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Beszámoló 
A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár részére végzett 

helyszíni állományvédelmi munkáról 
 
 
 
 

Főegyházmegyéhez tartozó Plébániák anyakönyveinek állományvédelmi 
munkáit végeztük 2016-17-ben. A régebbi anyakönyveket fél- vagy egészbőr kötésbe 
kötötték, az újabbakat félvászon vagy papírkötésbe. A kötések sérülései egyrészt a 
használatból adódnak (sapka részek leszakadása, bőr és vászongerincek leszakadása 
egyaránt, lapszéli beszakadozások), másrészt rovarrágások, bőr kiszáradása, ami 
által zsugorodott és törékennyé vált a bőr. 

Kecskemét Főplébániától összesen 26 anyakönyvet kaptunk, ebből 12 
bőrkötésű, 14 vászonkötésű kötet volt, amelyeket megtisztítottuk és megjavítottuk a 

helyszínen. A bőrkötésű anyakönyvek esetében 4 teljes gerincpótlást kellet 
készítenünk és 6 kötetnél a szakadt sapka részeket kellett megtámasztani. A bőrt 
minden esetben megtisztítottuk és konzerváltuk. A vászonkötéseknél 9 teljes gerinc 
alápótlást készítettünk, 5 kötetnél a sapka részeket erősítettük meg és egy 
anyakönyvnek palliumot készítettünk mivel már a fűzése is szétesett és az újrafűzés 
már műhelymunka lett volna. 
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Kiskunmajsa Plébániának 21 anyakönyvet tisztítottunk, javítottunk és 
konzerváltunk. Az anyakönyvek között 5 kötetet már átkötöttek, ezeket csak 

portalanítani kellett. A fennmaradóak között 11 bőrkötésű volt, egy esetben teljes 
bőrgerinc aláerősítést készítettünk, 11 bőrkötésen a sapka részeket kellett 
megerősíteni. A vászonkötések között 2 esetben egészvászon alápótlást készítettünk, 
a többinél csak kisebb ragasztásokat kellett készíteni. 
 
 
Kiskunfélegyházi és Monostori Anyakönyvek szintén nagyméretű bőrkötésű és 
vászonkötésű kötetek voltak, összesen 75 darab. A bőrkötésű köteteket 

megtisztítottuk, 5 kötetnek teljes félbőr aláerősítést készítettünk 25 kötet esetében 
pedig a sapka részeket kellett kiegészíteni. A vászonkötéseknél 11 félvászon kötést 
készítettünk, mivel az eredeti borító vászon szétszakadt. Két esetben palliumot 
készítettünk, mert a sérülések már műhelymunkát igényeltek. A többi kötetet 
megtisztítottuk és csak kisebb javításokat igényeltek. 
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Nemesnádudvar Plébániának 17 kötetét ápoltuk 
le. Minden kötetet az előzőeknek megfelelően 
leporszívóztuk és megtisztítottuk. 5 félbőr 
alápótlást készítettünk, 8 kötetnek a sapka részeit 
erősítettük meg, 2 esetben kiegészítéseket kellett 
készítenünk. Két kötetnek palliumot készítettünk 
mivel a gerinc annyira deformálódott, hogy nem 
lehetett így a javításokat elkészíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunszentmiklós Plébániának 10 
anyakönyvet tisztítottunk meg, 
Kunpeszér Plébániának 3 anyakönyvet. 
A használatban való szakadt 
vászongerinceket pótoltuk 5 esetben és 
egy teljes félbőrt készítettünk, egy 
bőrkötésnak pedig csak a sapka részeit 
kellett megerősíteni. 

 
 
 

Kiskőrös Plébániának 24 anyakönyvet tisztítottunk meg és erősítettünk meg. A 
bőrkötésű köteteknél két teljes félbőrt kellett alápótolnunk és 7 kötetnél a sapka 
részeket megerősíteni. Három teljes vászongerincet kellett aláerősítésként 
készítenünk és 2 kötetnél a szakadt vászon sapkákat kellett megerősíteni. Hat 
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palliumot kellett készíteni a nagyon sérült köteteknek. 
 

 
A kötetek tisztítása és konzerválási munkáit az állományvédelmi munka 
követelményei szerint történt és a munkát 6 felsőfokú szakirányú (OSZK OKJ) 
végzettségű restaurátor végezte a helyszínen: Berényi Katalin, Donáth Anna, Helliné 
Lukács Judit, Mezeiné Victor Örzse, Székely Noémi és Gy. Molnár Kerstin. 
 
 
Budapest, 2017. április 14. 
 

 
Gy. Molnár Kerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
OSZK OKJ végzettség törzslapszáma: 47-05/2000. 


