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Beszámoló  
az alábbi 3 levéltári kötet restaurálásáról  

 
 

 Az IV. A. 6./474. jelzetű, Békés vármegye adószedőjének iratai: 

Kétegyháza (1816-1817.) 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 szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. Vékonytáblás 
egészpapírkötést készítettünk az eredeti festett borítópapír felhasználásával. A 
táblára címkét készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Zelenák Orsolya restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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Az IV. A. 6./970. jelzetű, Békés vármegye adószedőjének iratai: Szarvas 

(1780-1781.) 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 szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. Vékonytáblás 
egészpapírkötést készítettünk az eredeti festett borítópapír felhasználásával. A 
táblára címkét készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Zelenák Orsolya restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
 
 
 

Az IV. A. 6./1122. jelzetű, Békés vármegye adószedőjének iratai: Komlós 

(1774-1775.) 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 szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. Vékonytáblás 
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egészpapírkötést készítettünk az eredeti festett borítópapír felhasználásával. A 
táblára címkét készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Zelenák Orsolya restaurálta. 

A kötet restaurálás előtt és után 
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