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Beszámoló 
az alábbi három levéltári kötet restaurálásáról 

 
 

Az EOL AGE II. f. 12. jelzetű Series Actorum et Constitutionum Regiarum 
de Crimine Apostasiaein Regno Hungariae emanatorum/ A hitehagyottak és a 
vegyes házasságból származott gyermekek egyházi hovatartozása ügyében kiadott 
kormányrendeletek gyűjteménye (1725-1769.) kötet restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a kötetről az előzékeket és a lebomlott íveket leválasztottuk. A leválasztott 
lappárokat mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A kötetet átvizsgáltuk és a 
szükséges javításokat és pótlásokat elvégeztük. A papíranyag restaurálásához japán 
papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A gerincet megtisztítottuk, a 
bindeket megtoldottuk. A leválasztott íveket az eredeti technika szerint visszafűztük. 
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 Mezeiné Victor Örzse restaurálta. 
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Az EOL AGE III. e. 30. a jelzetű Collectanea Czázáriana/ Cházár Andrásra 
vonatkozó és tőle származó kéziratok és nyomtatványok gyűjteménye (18.sz. 
második és 19.sz.első fele) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás után a lapszámozás ellenőrzése 
mellett a kötetet ívekre szétszedtük. A különböző tinták oldáspróbáit elvégeztük, 
szükség esetén alkoholban oldott regnállal levédtük. A lappárokat mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A kézi javításhoz japán papírt, merített papírt és 
glutofix ragasztót használtunk. Az íveket szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság 
érdekében. A kötést rekonstruáltuk: az eredeti borítók felhasználásával egészpapír 
kötést készítettünk. A záródáshoz használt zsinegeket pótoltuk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta. 
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Az EOL AGE III. e. 30. b jelzetű Collectanea Czázáriana/ Cházár Andrásra 
vonatkozó és tőle származó kéziratok és nyomtatványok gyűjteménye (19.sz.első 
fele) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás 
és alapos száraz tisztítás után a lapszámozás ellenőrzése mellett a kötetet ívekre 
szétszedtük. A különböző tinták oldáspróbáit elvégeztük, szükség esetén alkoholban 
oldott regnállal levédtük. A lappárokat mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A 
kézi javításhoz japán papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. Az 
íveket szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. A kötést rekonstruáltuk: az 
eredeti borítók felhasználásával egészpapír kötést készítettünk. A záródáshoz 
használt zsinegeket pótoltuk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta. 
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