
Ant. 2639  
Martin Luther 

Das ander Teyle der Postillen : oder Ausslegung der Episteln und Evangelien, von dem ersten 

Sontag nach Epiphanie an, biss auff den ersten Sontag im Advent, mit seinem Register 

zu Strassburg : bei Wolff Köpphl, anno MDXXXI [1531] 

 

Wolfgang Köpfel strassburgi nyomdász 1528 és 1531 között három hatalmas fóliókötetben, gót 

betűkkel szedve adta Martin Luther német nyelvű prédikációit a teljes liturgikus évre. A 

beszédek hamar nagy sikerre tettek szert, rengeteg kiadást értek meg német nyelvterületeken. 

Az Egyetemi Könyvtár példányában a második és a harmadik kötetet kötötték egybe, az első 

kötet hiányzik. Értékét növeli korabeli kötése: a könyvet védő fatáblákra natúr színű bőrt 

húztak, melyet vaknyomással díszítettek, a könyvtestet két rézkapocs fogta össze (ezek mára 

elvesztek). A prédikációgyűjtemény a 18. században a pesti szervita kolostor birtokában volt, a 

20. század közepén a Népkönyvtári Központból került az Egyetemi Könyvtárba. 

 

Between 1528 and 1531, the Strasbourg printer Wolfgang Köpfel published Martin Luther's 

sermons in German for the entire liturgical year in three huge folio volumes, typed in Gothic 

script. The speeches quickly became a great success and were published in many German-

speaking countries. In the University Library's copy, the second and third volumes were bound 

together, the first volume is missing. Its value is increased by the contemporary binding: the 

wooden boards protecting the book were covered with natural-colored leather, which was 

decorated with ornaments, and the body of the book was held together by two copper staples 

(these have now been lost). In the 18th century, the collection of sermons was in the possession 

of the Servite monastery in Pest, in the middle of the 20th century it was transferred from the 

Népkönyvtári Központ (i. e. ’People's Library Center’) to the University Library. 

 

A könyv állapota: 

A 16. századi nyomtatvány világos félbőrbe van kötve. A gerincen négy darab hangsúlyozott 

dupla zsinegborda van. A kötés a táblákra csak félig borul rá, a fatáblák többi része nincs 

beborítva. 

A bőr vaknyomással gazdagon díszített, többszörös léniakeretben, különböző növényi 

motívumok. 

A gerincen színes aranyozott címke van, ez később került a könyvre.  

A könyvet karéjos típusú kapocs fogta össze. Az előtáblán lévő kapcsok megvannak, a horgas 

kapcsok és pántok leszakadtak és elvesztek. 

A nyomtatvány kötése sérült, kopott, piszkos, a fatáblák élei letörtek. 

Az előzékek piszkosak, az oromszegők két színből készültek. 

A címlapon kézírásos bejegyzés. 

A könyv lapjai gyűröttek, piszkosak, foltosak, szakadtak.  

A gerincen és az előzék alatt kódextöredék látható. 

 

Restaurálás tervezet: 

Tinta vizsgálat, ha szükséges, levédés. Szétszedés, tisztítás, savtalanítás. 

Javítás, fűzés az eredeti módon, oromszegő előzék tisztítás. Fatáblák tisztítása, kiegészítése, 

konzerválása. Az eredeti bőr konzerválása, kiegészítése és visszahelyezése. 

A kapcsok pótlása. 

A kötésből előkerülő fragmentumok restaurálása. 

Savmentes anyagból védőtok készítés. 

 

A restaurálás költsége: 200.000 Ft 



 


