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Andreas Eudaemon-Joannes 

R. P. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydonii e Societate Iesu, ad actionem proditoriam Edouardi 

Coqui, Apologia pro R. P. Henrico Garneto Anglo, eiusdem Societatis sacerdote 

Coloniae Agrippinae [Köln] : apud Ioannem Kinckium, anno MDCX [1610] 

 

Andreas Eudaemon-Joannes görög jezsuita szerzetes (1560?–1625) 1610-ben publikálta 

Apologiáját, amelyben védelmébe vette Henry Garnet (1555–1606) jezsuita szerzetest. Garnetet 

1606-ban ítélte el a titkos tanács (Privy Council), amelynek tagja volt a címben említett Sir 

Edward Coke (1552–1634) is. Az ítélet oka az 1605-ös ún. Gunpowder Plot-ban való részvétele 

volt: tudott Robert Catesby tervéről, de nem tájékoztatta arról az uralkodót. A kinézetre nem 

túl megnyerő kötet fontos kultúrtörténeti érték, amelyet a nagyszombati jezsuita kollégium már 

1619-ben biztosan a könyvtárában tudott. Egyszerű natúr színű pergamenkötése szakadozott, 

az elülső kötéstábla szinte teljesen levált a könyvtestről. 

 

The Greek Jesuit Andreas Eudaemon-Joannes (1560?–1625) published his Apologia in 1610, 

in which he defended the Jesuit Henry Garnet (1555–1606). Garnet was condemned in 1606 by 

the Privy Council, which counted among its members Sir Edward Coke (mentioned in the title). 

The reason: Garnet knew about the existence of Robert Catesby’s Gunpowder Plot (1605) but 

did not notify the king about it. This simple but historically important book was in the library 

of the Jesuit College of Trnava already in 1619. It has a rather ragged  parchment binding, the 

front cover started to get loose. 

 

Állapotleírás 

A könyv méretei: 15,5x10x3 cm 

 

A könyv állapota: 

Pergamenbe kötött nyomtatvány. A könyv kötése nagyon sérült, valamikor nedvesség érhette, 

ezért a pergamen összement. A gerincnél rovarrágás nyomai, a hátsó oldalakon penésznyomok 

vannak. A táblákon két megkötő pánt volt, amelynek csak a nyomai vannak meg. A kötés 

díszítés nélküli.  

A fűzés három darab pergamenpántra készült. Az oromszegők hiányoznak. 

A könyv lapjai nagyon sérültek, szakadtak, rongyosak, piszkosak, foltosak. 

 

Restaurálási terv: 

Tintavizsgálat; ha szükséges, levédés. Könyv szétbontása, fertőtlenítése, tisztítása, 

savtalanítása, javítása. Fűzés az eredeti módon, oromszegő varrással. Az eredeti kötés 

restaurálása és kiegészítve visszahelyezése. 

A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 

 

A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget és a restaurálásra 

fordítandó munkaidőt: 80.000 Ft  

 



 


