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Beszámoló  
az alábbi dokumentumok restaurálásáról  

 
 

 A Kolozsvári Magyar Királyi Mezőgazdasági Főiskola képesítő oklevele 
(1943.jún.11.) restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a függő pecsétet leválasztottuk az 
oklevélről. A tinták vízoldékonyságát ellenőriztük és levédtük az egyes tintákat, 
majd az oklevelet mostuk és savtalanítottuk. A javításokat kézi javítással végeztük 
japán papír, merített papír és glutofix használatával. Óvatosan kipréseltük. A 
megtisztított zsinórt visszafűztük. A további tároláshoz dobozt készítettünk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az oklevelet Donáth Anna restaurálta.  

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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3 leckekönyv restaurálása:  

A Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia leckekönyve (Debrecen, 
1919. október 2.) leckekönyv restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a nyolcas öltést felbontottuk 
és lappárokra bontottuk. A tintákat megvizsgáltuk és levédtük. A lappárokat mostuk 
tiszta vízben és enyhén evaminos vízben majd savtalanítottuk. Kézi javítással 
támasztottuk meg a szakadásokat és egészítettük ki a hiányokat. Az eredeti technika 
szerint nyolcas öltéssel rögzítettük egymáshoz a lappárokat, amit a hitelesítő felzetes 
pecsét zár le. A további tároláshoz palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

A leckekönyv restaurálás előtt és után 
 
 

A Fölvételi Igazolvány és Leckekönyv Bálint László úr részére (Magyaróvár, 
1923. október 4.) leckekönyv restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a különböző tintákat 
megvizsgáltuk és sajnos minden oldószerre oldódott, így csak közvetetten lehetett 
nedvesen tisztítani. Kézi javítással támasztottuk meg a szakadásokat és egészítettük 
ki a hiányokat. Az eredeti technika szerint nyolcas öltéssel rögzítettük egymáshoz a 
lappárokat, amit a hitelesítő eredeti felzetes pecsét zár le. A további tároláshoz 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
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A leckekönyv restaurálás előtt és után 

 
 

A Heissler Győző Felvételi Igazolványa és Leckekönyve (Keszthely, 1929. 
október 4.) leckekönyv restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a nyolcas öltést felbontottuk és lappárokra 
bontottuk. A tintákat megvizsgáltuk és levédtük. A lappárokat mostuk tiszta vízben 
és enyhén evaminos vízben majd savtalanítottuk. Kézi javítással támasztottuk meg a 
szakadásokat és egészítettük ki a hiányokat. Az eredeti technika szerint nyolcas 
öltéssel rögzítettük egymáshoz a lappárokat, amit a hitelesítő felzetes pecsét zár le. A 
további tároláshoz palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról.  
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A leckekönyv restaurálás előtt és után 

A 3 leckekönyvet Donáth Anna restaurálta. 
 
 
 A A Budapesti Állatorvosi Főiskola 
„honosis causa” oklevele Cselkó István 
részére. (Budapest, 1924. október 14.) 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz 
tisztítás után a tinták vízoldékonyságát 
ellenőriztük és levédtük az egyes tintákat, majd 
az oklevelet mostuk és savtalanítottuk. A 
javításokat kézi javítással végeztük japán papír, 
merített papír és glutofix használatával. 
Óvatosan kipréseltük. A hiányzó zsinór helyett 
egy megfelelőt befűztünk. A további tároláshoz 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az oklevelet Donáth Anna restaurálta. 
 
 
 
 
 Az oklevél restaurálás után 
 
 
Budapest, 2015. október 26. 

 
Gy.Molnár Kerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
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