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A történelmi Szatmár vármegye levéltára a 20. század elején szétszakadt, ma Nyíregyházán 
kívül Szatmárnémetiben és Kolozsváron lelhető fel. A megye múltjának feltárásában 
nélkülözhetetlen források nem csak töredékesek, hanem a korabeli tárolási körülmények miatt 
nagyon rossz állapotban vannak. A megyei közigazgatást tükröző alispáni iratok (MNL 
SzSzBML IV. 503. 1797–1841) között is sok a fertőzött, szakadozott, ezért állományvédelmük 
halaszthatatlanná vált. Mivel a szatmári iratanyagnak csak kisebb része található 
Magyarországon, a helytörténeti és történeti kutatás számára felértékelődik ez a töredékes, de 
az alispán tevékenységének bemutatására alkalmas iratanyag. 

A Tisztelt Kuratórium támogatásának köszönhetően a több éve kifogástalan minőségben 
dolgozó ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. restaurálta az ebben a fondban található 18. 
század végi, két járás falvaira kiterjedő összeírást, amely e falvak lakóinak életmódjáról, 
nyelvhasználatáról tájékoztat. Szintén kritikus állapotban voltak a Geötz Ferenc és Kölcsei 
Kende Zsigmond alispánsága idején (1826–1836) keletkezett folyamodványok, alispáni 
utasítások is.  

A pályázat eredményes volt, szakmai szempontból értékes iratok restaurálása történt meg, 
az 54 fóliót ezáltal megmentettük a jövő számára. 

Az iratok restaurálása teszi lehetővé a további állományvédelmet, a digitalizálást és az 
archiválást, ezáltal az eredeti irat kutatásból történő kivonását, állagának megóvását. 

A pályázat benyújtását követően sajnos a projekt szakmai vezetője, Henzsel Ágota elhunyt, 
így feladatát Kujbusné dr. Mecsei Éva vette át. A munkát az ArchivArt Könyvrestaurátor 
Műhely Kft. határidőre, kiemelkedő minőségben elvégezte.  

Az iratokat a levéltár lemezszekrényének fiókjában, savmentes papírból készült dossziékban 
helyeztük el.  

A restaurált iratok levéltári elhelyezését illusztráló fotó:  
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Beszámoló  
az alábbi iratok restaurálásáról  

 
 

 A IV. A. 503. 1. doboz jelzetű, Szatmár vármegye első alispánjának iratai 
(1797-1841) 54 fóliójának restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. 
A penészkárosodás miatt az iratokat fertőtlenítettük, majd még mindig elszívóban 
portalanítottuk és óvatos száraz tisztítás következett. 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. 
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A szakmai beszámoló elérhető honlapunkon az alábbi linken: 

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/nka_204111_04141.pdf 

Továbbá elérhető a Hungaricana portálon a pályázati beszámolók között is: 

 


