
  

 

Szakmai beszámoló 

az NKA 204111/04331. sz. pályázatához  

 

 

A MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára az egykori Szabolcs, Szatmár és Bereg 

vármegyék maradandó értékű iratainak őrzőhelye. 

Nyíregyháza város iratanyaga levéltárunk egyik legkutatottabb irategyüttese. A családkutatók, 

a helytörténészek és a köztörténettel foglalkozók számára is az összeírások fontos forrásbázist 

jelentenek.  Az összeírások közül is azok a legértékesebbek, amelyek a lakosság adatait a 

legrészletesebben és a legszéleskörűbben rögzítették.  

A 18. század közepén történt betelepítés utáni első száz év végén, 1850-ben készült az a 

városban élőket rendkívüli részletességgel bemutató népszámlálás, amelyet most 

restauráltattunk. A két vaskos kötetben házanként írták össze az együtt élő háztartásokat és azok 

tagjait, általában a családtagok egymáshoz való viszonyát is feltüntetve.  

A pályázat eredményes, volt, a kutatók szempontjából alap-dokumentumok restaurálása történt 

meg, így továbbra is a kutatók rendelkezésére tudjuk bocsátani őket.  

 

Nyíregyháza, 2021. 10. 28. 

 

 

 

Kujbusné dr. Mecsei Éva 

igazgató 

  



A restaurált dokumentumok elhelyezése 

 

 

 



 

 

  



Honlapunkon elérhető:  

https://mnl.gov.hu/mnl/szszbml/2020_ban_elnyert_palyazataink  

 

Hungaricana feltöltés: 
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MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 
Nyíregyháza, 4400 
Széchényi utca 4. 
 
 

Beszámoló  
az alábbi két Népösszeírás jegyzőkönyv restaurálásáról  

 
 

 A V. 52. jelzetű 1850. évi Népösszeírás jegyzőkönyve I. kötet restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. Mivel a kötet nagyméretű, vastag, nehéz 
kötet csak a kötése sérült. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az előzék 
tükröket felemeltük és helyi tisztításuk és szükség esetén megerrősítésük 
következett. A nyílás vászon részeit erős vászonra cseréltük. A gerincet 
megtisztítottuk, újra kasíroztuk és hüvelyt készítettünk. A gerincre félbőrt húztunk 
fel és erre kerültek vissza az eredeti borító részek. A szétnyílt sarkokat 
megerősítettük, bőr kiegészítéseket készítettünk. A hiányzó borító vásznat pótoltuk. 
A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurált kötésről.   
A kötetet Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
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 A V. 52. jelzetű 1850. évi Népösszeírás jegyzőkönyve II. kötet restaurálása 
a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. Mivel a kötet nagyméretű, vastag, 
nehéz kötet csak a kötése sérült. A penészkárosodásra utaló nyomok miatt 
fertőtlenítettük. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az előzék tükröket 
felemeltük és helyi tisztításuk és szükség esetén megerrősítésük következett. A nyílás 
vászon részeit erős vászonra cseréltük. A gerincet megtisztítottuk, újra kasíroztuk és 
hüvelyt készítettünk. A gerincre félbőrt húztunk fel és erre kerültek vissza az eredeti 
borító részek. A szétnyílt sarkokat megerősítettük, bőr kiegészítéseket készítettünk. 
A hiányzó borító vásznat pótoltuk. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurált kötésről.   
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta. 
 

 
 
 
Budapest, 2021. július 26. 

 
 
Gy.MolnárKerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 
OSZK OKJ végzettség törzslapszáma: 47-05/2000. 
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