorated with blind-printed and roller designs, as well as decorative metal corner and 

umbilical bindings. 

 

A könyv állapota: 

A 16. századi nyomtatvány világosbarna egészbőrbe van kötve. A bőr eredeti színe a hiányzó 

sarokveret helyén látható. A táblák fából készültek, elöl és hátul a sarkokon és középen díszes 

rézveretek vannak. Az előtábla közepén és a jobb felső sarokban lévők, a háttáblán csak a jobb 

oldali alsó és felső veretek vannak meg. A táblákat kapocs tartotta össze. Az 1500-as évektől 

elterjedt felemás típusú kapocsnak csak az előtáblán lévő darabjai vannak meg. A háttábláról 

hiányzik mindkét horgas kapocs és a hozzájuk tartozó bőrpántok. 

A kötésen többszörös léniakeretben, bélyegzővel és görgetővel készült vaknyomásos, 

(virágmotívum) díszítés van. Ez alig látható, a bőr kopott, sérült, sötétre elszíneződött. 

A gerincen öt darab borda van. 

A kötés szakadt, a gerincen hiányos. A bőr néhol zsugorodott, nagyon gyengült. 

Az előzékek közül csak a táblára kiragasztottak vannak meg. Rajtuk több kéztől származó 

kézírás, ami a szennyeződéstől, szinte feketére színeződött.  

Az alsó oromszegő hiányzik, a felső megvan, de nagyon sérült, piszkos. Kék és natúr színű 

zsinegből készült.  

A fűzés 5 darab zsinegbordára készült. 

A könyvben több helyen, kézírásos bejegyzés van. A lapok sérültek, szakadtak, piszkosak, 

foltosak, több helyen beázástól elszíneződtek.  

 

Restaurálás tervezet: 

Tintavizsgálat; ha szükséges, fixálás. Szétszedés, lapok száraz, nedves tisztítása, foltok 

eltávolítása. Javítás, előzék, oromszegő pótlás. Fűzés az eredeti módon, fatáblák tisztítása, 

konzerválása. 

Bőrkötés készítés, az eredeti kötés tisztítása, konzerválása és visszahelyezése.  

Kapcsok pótlása. 

Savmentes anyagból védőtok készítés. 

 

A könyv restaurálásának költsége: 300.000 Ft 



 


