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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított, 

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 

 

Támogatott pályázat: A Munkácsy Mihály Múzeum új állandó kiállításában bemutatandó 

helytörténeti jelentőségű dokumentumok restaurálására 

Pályázati azonosító: 204111/04200 

Elnyert támogatás: 150. 000 Ft 

 

Szakmai felelős: Szakál Veronika  

 

Elszámolási határidő: 2020. június 1. 

 

A Munkácsy Mihály Múzeum 2019-ben azzal a céllal nyújtotta be pályázatát, hogy 

elsősorban olyan dokumentumokat restauráltasson, amelyeket a 2020-ra elkészülő állandó 

kiállításában is be fogunk mutatni. Összesen 7 darab dokumentumról van szó, az 1844-es 

legelő-elkülönítési és az 1845-ös örökváltsági szerződés egyetlen eredeti példányait őrizzük a 

múzeum Helytörténeti gyűjteményében, emiatt kiemelten fontosak a város történetében. A 

további 5 darab dokumentum a csehszlovák-magyar lakosságcserével kapcsolatos plakátok, 

amelyek folyamatosan a kutatók érdeklődésének középpontjában állnak. 

 A múzeum saját forrása mellett, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhető, 

hogy sikerült a restaurálást megvalósítani, a munkával az Archivart Könyvrestaurátor Műhely 

Kft-t bíztuk meg, akik évek óta magas szakmai szinten végzik munkájukat. A restaurálást 

Mezeiné Victor Örzse végezte el, aki kiváló munkát végzett. A dokumentumok restaurálás 

utáni állapotáról fényképek illetve részletes leírások is készültek.  

 A restaurált dokumentumokat az előírásoknak megfelelően, savmentes palliumban és 

fém tárolószekrényben helyeztük el. A dokumentumok állapota jelentősen javult és 

megjelenésük is esztétikusabb lett.  
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Ennek köszönhetően alkalmasak lettek arra, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum Idővonal 

című új állandó kiállításában is bemutassuk a Látogatóknak. A Támogatási szerződés 17. 

pontjának c. bekezdése részletezi a szakmai beszámoló tartalmát, többek között csatolni kell a 

kiállításon történt bemutatást igazoló dokumentációt. Azonban a múzeum új állandó kiállítása 

csak 2020 végén fog megnyílni, ezért a kért mellékletet nem tudjuk most csatolni. Viszont 

vállaljuk, hogy az állandó kiállítás megnyitása után a kért dokumentációt elkészítjük és 

eljuttatjuk a Nemzeti Kulturális Alap részére.  

Az elvégzett munkát feltétlenül eredményesnek és hasznosnak tarjuk, a támogatást ezúton 

köszönjük az NKA Igazgatóságának. A szerződés alapján a pályázat szakmai beszámolóját 

feltöltöttük a múzeum honlapjára, amely a https://munkacsy.hu/muzeum/palyazati-

beszamolok oldalon érhető el két évig.  

 

 

Békéscsaba, 2020. március 31.  

 

 

                   

                                                               

                                                              Szakál Veronika 

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

Tel./fax: 36-1/306-4574 

 
Munkácsy Mihály Múzeum 
Békéscsaba, 5600 
Széchényi utca 9. 
 

Beszámoló  
az alábbi dokumentumok restaurálásáról  

 
 

 A Hd 62.683.1. jelzetű, Legelő elkülönítési szerződés (1844.), kézirat 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a kéziraton lévő tinták oldási próbáit végeztük el. A lappárokat 
Parafil RT 70-es kiemelő segédanyag használatával mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A kézirat sérüléseinek megtámasztását, a hiányok pótlását és a 
megerősítéseket kézi javítással végeztük el, amihez japán papírt, japán fátyol papírt, 
merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A további tároláshoz savmentes 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kéziratot Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  
 

A kézirat restaurálás előtt és után 
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A Hd 62.439.1. jelzetű, Örökváltsági szerződés (1845.), kézirat restaurálása a 

fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a kéziraton lévő tinták oldási próbáit végeztük el. A lappárokat Parafil RT 70-es 
kiemelő segédanyag használatával mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A 
kézirat sérüléseinek megtámasztását, a hiányok pótlását és a megerősítéseket kézi 
javítással végeztük el, amihez japán papírt, japán fátyol papírt, merített papírt és 
glutofix ragasztót használtunk. A további tároláshoz savmentes palliumot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kéziratot Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  
 

A kézirat restaurálás előtt és után 

 
 
 
 A Hd 88.56.3. jelzetű, Egyezmény/Dohoda plakát restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a plakátot Parafil RT 70-es kiemelő segédanyag használatával mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A szakadások megtámasztását és a gyenge részek 
megerősítését kézi javítással hátoldalról végeztük el. A kézi javításhoz japán papírt, 
japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A további 
tároláshoz savmentes palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A plakátot Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  

  

  



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

Tel./fax: 36-1/306-4574 

A plakát restaurálás előtt és után 

 
 
 

A Hd 88.56.10. jelzetű, VRÁTTE SA DOMOV   PRIDETE K SVOJIM plakát 

restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a plakátot Parafil RT 70-es kiemelő segédanyag használatával 
mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A szakadások megtámasztását és a 
gyenge részek megerősítését kézi javítással hátoldalról végeztük el. A kézi javításhoz 
japán papírt, japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A 
további tároláshoz savmentes palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A plakátot Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  
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A Hd 88.56.9. jelzetű, SLOVÁCI – SLOVENKY! RODNÁ ZEM VÁS VOLÁ! 

plakát restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és 
óvatos száraz tisztítás után a plakátot Parafil RT 70-es kiemelő segédanyag 
használatával mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A szakadások 
megtámasztását és a gyenge részek megerősítését kézi javítással hátoldalról végeztük 
el. A kézi javításhoz japán papírt, japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix 
ragasztót használtunk. A további tároláshoz savmentes palliumot készítettünk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A plakátot Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  
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A Hd 88.56.4. jelzetű, SLOVÁCI – SLOVENKY! plakát restaurálása a 

fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a plakátot Parafil RT 70-es kiemelő segédanyag használatával mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A szakadások megtámasztását és a gyenge részek 
megerősítését kézi javítással hátoldalról végeztük el. A kézi javításhoz japán papírt, 
japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A további 
tároláshoz savmentes palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A plakátot Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  

 
 
 

A Hd 88.56.8. jelzetű, SLOVENSKO VÁS VOLÁ plakát restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a plakátot Parafil RT 70-es kiemelő segédanyag használatával mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A szakadások megtámasztását és a gyenge részek 
megerősítését kézi javítással hátoldalról végeztük el. A kézi javításhoz japán papírt, 
japán fátyol papírt, merített papírt és glutofix ragasztót használtunk. A további 
tároláshoz savmentes palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A plakátot Mezeiné Victor Örzse restaurálta.  

  

 

 



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

Tel./fax: 36-1/306-4574 

 

 
 
 
 
 
Budapest, 2020. március 18. 
 

 
 
Gy.MolnárKerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 

  

 

 


