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Beszámoló  
az alábbi 5 kötet restaurálásáról  

 
 

 Az V.203.b./55. jelzetű, Békés mezőváros területén lévő házi kertek, rétek, 
szőlők összeírása (1735.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és 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. A lappárokat nyolcas öltéssel 
rögzítettük egymáshoz. Vékonytáblás egészpapírkötést készítettünk és a táblára 
címkét tettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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 A IV. A. 6. 323. jelzetű, Békés vármegye adószedőjének iratai. Conscriptio 
possessionis (Füzesgyarmat, 1776/1777.) kötet restaurálása a fotódokumentáció 
elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a kötetet 
szétszedtük a lapszámozás ellenőrzése mellett. Fertőtlenítettük a fertőzött lapokat 
majd Parafil RT 70 kiemelő segédanyag között mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, papírpép, kréta és 
természetes (keményítő-tylose) enyvezőanyag használatával. A gyengébb részeket 
később még hátulról japán fátyol papírral megtámasztottuk. A hiányzó előzékeket 
merített papírral pótoltuk. Szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. 
Vékonytáblás egészpapírkötést készítettünk az eredeti borítók felhasználásával. A 
táblára visszaragasztottuk az eredeti címkét. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Berényi Katalin restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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A IV. 203. b./74. jelzetű, Békési gabona nagykilenced összeírása (1837.) kötet 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük a lapszámozás ellenőrzése mellett. 
Fertőtlenítettük a fertőzött lapokat majd Parafil RT 70 kiemelő segédanyag között 
mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, 
papírpép, kréta és természetes (keményítő-tylose) enyvezőanyag használatával. A 
gyengébb részeket később még hátulról japán fátyol papírral megtámasztottuk. A 
hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. A lappárokat az eredeti 
technikának megfelelően nyolcas öltéssel rögzítettük egymáshoz. Vékonytáblás 
egészpapírkötést készítettünk az eredeti borítók felhasználásával. A táblára 
visszaragasztottuk az eredeti címkét. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás 
utáni állapotról. 
A kötetet Székely Noémi restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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Az V. 203. a./19. jelzetű, Currensek protocolluma Békés mezővárosban (1824-
1827.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás 
és óvatos száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük a lapszámozás ellenőrzése 
mellett. Fertőtlenítettük a fertőzött lapokat majd Parafil RT 70 kiemelő segédanyag 
között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel 
készítettük el, papírpép, kréta és természetes (keményítő-tylose) enyvezőanyag 
használatával. A gyengébb részeket később még hátulról japán fátyol papírral 
megtámasztottuk. A hiányzó előzék részeket merített papírral pótoltuk. A lappárokat 
az eredeti technikának megfelelően nyolcas öltéssel rögzítettük egymáshoz. 
Vékonytáblás egészpapírkötést készítettünk az eredeti borítók felhasználásával. A 
táblára visszaragasztottuk az eredeti címkét. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Donáth Anna restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 

 
  

 

 

 

 



ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1. 

Tel./fax: 36-1/306-4574 
Az V. 302. b./60. jelzetű, Hirdetési könyv  (Békéscsaba nagyközség iratai) 

(1852.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és 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 kézi javítással készítettük el, merített 
papír, japán papír és glutofix használatával. A hiányzó előzék részeket merített 
papírral pótoltuk. Az íveket szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság érdekében. 
Vékonytáblás egészpapírkötést készítettünk az eredeti borítók felhasználásával. A 
táblára címkét készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács  Judit restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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