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A Mudrány család iratainak restaurálására az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Levéltárában című pályázatról 
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A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2017-ben a Nemzeti 
Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához nyújtott be iratrestaurálási pályázatot, 
amely 2018-ban fejeződött be. A munka során a Mudrány család irataiból (MNL SzSzBML 
XIII. 25. 1684–1913.) 34 folio iratot sikerült restaurálni 155 448 Ft felhasználásával az 
Archiv Art Könyvrestaurátor Műhely Kft. közreműködésével. A restaurálás 2018. augusztus 
31-re befejeződött. 

A pályázat eredményes volt, szakmai szempontból értékes, egyedi iratok restaurálása történt 
meg. A Mudrány család tagjai, akiknek birtokaik és lakóhelyük révén volt kötődésük 
Szabolcs megyéhez, a 18–19. századi nemesi életformára vonatkozó értékes adatokkal 
szolgálnak a történeti kutatás számára. 

 
A restaurátor beszámolóját mellékeljük. 
 
Az iratokat a levéltár lemezszekrényének fiókjában, savmentes papírból készült dossziékban 

helyeztük el.  
 
A restaurált iratok levéltári elhelyezését mutató fotók:  
 

  
 

Lemezszekrényben elhelyezve 
 
 
Köszönjük a Kollégium támogatását! 
 
Honlapunkon az elérés: 
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/a_mudranyi_csalad_iratainak_restauralasa.pdf 
 



 
Hungaricana elérés: 

 
 
 
Nyíregyháza, 2018. október 5. 
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Beszámoló  
az alábbi iratok restaurálásáról  

 
 

 A XIII. 25. jelzetű, Mudrány család iratai (1684-1913) 34 fóliójának 

restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a lapokat kiemelő segédanyag között mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A javításokat kézi javítással és papíröntéssel végeztük japán papír, 
merített papír és glutofix illetve papírpép, kréta és keményítő-tylose elegyéből 
készített enyvező anyag használatával. A különösen gyenge részeket még japán 
fátyol papírral megtámasztottuk. A további tároláshoz savmentes palliumot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az iratokat Berényi Katalin restaurálta. 
 

A Mudrány család iratai restaurálás előtt és után 
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Budapest, 2018. július 27. 
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