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Beszámoló 
az alábbi két levéltári kötet restaurálásáról 

 
 

Az EOL AGE III. e. 2. jelzetű, Acta de studisorum exitu et censura librorum 

(1725-1776.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és alapos száraz tisztítás után a kötetet ívekre szétszedtük. Csak az 
előzékeket, az első és utolsó íveket valamint a nagyon sérült lappárokat mostuk és 
utánenyveztük. A többi ívet átvizsgáltuk és a szükséges javításokat és pótlásokat 
elvégeztük. A papíranyag restaurálásához japán papírt, merített papírt és glutofix 
ragasztót használtunk. A hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. Az 
íveket szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. A kötést rekonstruáltuk: új 
félbőr felhúzással, gerinclemezzel és álbordákkal az eredeti kötésnek megfelelően. A 
sarkoknál a hiányokat bőr alápótlással egészítettük ki, a borító papírt aláerősítéssel 
került vissza a táblákra. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta. 
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Az EOL AGE III. e. 3. jelzetű, Acta de juribus et persecutionibus filialium 

ecclesiarum (1767-1768.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás után a kötetet ívekre szétszedtük. 
Csak az előzékeket, az első és utolsó íveket valamint a nagyon sérült lappárokat 
mostuk és utánenyveztük. A többi ívet átvizsgáltuk és a szükséges javításokat és 
pótlásokat elvégeztük. A papíranyag restaurálásához japán papírt, merített papírt és 
glutofix ragasztót használtunk. A hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. 
Az íveket szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. A kötést rekonstruáltuk: 
új félbőr felhúzással, gerinclemezzel és álbordákkal az eredeti kötésnek megfelelően. 
A sarkoknál a hiányokat bőr alápótlással egészítettük ki, a borító papírt aláerősítéssel 
került vissza a táblákra. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta. 
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