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1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1.
Tel./fax: 36-1/306-4574

MNL Békés Megyei Levéltára
Gyula, 5700
Petőfi tér 2.
Beszámoló
az alábbi 3 levéltári kötet restaurálásáról
Az V. A. 1. b/18. jelzetű, Békéscsaba Mezőváros iratai: Adásvételi
protocollum (406 lap) (1826-1835.) kötet restaurálása a fotódokumentáció
elkészítésével kezdődött. A kötetet portalanítottuk és a száraz tisztítás után a
lapszámozás ellenőrzése mellett szétszedtük. A lappárokat a súlyos deformálódás
miatt mostuk és savtalanítottuk. A javításokat kézi javítással készítettük el, amihez
merített papírt, japán papírt és glutofix ragasztót használtunk. Az előzékeket
megerősítettük. Az íveket 5 bordára fűztük fel az eredeti technikának megfelelően. A
kötést rekonstruáltuk félbőr felhúzással a gerincre, bőr aláerősítésekkel és
pótlásokkal a sarkoknál. A táblákra az eredeti festett borítópapír aláerősítéssel került
vissza elől, hátul pótlást készítettünk. A kiszakadt kötőket pótoltuk a csonkok
alapján. A táblára visszakerült a restaurált címke. Fotódokumentációt készítettünk a
restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Gy. Molnár Kerstin restaurálta.
A kötet restaurálás előtt és után
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Az IV. A. 6./486. jelzetű, Békés vármegye adószedőjének iratai: Magyargyula
dicalis összeírása (62 fólió) (1825/26.) kötet restaurálása a fotódokumentáció
elkészítésével kezdődött. A kötetet fertőtlenítettük majd portalanítottuk. Óvatos
száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük a lapszámozás ellenőrzése mellett. A
lapokat Parafil RT 70 kiemelő segédanyag között mostuk, savtalanítottuk és
utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, papírpép, kréta és
természetes (keményítő-tylose) enyvezőanyag használatával. A hiányzó előzékeket
merített papírral pótoltuk. Az íveket 3 vékony bordára fűztük fel az eredeti
technikának megfelelően. Vékonytáblás egészpapírkötést készítettünk az eredeti
festett
borítópapír
felhasználásával.
A
táblára
címkét
készítettünk.
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta.

A kötet restaurálás előtt és után

Az IV. A. 6./1121. jelzetű, Békés vármegye adószedőjének iratai: Komlós
község dicalis összeírása (32 fólió) (1773/74.) kötet restaurálása a fotódokumentáció
elkészítésével kezdődött. A kötetet fertőtlenítettük majd portalanítottuk. Óvatos
száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük a lapszámozás ellenőrzése mellett. A
lapokat Parafil RT 70 kiemelő segédanyag között mostuk, savtalanítottuk és
utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, papírpép, kréta és
természetes (keményítő-tylose) enyvezőanyag használatával. A hiányzó előzékeket
merített papírral pótoltuk. Az íveket 4 vékony bordára fűztük fel az eredeti
technikának megfelelően. Vékonytáblás egészpapírkötést készítettünk az eredeti
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festett
borítópapír
felhasználásával.
A
táblára
címkét
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta.

A kötet restaurálás előtt és után

Budapest, 2020. július 10.

Gy.MolnárKerstin
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
szakmai vezető

készítettünk.

DOKUMENTACIO
Sorsz6m: 8934

Megrendel6 gyiijtem6ny:MNl-B€k6s Megyei Lev6ltara, Gyula
Lelt6ri sz6m: IV. A. 611485. ktitet
Szerz6, cim:B€k€s varmerye ad6szed6i€nek iratai: Magyargyula dicalis iisszeir6sa
Kiadds helye, 6v e: 7825/26.
M6retadatok: magass5g:45,5 cm sz6less6g: 30 cm vastags6g: 1,5 cm
Di gitriLlis f ot6dokumentiici6.
A mil 6llapotdnak leir6sa:
Mrlt6rgv tipusa: oklev6l, irat, k<inyv
K6t6s: eg6szpaplr kdt6s
Diszit€se: nincs
K6t6s s6riil6sei: el6l borit6 piszkos, poros, szakadt, hats6 borit6 hianyzik
Zar6das: kapocs/ szalag nincs
E16z6k tipusa: elEvarrott
S6riil6sek, hiSnyok: csak eliil ttikdr maradt meg a borit6val egytift
Fiiz6s technik6ja: 3 kdzepes sp ArgAra ffizitt, viitva
Allapota: j6
Oromszeg6: nincs
K6n)'vtest piszkos, poros, h6ts6 lapjai pen6szfoltosak, a k<inyvtest
megdeform6l6dott, 6243.o1d. lapprir nagy r6sze hi5nyos, penEszes, 6sszegyiir6ddtt

munka6ra
Iavasolt restaurdl6si munka
Fot6dokumentdci6 k6szit6se a restaur6lds elStti a1lapotr6l. Ovatos sz6tszed6s a
lapsz6mozdsok ellen6rz6s6vel. Fert6tlenitds. Portalanitiis. Kiemel6 seg6danyag
(Parafil RT 70) kdzdtt mos6s, savtalanit6s 6s utdnenyvezds. Javit6s k6zi javitdssal €s a
rurgyon gyenge 6s hi6nyos rEszeken papir6nt6ssel kieg6szit6s. A gyeng6bb rdszek
meger5sit6se sztikseg szerint jap6n fdtyol papirral. Fitz€s az eredeti technik6nak
megfelel6en 3 v6kony borddra. V6kony tdbl6s eg6szpapir k6t6s k6szit6se, a tdblSkra
kerfiLljdn vissza az eredeti borit6 papir. A tdblara keriilj<in cimke. Fot6dokumentdci6
k6szit6se a restaur5l6s ut5ni 5llapotr6l.
24

Megieg,vzdsek: Sp6rga helyett fiz6szalagra f[iztem fel a lapjait a jobb nyithat6s6g
6rdek6ben.

Felhaszn6lt an a k
t:rrnol, viz, Ca(OH)2, tylose, jap5n papir, fetyol papir, meritett papir g6pi 6nt6ssel,
glutofix, t'6z5szalag, fi1z6c6rta, v6kony t6bla, vastag meritett PaPir, festett bama
borit6papir, , rij cimke, kem6nyit6, enyv

A munka 6tv€tel6nek ideje: 2020.04.29.

Restaur6tor: Hellind Luk6cs Judit

A munka elk6sznk 2020. 05.29.
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DOKUMENTACIO
Sorsz6m: 8933

Megrendel5 gyiijtem6ny:MNl-B6k6s Megyei Lev6ltira, Gyula
Leltdri sz6m:V. A. 1. brfl8. ktitet
Szetz6, cim:B6k6scsab a Mez6vitros iratai: Adiisv6teli protocollum
Kiadds helye, 6ve: 182G1835.
M6retadatok: magass6g: 42 cm sz6less6g: 26,2 cm vastags6g: 10cm
Digitdlis fot6dokument6ci6.
A mii 6llapot5nak leirasa:
Miltdrw tipusa: okl ev61, iraf kdnyv
Kdt6s: f€lb6r + festett papir boritas: szines nyomott mint6s
Diszit6se: vakn yom6ssal
KOt6s s6riil6sei: b5r kiszAradt, rLyilisban szakadt, barka 6s a borit6 papir elkopott
Zdr6d*s: 2 pfu szalag
El6z6k tipusa: nem egy6rtelmii, lapparok
S6rtil6sek, hiSnyok: szakadt, gyfirdtt
Fiiz€s technik6ja: 5 borda, a gerinc teljesen meghomorodott 6s kiszakadt a kdt6sb6l
Allapota:
Oromszeq6: nincs
Kdnlrvtest haszn6latb6l ered6 s6rtll6sek: ujjnyomok, szam6rfiilek, kisebb
beszakadoz6sok

54 munka6ra

Iavasolt restaur5ldsi munka:
Fot6dokument6ci6 k6szit6se a restauriilas el6tti 6llapotr6l. Portalanit6s 6s sziraz
tisztitds. A lapszdrnoz€tsok ellen6rz6s6vel szdtszed6s. A deformdl6d6s miatt a
lappdrok rdvid mos6sa majd savtalanit6sa. ]avit6sok elvdgzdse k€zi javitlssal. Az
elSz€kek meger6sit6se. Fiizls az eredeti technik6nak megfelel6en 5 bordara. A kdtes
rekonstru6l6sa: elnyil6 gerinccel bStfelhiz6s a gerincre, a sarkokn6l b6r a16er6sit6s.
A t6bl6kra kertljenek vissza az eredeti borit6k al6er6sit6ssel. A kdt6k p6tlasa a
tdred6kek alapjan. A b5r konzerv6l6sa. Fot6dokumentaci6 k6szit6se a restauralAs

ut5ni 6llapotr6l.

Felhaszn6lt anyagok: viz, Ca(OH)2, japAn papir, meritett papir, glutofix, kender
zsineg, t{iz6c,6rna, n<iv6nyi cserz,lsfi b6r, enyv, kemdnyit6

A munka 6tu6tel6nek ideje: 2020.03.72.

Restaur6tor: Gy.Molndr Kerstin

A munka elk€sziilt:2020.06.02.

Szakmai vezet6: c}1,"-,rt-r.,l
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DOKUMENTACIO
Sorszdm: 8935

Megrendel6 gyiijtem6ny:MNl-B6k6s Megyei Lev6lt6ra, Gyula
Leltari szAm: IV. A. 5r[121. kiitet

Szerz6, cim: B6k6s virmegye ad6szed6j6nek iratai: Koml6s ktizs6g dicalis
6sszeirisa
Kiad6s helye, €v e: 177 3f7 4.
M6retadatok: magass6g: kb.45cm sz6less6g: kb.30,5-33cm vastagsag: kb. 1cm
Di gi triLl i s fot6dokumentiici6.
A mt 6llapotSnak leirasa:
Miit6r ti sa oklev6l, irat, kdnw
Kdt6s: kot6s nelkiil
Ztu6dis: kapocs/ szalag nincs
El6z6k tipusa: nincs
Serul6sek, hidnyok Ftrzds technik6ja: 4 sp1rglra t(tz6lt, v6gpg, lapp6ronk6nt
Atlapota: j6
Oromszeg6: nincs
K<in,'vtest: fejn6l pen6szes, meggyengiilt lapok, piszkos, poros, lappSrok

16 munka6ra

Iavasolt restaur6l6si munka:
Fot6dokumentdci6 k6szit6se a restaur6l6s el6tti 611apotr61. ovatos sz6tszed6s a
lapszAmozAsok ellen5rz6s6vel. Fert5tlenit6s. Portalanit6s 6s szAraz t-rsztitits. Kiemel6
seg6danyag (Parafil RT 70) kcizcitt mosds, savtalanit6s 6s utanen,,vez6s. A hi6nyok
kieg6szit6se papirtint6ssel. Az el6z€kek p6t16sa. Fiz,6s az eredeti technikdnak
megfelel6en 4 v6kony bord6ra. V6kony t6b15s elnyil6 gerincii r6gi tipusri egdszpapir
kdt6s k6szit6se. A t6b16ra keriiljiin cimke. Fot6dokument6ci6 k6szit6se a restaurSl6s
ut6ni dl1apotr6l.
Megjeg,yz€sek: Spdrga helyett szaTagra lilztern fel a lapp6rokat a jobb nyithat6s6g
6rdek6ben.

Felhaszn6lt anyagok:
tlrnol, viz, Ca(OH)r, tylose, meritett papir g6pi 6nt6sse1, jap6n papir,letyol papir,
v6kony t6bla, gerinclemez, k6k f6lvSszon, k6k meritett papir a borit6sho z, enyv,
kem6nyit6, glutofix, rlj cimke

A munka dtv6tel6nek ideje: 2020. 03.13.

Restaur6tor: Hellin6 Luk6cs

A munka elk6s znl:: 2020. 05.29.

Szakmai u"r"to.
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Beszámolónk elérhető honlapunkom:
https://mnl.gov.hu/mnl/beml/restauralas_0

