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Beszámoló  
az alábbi 1 oklevél és 3 kötet restaurálásáról  

 
 

 A 352. törzskönyvi számú, Jankovich levéltárából származó kézirat (1634.) 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás majd 
óvatos száraz tisztítás után az oklevél tintáinak oldékonyságát megvizsgáltuk. Az 
oklevelet ezután mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük kiemelő papírok 
segítségével. A javításokat papíröntéssel készítettük el, papírpép, kréta és keményítő-
tylose elegyéből készített enyvezőanyag felhasználásával. Az öntés után nehezítettük 
majd óvatosan kipréseltük. A további biztonságos tároláshoz savmentes offset 
papírból készítettünk palliumot. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
Az oklevelet Berényi Katalin restaurálta. 

Az oklevél restaurálás előtt és után 
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A IV. A. 1. b. jelzetű, Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és albizottsága 
iratai, Köz és kisgyűlési jegyzőkönyvek (1741-1744.) kötet restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a kötetről az előzékeket az első és utolsó íveket leválasztottuk. A leválasztott 
íveket mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással 
végeztük japán papír, merített papír és glutofix használatával. A könyvtestet 
átvizsgáltuk és a szükséges javításokat, megerősítéseket elvégeztük. A gerincet 
megtisztítottuk és a bindeket megerősítettük. A leválasztott íveket visszafűztük az 
eredeti technika szerint. A kötetet betábláztuk és a kötést rekonstruáltuk új félbőr 
felhúzással és bőr alápótlással. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk 
a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Berényi Katalin restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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A IV. A. 1. b. jelzetű, Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és albizottsága 

iratai, Köz és kisgyűlési jegyzőkönyvek (1752-1755.) kötet restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a kötetről az előzékeket az első és utolsó íveket leválasztottuk. A leválasztott 
íveket mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással 
végeztük japán papír, merített papír és glutofix használatával. A könyvtestet 
átvizsgáltuk és a szükséges javításokat, megerősítéseket elvégeztük. A gerincet 
megtisztítottuk, a deformálódást helyre állítottuk és a bindeket megerősítettük. A 
leválasztott íveket visszafűztük az eredeti technika szerint. A kötetet betábláztuk és a 
kötést rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással. A bőrt konzerváltuk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  
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A IV. A. 1. b. jelzetű, Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és albizottsága 
iratai, Köz és kisgyűlési jegyzőkönyvek (1746-1748.) kötet restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a kötetről az előzékeket az első és utolsó íveket leválasztottuk. A leválasztott 
íveket mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással 
végeztük japán papír, merített papír és glutofix használatával. A könyvtestet 
átvizsgáltuk és a szükséges javításokat, megerősítéseket elvégeztük. A gerincet 
megtisztítottuk és a bindeket megerősítettük. A leválasztott íveket visszafűztük az 
eredeti technika szerint. A kötetet betábláztuk és a kötést rekonstruáltuk új félbőr 
felhúzással és bőr alápótlással. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk 
a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Berényi Katalin restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
 
Budapest, 2016. január 12. 

 
Gy.Molnár Kerstin 
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