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Beszámoló  
az alábbi 3 kötet restaurálásáról  

 
 

 Születési anyakönyv III. kötet (Szarvas, 1826-1841.) 581 írott oldalának 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük és a lapjait mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír és 
glutofix használatával. A nagyobb hiányokat és az előzékeket papíröntéssel 
egészítettük ki, amihez papírpépet, krétát és tylose-keményítő keverékéből készített 
utánenyvező anyagot használtunk. Az eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 4 
kender bordára. A kötést rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással az 
elkopott sarkoknál és éleken. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta. 

A kötet restaurálás előtt és után 
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 Keresztelési anyakönyv (Szarvas, 1903-1912.) kötet restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a kötetet szétszedtük és a lapjait mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A 
javításokat kézi javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix 
használatával. A nagyobb hiányokat és az előzékeket papíröntéssel egészítettük ki, 
amihez papírpépet, krétát és tylose-keményítő keverékéből készített utánenyvező 
anyagot használtunk. A nagyon kitöredező és sérült részeket még hátulról 
megtámasztottuk fátyol papírral. Az eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 3 
szélesebb szalagra. A kötést rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással 
az elkopott sarkoknál. A táblákra a megtisztított eredeti borító vászon került vissza 
kiegészítésekkel. Az eredeti címke került vissza a táblára. A bőrt konzerváltuk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta. 

A kötet restaurálás előtt és után 

 
 

Halottak anyakönyve (Szarvas, 1901-1925.) kötet 562 írott oldalának 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük. A lapokról eltávolítottuk a cellux ragasztás 
nyomait majd a lapjait mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi 
javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix használatával. A nagyobb 
hiányokat és az előzékeket papíröntéssel egészítettük ki, amihez papírpépet, krétát és 
tylose-keményítő keverékéből készített utánenyvező anyagot használtunk. Az 
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eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 4 kender bordára. A kötést 
rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással az elkopott sarkoknál és 
éleken. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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