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Beszámoló  
az alábbi 2 levéltári kötet restaurálásáról  

 
 

 Kereszteltek anyakönyve (Badacsonytördemic, 1890-1900) kötet restaurálása 
a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a lapszámozás ellenőrzése mellett a kötetet ívekre bontottuk. A tintákat 
ellenőriztük az oldékonyságuk szerint. A lappárokat mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A javításokat kézi javítással végeztük, amihez japán papírt, japán 
fátyol papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. Az előzék sérült 
vászon részének cseréje. Az íveket 3 szélesebb szalagra fűztük fel az eredeti technika 
alapján. A kötést rekonstruáltuk: elnyíló gerincet készítettünk a jobb nyithatóság 

érdekében, félbőrt húztunk fel a gerincre és a sarkok hiányait alápótoltuk. A borító 
papír aláerősítéssel került vissza a táblákra. Az eredeti címkét visszatettük az első 
táblára. A további tároláshoz védő tokot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Mezeiné Victor Örzse restaurálta. 
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 Halottak anyakönyve és Bérmáltak anyakönyve (Badacsonytördemic, Hal.: 
1883-1891., Bérm.: 1869-1895.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a lapszámozás ellenőrzése 
mellett a kötetet ívekre bontottuk. A tintákat ellenőriztük az oldékonyságuk szerint. 
A lappárokat mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással 
végeztük, amihez japán papírt, japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix 
ragasztót használtunk. Az előzékeket megtisztítottuk és megerősítettük. Az íveket 3 
szalagra fűztük fel az eredeti technika alapján. Az egészvászon kötést rekonstruáltuk: 
elnyíló gerincet készítettünk a jobb nyithatóság érdekében, félvászon aláerősítést 
készítettünk vászon sarkokkal és visszahelyeztük az eredeti borító vászon részeket. 
A további tároláshoz védő tokot készítettünk. 
A Bérmáltak anyakönyve csak ívfüzetekből áll így a fotódokumentáció után szintén a 
portalanítás és óvatos száraz tisztítás következett. A lapszámozás ellenőrzése mellett 
lappárokra bontottuk. A tintákat ellenőriztük az oldékonyságuk szerint. A 
lappárokat mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással 
végeztük, amihez japán papírt, japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix 
ragasztót használtunk. Egységenként nyolcas öltéssel rögzítettük. A további 
tároláshoz közös palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
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Az ívfüzetek restaurálás előtt és után 
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