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Bevezetés

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa 2008-ban 
kezdte el az egyházközségi gyűjteményi felmérést. Lelkészek, felügyelők, 
gyülekezeti tagok és egyházmegyei gyűjteményi megbízottak munkája 
nyomán a kérdőívek nagy része elkészült. 2010 folyamán minden egyház-
megye esperese megkapta a kérdőívek másolatait, amelyek remélhetőleg 
segítenek abban, hogy a lelkészváltások során a gyűjteményi anyagok 
leltárszerűen kerüljenek átadásra-átvételre.

A felmérés alatt fogalmazódott meg az igény arra, hogy az egyházközségi 
gyűjtemények helyes kezeléséhez készüljön szakmai útmutató. 2009-ben 
nyomtatott formában elkészült az a füzet, amelyben a legszükségesebb 
fogalmak, szakmai követelmények és információk megtalálhatóak. A 
füzet eljutott valamennyi egyházközséghez.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa a gyűjteményi 
ágazatvezetőkkel közösen 2008 óta évenként pályázattal segíti az egy-
házközségi levéltárak, könyvtárak rendezését, őrzését, állagmegóvását és 
műtárgyainak restaurálását.

Az új, átdolgozott, online-kiadás az újabb evangélikus lelkészi és munka-
társi nemzedék számára kíván útmutatást nyújtani.



Rövidítések

Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Levéltár = EOL

Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Könyvtár = EOK

Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Múzeum = EOM

Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanács = GYT
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Az iratok őrzésének felelőssége

1. Az egyházközségi, egyházmegyei, intézményi, 
egyesületi és egyéb egyházi szervezeti iratok je-
lentős értéket képviselnek, mert egyedi és meg-
ismételhetetlen módon őrzik az evangélikus egy-
ház egy-egy fontos egységének a történetét. Az 
iratok károsodása, elveszése esetén azokat pó-
tolni nem lehet, tehát a történelem, a múlt egy 
darabja vész el örökre!

2. Az egyházi iratok megőrzésének felelőssége 
múltunk tiszteletéből következik, nem lehet 
elhanyagolható nyűg. Az egyházi iratok védel-
mének kötelessége az iratok tulajdonosára, ke-
zelőjére, egyházközség esetén pl. a lelkészre és 
a felügyelőre tartozik. Természetesen ezekben 
a kérdésekben bátran fordulhatnak az Evangé-
likus Országos Levéltárhoz segítségért vagy út-
mutatásért.

3. Aránylag kis odafigyeléssel, csekély anyagi rá-
fordítással nagy értékeket lehet megmenteni, 
amelyből a gyülekezet, az egyház gazdagodik.

4. Az egyházközségek iratait általában maga az 
egyházközség kezeli. Ha az iratok őrzésének 
szakszerű módja nincs biztosítva (meggyengülés, 
megszűnés), letétbe adhatja a közeli (regionális) 
kiemelt egyházi levéltárnak (Békéscsaba, Győr, 

Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas) vagy az 
Evangélikus Országos Levéltárnak.

5. Az egyházi levéltárak egyházi szakfelügyeletét az 
Evangélikus Országos Gyűjtemény levéltára, az 
Evangélikus Országos Levéltár vezetője gyakorolja.

 
Iratok megfelelő tárolása, 
állományvédelme

1. „A kiemelkedően értékes anyagokat olyan helyen 
kell őrizni, ahol a szakszerű és biztonságos tárolás 
felelősséggel megvalósítható (pl. az olyan egyház-
községek, ahol helyben lelkészi hivatal működik 
– pl. anyaegyház). Az olyan egyházközségi részek-
ben (társegyház, fiókegyház, leányegyház), ahol 
helyben lelkészi hivatal nem működik, csak olyan 
esetben javasolt értékes gyűjteményi anyagok őr-
zése, ahol vállalják a szakszerű tárolási feltételek 
megteremtését. Utóbbi esetekben szükséges az egy-
házmegyei gyűjteményi megbízott és az országos 
gyűjtemények folyamatos felügyelete.” [Gyűjtemé-
nyi szabályrendelet, 4/2008, 27.  §. (4)]

2. Irattárolásra lakott, ill. állandóan használt, fű-
téssel ellátott vagy klimatizált épületet vegyünk 
igénybe. Elhagyott parókia, templomkarzat, sek-
restye a betörésveszély, szélsőségesen ingadozó 
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Egy há zi le vél tá rak és 
irat anya gok ke ze lé se

„A tulajdonosnak kötelessége a levéltári anyag megőrzése és szakszerű kezelése.”
[Gyűjteményi szabályrendelet, 4/2008, 27. §. (3)]



hőmérséklet, valamint az esetlegesen megtelepe-
dő madarak, rágcsálók, rovarok és más állatok 
miatt irattárolásra nem alkalmas.

3. Az iratokat lehetőleg egy helyen tároljuk. Tárolási 
nehézségekre, helyhiányra hivatkozva ne legye-
nek az iratok több külön helyiségben vagy épü-
letben.

4. A legfontosabb iratokat, anyakönyveket ajánlatos 
páncélszekrényben elhelyezni, de állapotukat ott 
is időről-időre ellenőrizni kell. Az irattároló helyi-
ség biztonságáról, betörésvédelméről gondoskod-
ni kell (megfelelő rács, zár, belépési engedély).

5. Leginkább a víz, nedvesség és párás levegő ve-
szé lyeztetheti az iratokat, ezért jól szigetelt, 
beá  zásmentes helyiséget válasszunk. Pincében, 
ned ves helyiségekben (garázs), ott, ahol víz- és 
szennyvízcsövek vezetnek keresztül, iratokat tá-
rolni nem szabad.

6. A tűzvédelmi szabályok betartandók, gázzal oltó, 
kézi tűzoltó készüléket kell beszerezni, kerülni 
kell a nyílt lángú kályha használatát.

7. A túl erős fény (napfény, erős lámpa) is káros 
az iratokra, ezért azokat tároljuk elzárva, csak a 
használat idejére vegyük elő, hosszú ideig ne vi-
lágítsuk meg őket és ne tegyük ki közvetlen nap-
fénynek.

8. Állati kártevők, rágcsálók, ürüléket rakó madarak 
a levéltári iratokat tároló helyiségbe nem juthat-
nak be.
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9. Az iratoknak megfelelő klímát kell biztosítani: 45–
55% légnedvességet, 65% fölötti párás helyiség-
ben tilos iratot tárolni. A megfelelő hőmérséklet 
16–18 °C, a túl meleg, 24 °C feletti hőmérséklettől 
szárad, öregedik, törik a papír. Rendszeresen szel-
lőztetni kell, de nem csapadékos, párás időben.

10. Fontos az iratok és a tároló helyiség portalanítása, 
takarítása, de kerüljük a túl sok vízzel, erős vegy-
szerrel történő felmosást. Portörlés helyett inkább 
a porszívózás alkalmas, iratokat a cső végére tett 
puha, kímélő kefével szabad portalanítani.

11. Az iratok tárolására savmentes levéltári dobozt 
használjunk, amely védi a külső behatásoktól és 
kezelhetővé teszi az iratot. A lehető legtöbb ira-
tot dobozban kell tárolni. A szálas iratokon kívül 
a kisebb köteteket, iratcsomókat, folyóiratokat 
is lehet dobozban őrizni. A dobozt teljesen meg 
kell tölteni, de túltömni nem szabad. Savmentes 
dobozt az Evangélikus Országos Levéltártól lehet 
ingyenesen igényelni.

12. Az iratokról el kell távolítani az iratba belevágó-
dó spárgát, helyette széles pamutszalagot (Köp-
per-szalagot) használjunk. Öntapadós címkét se 
dobozra, se kötetre ne tegyünk, mert rövid időn 
belül leválik és ragacsos nyomot hagyhat. A fém-
kapcsok, gumiszalagok, műanyag irattartók eltá-
volítandók az iratok közül, mert rongálják azokat. 
A nedves és penészes iratot szárítani kell, a pe-
nészt puha ecsettel távolítsuk el (gumikesztyű és 
porvédő maszk viselete ajánlatos).
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A kutatás szabályai, az iratok kezelése

1. Levéltári dokumentumokra – szükség esetén – (ol-
dal)számozást csak ceruzával lehet írni. Jegyzetelni 
levéltári iratra fektetett papíron nem szabad. Levél-
tári helyiségben étkezni, élelmet, italt tárolni, dohá-
nyozni nem szabad. Érzékeny, régi, értékes doku-
mentumokhoz csak cérnakesztyűvel szabad nyúlni.

2. Kutatás esetén kutatófüzetbe jegyezzük fel a ku-
tató személyes adatait. A kutatónak írásban nyilat-
koznia kell, hogy elfogadja az egyházközség adat-
védelmi szabályzatát. A kutató táskáját, kabátját 
ne vigye be a kutatóhelyiségbe, a kutatásért fele-
lős személy folyamatosan felügyelje. Az adatvé-
delmi törvény (2011. évi CXII. tc.) szerinti érzékeny 
személyi adatoknál az adatvédelmi szabályokat be 
kell tartani. Kérdés esetén forduljanak az országos 
egyház adatvédelmi felelőséhez (elérhetősége az 
Országos Iroda titkárságán megtalálható).

3. A 4/2014. évi országos szabályrendelet 6. § (3) 
értelmében a lelkészek nem kötelesek kutatót fo-
gadni abban az esetben, ha a kutatás tárgyát képe-
ző anyakönyvi bejegyzések digitalizált formában 
elérhetőek az Őskereső adatbázisban (www.oske-
reso.hu). Abban az esetben, ha méltányosságból 
mégis fogadnak anyakönyvi kutatót, kérjük, hogy 
e szabályrendelet előírásai szerint ne az eredeti 
anyakönyvet adják nekik oda kutatásra, hanem 
az arról készült digitális felvételeket, amennyiben 
készültek. Fel kell hívni a kutatók figyelmét, hogy 
a 4/2014. évi szabályrendelet 6. § (1) értelmében 
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az anyakönyvekről készített digitális képeket nem 
másolhatják le maguknak. Az Őskereső adatbázis 
ingyenesen hozzáférhető nyitvatartási időben az 
Evangélikus Országos Gyűjteményben és a hat 
kiemelt egyházi levéltárban. A személyes ada-
tot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálát 
követő 30. év január 1-jén válik kutathatóvá. Ha 
a halálozás ideje nem ismert, akkor az érintett 
születését követő 90. év eltelte után, ha az sem 
ismert, az irat keletkezésének évét követő 60. év 
eltelte után válik kutathatóvá (1995. évi LXVI. tc.)  
Anyakönyvek esetében szintén az érintett halá-
lát követő 30. év január 1-jén válik kutathatóvá a 
bejegyzés, azonban ha ez nem ismert, akkor az 
érintett születését követő 100 év eltelte után, ha 
ez nem ismert, az irat keletkezésének évét követő 
75. év eltelte után válik kutathatóvá. 20. századi 
keresztelési anyakönyvek esetében különösen 
ügyelnünk kell arra, hogy egy oldal több bejegy-
zést tartalmaz, tehát meglehet, hogy a kutató 
által kutatni kívánt személy bejegyzése már nem 
védett, de a körülötte lévők még igen. Ebben az 
esetben olyan másolatot kell a kutató rendelkezé-
sére bocsátani, amelyen az összes védett adatot 
kitakarták. Ennek költségét, amennyiben lenne, a 
kutatónak kell állnia. (2010. évi I. tc. 93/A. §) 

4. Bármilyen változás, fogyás, gyarapodás, kiállítá-
si kölcsönzés, restaurálás, rendezés, digitalizálás 
eseményét levéltári nyilvántartásban kell felje-
gyezni, a változtatásokról értesíteni kell az egy-
házmegyei gyűjteményi megbízottat.
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5. Levéltári iratról fénymásolatot a kutatást felügye-
lő személy készítsen, ne a kutató. A másolásnál 
az iratot kímélni kell. Töredező, málló, nagymé-
retű, rongált, pecsétes iratot nem szabad fény-
másolni. Ilyenkor csak fényképezni szabad, de az 
erős megvilágítást, feltűzést mellőzve.

6. Levéltári iratot kölcsönözni nem szabad (ez alól 
csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a 
levéltár kezelőjének írásos engedélyével). Kiál-
lítások esetén lehetőleg másolatot használjunk, 
a megfelelő klimatikus és biztonsági feltételeket 
biztosítsuk.

7. Restaurálást csak megfelelő, az EOL által ajánlott 
szakember végezhet. Az utóbbi években anya-
könyvek restaurálására – önrész vállalásával – 
pályázni lehet. A pályázatot az EOL-hoz kell be-
nyújtani.

Az irattári és levéltári iratok 
megkülönböztetése

1. „Az egyházi szervezeteknek a tulajdonukban lévő 
levéltári anyagról nyilvántartást (levéltári jegyzé-
ket) kell készíteni, és abba az iratra vonatkozó min-
den változást be kell vezetni.” [Gyűjteményi sza-
bályrendelet, 4/2008., 27. §. (5)]

2. Az iratok védelmének egyik legfontosabb felté-
tele a rendezettség. Rendetlen, rendezetlen ál-
lapotban az iratanyag nem használható és köny-
nyen kerül veszélyeztetett állapotba.

3. Az újonnan keletkezett, aktív használatban levő 
iratok először az irattárba kerülnek. Az irattári 
anyag – az iratkezelési szabályzat meghatározá-
sa alapján – 15–30 év múlva válik levéltári irattá. 
Ezért fontos, hogy kezeljük külön és ne kevered-
jék az irattári (újabb) anyag a levéltári (régebbi) 
iratokkal.

4. Fontos alapelv: „ami ma irattár, holnap levéltár”. 
A rendezett iratkezelés, iktatás, iktatókönyv ve-
zetése, tárgymutató létesítése, fontos elektroni-
kus levelek (e-mail) kinyomtatása, faxok fény-
másolása által válnak az iratok jól kezelhetővé, 
visszakereshetővé, használhatóvá.

A rendezés módja, levéltári alapfogalmak

1. Az irattári és levéltári iratok kezelését és rende-
zését az egyházi szervezet megbízásából, meg-
felelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy 
végezheti. E munkában érdemes az EOL-hoz ta-
nácsért fordulni.

2. A levéltári iratok rendezésének alapelve, hogy az 
eredeti rendet őrizzük meg vagy állítsuk helyre. 
Elsődleges a proveniencia elve, amely alapján 
az iratokat származásuk szerinti rendben, elkü-
lönítve őrizzük, tehát külön az egyházközség 
iratait, külön az egyházmegyei iratokat és külön 
az átadott hagyatékokat. Ha pl. megbomlott az 
iktatás rendje, az iktatószámok sorrendjét helyre 
kell állítani.
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3. Ha a proveniencia-elv nem alkalmazható – pl. 
teljesen vegyes, hagyatéki anyag esetén –, akkor 
a pertinencia-elvet alkalmazzuk, amely az iratok 
utólagos csoportosítását jelenti: tárgyi (temati-
kus), azon belül időrendi alapon.

4. A levéltári anyag alapegysége a fond, amely egy 
önálló irattermelő szervezet (pl. egyházközség) 
vagy természetes személy iratanyagát jelenti. A 
fondon belül az anyag további egységekre tago-
lódik, a következőképpen. Állag: anyakönyvek, 
jegyzőkönyvek, iktatott iratoké; sorozat: az álla-
gon belül az iktatókönyvek; tétel/darab: az egyes 
iktatószámokhoz tartozó ügyiratok vagy egyes 
különálló iratok.

5. A levéltári iratnak kétféle jelzete van:
A levéltári jelzet az irat helyét határozza meg az 
iratok szerkezetében. Az egyes iratcsoportokat 
nagybetűvel, azon belül a legtöbbször időrendbe 
rendezett iratokat növekvő számokkal jelöljük: 
pl. A/1–A/5. = az anyakönyvek, időrendben. A le-
véltári jelzetet rövidítve ajánlatos a dobozon is 
feltüntetni. A levéltári dobozokat, köteteket is 
érdemes tulajdonos-pecséttel ellátni.
Raktári jelzet: az irat mindenkori őrzési helyét 
jelzi: mely helyiség, hányadik polcán (pl. lelkészi 
hivatal szekrényében, felső polc).

6. A jegyzékben a levéltári és raktári jelzeten túl a 
következő adatok szerepelnek:
Iratmennyiség: iratfolyóméterben (röv.: ifm), ez az 
iratok vastagságát jelzi (pl. ha egy doboz, iratcso-
mó, kötet vastagsága 34 cm, akkor 0,34 ifm ennek 
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az irategységnek a mennyisége); Az iratok évköre: 
a kezdő és az utolsó irat dátuma (1867–1918).
Az irat jellege: doboz, kötet, csomó, füzet (a ke-
retmintát ld. a mellékletben).

Az egyházközségi (gyülekezeti) levéltárak 
rendezése

1. Az evangélikus egyházközségi iratok rendezé-
séhez szükségesek az 1970-es években, Sólyom 
Jenő professzor irányításával készült levéltári 
jegyzékek és a 2008-as felmérés űrlapja, ame-
lyeket, ha nem áll rendelkezésre, az EOL-tól lehet 
másolatban kérni.

2. Először meg kell vizsgálni, mennyire maradt meg 
az 1970-es években kialakított rend, ill. azt, hogy 
megvannak-e a jelzett anyagok, az esetleges hi-
ányt jelezni kell. 

3. Az új jegyzék készítésénél ajánlatos az 1970-es 
rendszert alapul venni, a meglevő jelzeteket foly-
tatni. Ugyanakkor a kialakítandó rendnél nem 
lehet mereven eljárni, hiszen az egyes gyüleke-
zetek iratanyaga a helyi adottságoknak megfele-
lően eltérhet.

4. Az egyházközségi iratoktól elkülönítendők az 
odakeveredett, de máshova tartozó iratok. Főleg 
egyházmegyei (esperesi hivatali) anyagok szoktak 
odakeveredni, mert az esperesi székhely változik, 
az adott esperes lelkészi szolgálati helyén műkö-
dik. Előfordulhat, hogy a lelkész különféle egyházi 
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tisztségeiből fakadóan egyházmegyei, egyházke-
rületi, országos egyházi jellegű iratokat is tart ma-
gánál. Ilyen esetben kérjük, értesítsék az EOL-t és 
az egyházmegyei gyűjteményi megbízottat.

A gyülekezeti iratok fő fajtái

A. Anyakönyvek, időrendben. Kezdetben sokszor 
vegyes anyakönyvezés folyt, majd a keresztelé-
si, esketési és temetési anyakönyvek szétváltak. 
Később sok helyen konfirmációs, be- és kitérési 
anyakönyvet is vezettek. A családkutatások miatt 
a leggyakrabban az anyakönyveket használják. 
Kutatás esetén a digitális másolatot kell használ-
ni, amely az országos anyakönyv-digitalizálási 
programnak köszönhetően a legtöbb lelkészi hi-
vatalban rendelkezésre áll – ha pedig nem, kér-
jük, értesítsék az EOL-t.

B.  A presbitériumi jegyzőkönyvek kiemelten értéke-
sek a gyülekezettörténet szempontjából, mert a 
gyülekezet életének főbb eseményeit tartalmazzák. 
A 18–19. században a világi és egyházi hatóságok 
rendeleteit ún. protocollum-könyvekbe másolták.

C.  Lelkészi hivatal levelezése. Iktatás nélküli, a 19. szá-
zad második felétől pedig egyre inkább az iktatott 
iratok alkotják a hozzátartozó segédkönyvekkel 
együtt (iktató- és mutatókönyvek, postakönyvek).

D.  Gazdasági (háztartási) iratok: pénztárkönyvek, 
költ ségvetések, zárszámadások, bizonylatok, 
nyug  ták, jelentősebb építkezések, javítások, beru-

házások, régi alapítványi elszámolások (ld. a se-
lejtezésnél mondottakat).

E.  Gyülekezeti nyilvántartások, név- és adójegyzékek.
F.  Lelkészi naplók, templomi hirdetőkönyvek.
G.  Egyházi iskolai iratok (1948 előttről).
H. Esetleges leány- és fiókegyházakra vonatkozó 

iratok.
I.  Egyéb iratok: lelkészi hagyatékok, prédikációk, 

gyülekezeti krónika, aranykönyv, egyesületek (női, 
kórus, temetkezési, Luther Szövetség), híványok, 
szeretetházi iratok, régi iratok gyűjteménye, egy-
házlátogatási jegyzőkönyvek (canonica visitatio).

Selejtezés

1. Selejtezéskor az iratkezelési szabályzatban fog-
laltaknak megfelelően kell eljárni. A selejtezendő 
iratok fajtáját, évkörét, mennyiségét selejtezési 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni és aláíratni. Prakti-
kus a selejtezést magában a levéltári jegyzékben 
is feltüntetni, hogy honnan, milyen anyagok ke-
rültek selejtezésre.

2. A selejtezés végrehajtásához a selejtezési jegy-
zőkönyv végén az esperes vagy az egyházmegyei 
gyűjteményi megbízott és az EOL írásos hozzájá-
rulását be kell szerezni.

3. Selejtezéskor az értékes, megőrzésre méltó iratokat 
különválasztjuk a lényeges adatot nem tartalmazó-
tól, értéktelen másolatoktól. Elsősorban az illető 
egyházi szervezetre, pl. gyülekezetre egyedileg 
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vonatkozó iratokat kell megőrizni, a máshol 
is őrzött, másolatban terjesztetteket kevésbé.

4. A nagyobb építkezések (templom, parókia), 
beruházások és felújítások anyaga megőr-
zendő. Egy-egy érdekes esemény, konferen-
cia-névsor is megőrizhető.

5. Elsősorban a gyorsan felgyűlő újabb, 20. századi 
pénztári, banki bizonylatokat, postai átutalási 
vényeket selejtezzük, főleg, ha a pénztárköny-
vek megvannak. De a bizonylatokból is érdemes 
megőrizni egy-egy érdekes évből származó min-
tasorozatot, pl. a jelentős építkezés vagy törté-
nelmi esemény évéből származó bizonylatot.

6. A tömeges nyomtatványok, folyóiratok, máshol 
is meglevő sokszorosított egyetemes, egyház-
kerületi jegyzőkönyvek, körlevelek megőrzése 
nem szükséges, csak ha elég hely van. Selejte-
zéséhez az EOK véleményét szükséges kikérni.

7. Minél régebbi iratanyagról van szó, annál 
kevésbé valószínű, hogy abból az időszakból 
további levéltári források fognak előkerülni, 
ezért az 1950 előtti iratanyagokban ne végez-
zünk selejtezést.

Különleges levéltári anyagok

1. Megőrzendők a tervek, gyülekezetre vonat-
kozó térképek, diplomák (oklevelek), ame-
lyeket megfelelően becsomagolva, megfelelő 
nagyságú fiókban, tárolóeszközben kell őriz-

ni. Érdemes a fontosabb kisnyomtatványokat 
(gyülekezeti eseményekre szóló meghívók, 
gyászjelentések) megőrizni.

2. A közelmúlt történetére vonatkozóan értéke-
sek a fényképek, amelyeket érzékenységük 
miatt külön borítékban, azon tartalmukat fel-
tüntetve kell őrizni, lehetőleg alacsonyabb 
hőmérsékleten. (A fényképek megőrzéséhez 
lásd Kincses Károly írását.)

3. Az újabb elektronikus adathordozók: video- és 
magnókazetták, digitális adathordozók (CD/ 
DVD) megőrzése is fontos az informatikai ar-
chiválásnak megfelelően. Fő tekintettel arra, 
hogy az utóbbi egy-két évtizedben egyre több 
irat és fénykép digitálisan keletkezik, ezeknek 
rendezett tárolására, rendezésére, mentésére 
külön figyelmet kell fordítani. (Tanácsért kér-
jük, hogy forduljanak az egyházi informatikai 
munkacsoporthoz, a velük történő levelezésbe 
pedig vonják be az EOL-t.)

4. Bár nem levéltári, hanem könyvtári anyag, 
de a gyülekezettörténet szempontjából fontos 
az ilyen adatokat tartalmazó nyomtatványok és 
egyéb kiadványok megőrzése: nyomtatásban 
megjelent egyházközségi évkönyvek, lelkészi 
jelentések, templom- és gyülekezettörténetek, 
képeslapok, egyéb egyház- és helytörténeti ki-
adványok.

Czenthe Miklós, Kertész Botond (2009) 
kiegészítette: Csermelyi József (2022)



MELLÉKLET

Levéltári jegyzék (keretminta nem konk-
rét, hanem általános példán)

XY egyházközség levéltári anyagának a jegyzéke
Az iratanyag általános jellemzői: Évkör: 1725-től nap-

jainkig.
Iratmennyiség: 11,54 ifm (iratfolyóméter).
A levéltári iratok elhelyezése: anyakönyvek, legérté-

kesebb iratok a lelkészi hivatal páncélszekrényé-
ben, jegyzőkönyvek és a többi irat zárható levéltá-
ri iratszekrényben, az irattári iratok (1979–2009) 
a lelkészi hivatalban polcokon.

A levéltár és az irattár kezelője: a gyülekezet lelké-
sze / a lelkészi hivatal vezetője.
Selejtezés: dátum és a selejtezést végző személyek 

neve.

A főbb iratfajták adatai
(a tényleges levéltári jegyzékben ennél részlete-
sebb, tételes adatok szerepeljenek):
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Levéltári  Iratfajta Évkör Irat- Doboz, kötet,  Raktári jelzet,  Megjegyzés, állapot, 
jelzet   mennyiség iratcsomó elhelyezés hiány

A/1-5. Anyakönyvek 1725-1950 0,48 ifm 7 kötet Lelkészi hivatal,  Az 1. kötet restaurálva,
      páncélszekrény a 2. restaurálásra szorul.

B/1-4.  Presbiteri  1798-1950 2,40 ifm 6 kötet Páncélszekrény A legrégibb jegyzőkönyvről 
  jegyzőkönyvek     digitális másolat készült.

B/5-6. Protocollumok  1788-1904 0,16 ifm 3 kötet Lelkészi hivatal, 
  (rendeletkönyvek)    levéltári szekrény,  
      felső polc

C/1-3. Lelkészi hivatal  1872-1935 1,56 ifm 4 doboz         felső polc 
  iktatatlan iratai

C/4-7. Lelkészi hivatal  1881-1950 1,30 ifm 6 doboz         felső polc 
  iktatott iratai, 
  iktatókönyvek

D/1-7. Gazdasági (háztar- 1824-1950 3,19 ifm 3 kötet, 7 doboz         alsó polc A bizonylatok selejtezésre
  tási) iratok, pénztár-     szorulnak / selejtezve: 
  könyvek, bizonylatok,      dátum, jkv. sz.
  építkezések iratai

E/1-3. Gyülekezeti  1873-1911 0,86 ifm 1 kötet, 1 doboz         középső polc 
  nyilvántartások

F/1-15. Lelkészi naplók,  1881-1950 0,26 ifm 3 doboz         középső polc 
  hirdetőkönyvek

G/1.  Iskolai iratok 1871-1947 0,02 ifm 1 füzet         középső polc 

I/1-2. Egyházkormányzati  1831-1950 1,13 ifm 35 kötet Gyülekezeti  Megtartása csak indokolt 
  nyomtatványok,     könyvtár esetben.
  jegyzőkönyvek, 
  egyéb nyomtatványok

I/3.  Egyéb, vegyes iratok 20. század 0,18 ifm 1 iratcsomó Levéltári szekrény, 
      középső polc
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Az Evangélikus Országos Levéltár honlapja: 
 https://eol.lutheran.hu
A Gyűjteményi Tanács honlapja: https://gyt.lutheran.hu
Az evangélikus egyházi levéltárak adatai a MELTE 

(Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete) hon-
lapján: https://melte.hu/node/105

KERTÉSZ Botond (szerk.): Útmutató az egyházköz-
ségi levéltárak értékeinek védelméhez. Budapest, 
MELTE, 2000. 

 https://melte.hu/node/42
Az állami levéltári törvény (1995. évi LXVI.), amelyet 

több alkalommal módosítottak. 
 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv
EMMI (minisztériumi) rendelet a közlevéltárak és 

a nyilvános magánlevéltárak (ide tartoznak az 
egyházi levéltárak) tevékenységével összefüggő 
szakmai követelményekről, 27/2015. (V.27.). Inter-
neten elérhető:

 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv
BÖRÖCZ Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár 

(Budapest) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1993.

 https://medit.lutheran.hu/site/konyv/2969
EMBER Győző: Levéltári terminológiai lexikon. Bu-

dapest, Akadémiai Kiadó, 1982.

Iratkezelő és irattáros ismeretek. Jegyzet a középfokú 
irattáros tanfolyamok résztvevői és oktatói számá-
ra. 2., bővített kiadás. Budapest, Magyar Országos 
Levéltár, 2000. (Levéltári módszertani és oktatási 
füzetek 6.)

Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédle-
véltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallga-
tói részére, I–II. rész. Budapest, Magyar Országos 
Levéltár, 1998.

Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos. Buda-
pest, Osiris, 2009.

A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház le-
véltárának jegyzéke, I-II. kötet. Budapest, Kellner 
ny., 1912–1915.

 https://medit.lutheran.hu/site/konyv/2188
A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltári anya-

gának fondjegyzéke. Budapest, Új Magyar Köz-
ponti Levéltár, 1983. (A magyarországi egyházi 
levéltárak fondjegyzékei III.)

 https://medit.lutheran.hu/site/konyv/4565
Az Evangélikus Országos Levéltár által ajánlott szak-

restaurátor (2022-es adat):
 ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely, 1088 Budapest, 

Üllői út 4. Vezető: Gy. Molnár Kerstin, tel.: +36-1-306 
4574, mobil: +36-70-429 4332; +36-70-429-3710

 https://archivart.hu/hu
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A BŐ VEBB TÁ JÉ KO ZÓ DÁST SE GÍ TŐ IN FOR MÁ CI ÓK ÉS SZAK IRO DA LOM
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Egyházközségi könyvtárnak nevezünk minden 
olyan egyházközségi tulajdonban lévő gyűjteményt, 
amely bármely mennyiségű könyvből, folyóiratból 
vagy egyéb könyvtári dokumentumból áll. A köny-
vek között kiemelkedő jelentőségűek az ún. muzeá-
lis értékű, védett könyvek.

Muzeális, védett könyvek 

Muzeális dokumentumnak minősülnek [vö. 22/2005. 
(VII. 18.) NKÖM rendelet]: 
a középkori, koraújkori kéziratok (kéziratos hagyaté-

kok);
1701 előtt bárhol, bármilyen nyelven megjelent köny-

vek;
1701–1851 között Magyarországon, bármilyen nyelven 

megjelent könyvek;
1701–1851 között külföldön megjelent hungarikumok 

(magyar vonatkozású könyvek);
hagyatékokból származó, 1701–1851 között külföldön 

megjelent, idegen nyelvű könyvek;
minden olyan könyv, elektronikus dokumentum vagy 

folyóirat, amelyet az egyházközség valamilyen ok-
ból védettnek tart (pl. díszalbum, emlékkönyv, gyü-
lekezettörténet, gyülekezeti hírlevél stb.).

A muzeális, védett könyvek kezelése

Az egyházközségi vagyonleltár részeként kell nyil-
vántartani; nem adható el;

a muzeális könyvekről leírást kell készíteni [ld. I. sz. 
melléklet], és el kell azt küldeni az Evangélikus Or-
szágos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Könyv-
tárba (a továbbiakban: EOK); amennyiben nem tud-
juk eldönteni, hogy muzeális-e a könyv (pl. hiányzik 
a címlapja), szakember tanácsát kell kérni; ha nem 
tudjuk elkészíteni a muzeális könyv leírását, küld-
jünk a címlapról digitális másolatot az EOK-ba;

a védett, muzeális értékű könyveket betörés ellen 
védett helyiségben kell tárolni (betörésbiztos zár, 
rács, riasztó, páncélszekrény stb.);

a muzeális könyveket lehetőleg zárt szekrényben tá-
roljuk; a rosszabb állapotban lévő köteteket helyez-
zük könyvdobozba, tokba vagy tékába, esetleg kös-
sük át széles pamutszalaggal (Köpper-szalaggal), 
spárgát ne használjunk; a térképeket összehajtás 
nélkül vagy felcsavarva, tokban ajánlatos tárolni;

bármilyen, a könyv állapotát veszélyeztető körül-
ményről értesíteni kell a felettes egyházi és könyv-
tári felügyelő szervet;

„Az evangélikus egyházi gyűjtemények tudományos intézményként működnek, 
amelyek az evangélikus múlt és kultúra javainak őrzésével és feldolgozásával járulnak hozzá 

az evangélikus szellemiség ápolásához.”
[Gyűjteményi szabályrendelet, 4/2008, 2.  §.]



elveszés, megsemmisülés esetén a felelősség meg-
állapítása végett vizsgálatot kell folytatni és jegy-
zőkönyvet kell felvenni;

tűzbiztonsági szempontból a védett, muzeális köny-
vekkel rendelkező egyházközségi könyvtárakban 
ajánlott a füstérzékelő;

tűz- és vízkár esetében azonnal fel kell venni a kap-
csolatot szakképzett restaurátorral;

muzeális dokumentumok javítását és kötését csak 
szakrestaurátor végezheti;

muzeális könyveket csak kiállítások számára lehet 
kölcsönözni, és az átvételi elismervényt az egy-
házközség irattára számára iktatni kell; a kölcsön-
zésről értesíteni kell az egyházmegyei gyűjtemé-
nyi megbízottat és az EOK-ot;

muzeális értékű könyvet fénymásolni tilos;
muzeális értékű könyv fényképezéséhez vagy digitali-

zálásához az egyházközség lelkészének engedélyén 
kívül szükséges az EOK vezetőjének az engedélye is;

olvasó muzeális könyvet csak felügyelet mellett ol-
vashat a lelkészi hivatalban vagy a szakgyűjtemény 
olvasótermében.

Az egyházközségi könyvtár 
fizikai állapotának megőrzése, védelme

a könyveket összegyűjtve, egy helyen, lehetőleg az 
egyházközség egyik irodájában kell őrizni;

a lelkész saját könyvtára és az egyházközségi könyv-
tár egymástól jól elkülöníthető módon kezelendő;
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ha a lelkésznek a gyülekezet egyik tagja könyvet 
ajándékoz, tisztázni kell, hogy az egyházközségi 
könyvtár vagy a lelkész személyes könyvtára szá-
mára történt-e az adományozás;

a könyveket zárt könyvszekrényben vagy nyitott 
könyvespolcokon kell elhelyezni (rendszeres ta-
karítással a por által okozott károsodás megaka-
dályozható);

100 évnél régebben megjelenő nem muzeális könyv 
nem kölcsönözhető, csak a lelkészi hivatalban, 
felügyelet mellett olvasható;

a külső kölcsönzéseket vagy nyilvántartási füzetben 
ajánlatos vezetni, vagy átadás-átvételi jegyzéket 
kell készíteni;

gyúlékony anyagokat nem szabad a könyvek köze-
lében tárolni; legyen a helyiségben széndioxidos 
tűzoltó készülék;

a helyiségben, amelyben a könyveket tárolják, a hő-
mérséklet ne legyen 20 °C-nál magasabb (megen-
gedett: 16–20 °C); a magas hőmérséklet és ala-
csony páratartalom a papír, ill. a bőr s egyéb kötés 
kiszáradásához, széttöredezéséhez vezet;

a légnedvesség (relatív páratartalom) 45–55 % kö-
zött lehet (optimális: 50 %); a magas páratarta-
lom a penészgombák és egyéb kártevők elszapo-
rodásához vezet; a méréshez pár ezer forintért 
lehet vásárolni a műszaki boltokban hőmérséklet- 
és páratartalom-mérő berendezést;

nedvesség ne érje azt a helyiséget, ahol könyveket 
tárolunk (vízcsövektől, beázástól óvjuk őket);
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padlón (kövön) még dobozban sem tároljunk köny-
veket – az állványok vagy polcok legalább 10 cm-
re legyenek a padlótól;

ha nedvesség éri a könyveket, akkor egy jól szellő-
ző helyiségben (vagy szabad levegőn) szárítsuk 
ki őket, lehetőleg felállítva, legyezősen kinyitva, 
időnként a lapokat   hajtogatva;

a penészes papírokat, könyveket el kell különíteni, 
mert megfertőzi egész könyvtárunkat; a penészes 
könyveket fertőtleníteni kell – ha ezt észleljük, 
szakemberhez kell fordulni;

a fényviszonyok tartósan nem emelkedhetnek 50 
lux fölé; közvetlen fénytől óvni kell a könyveket, 
az ablakokra sötétítőt kell szerelni;

a könyvekben lehetnek rovarkártevők (pl. élő könyv-
szú), illetve tavasszal, szellőztetéskor belekerül-
hetnek a könyvekbe rovarok – ha ezt észleljük, 
szakemberhez kell fordulni;

ragasztószalaggal (pl. cellux), háztartásokban hasz-
nálatos ragasztókkal nem szabad a könyvet javí-
tani; szakszerűtlen javítás helyett forduljunk szak-
emberhez.

Az egyházközségi könyvtár feldolgozása

Az egyházi szervezetek kötelesek a tulajdonukban 
lévő könyvanyagról nyilvántartást (leltári jegyzé-
ket) készíteni, amelyben az értékes műveket da-
rabonként tüntetik fel.

A könyveket elhelyezhetjük teológiai szakok és témák 
szerint a polcokon, ábécé-rendben vagy egyéb, a 

használatot megkönnyítő csoportosításban. A té-
mák szerint csoportosított könyvek kaphatnak kü-
lön betűjelet és elláthatjuk őket külön számokkal: 
pl. Egyháztörténet – E 1, E 2 stb.; Bibliák – B 1, B 2 
stb.; Történelem – T 1, T 2 stb.

A könyvek legegyszerűbb (nem adatbázisban törté-
nő) feldolgozásának a módja:

a polcokon elhelyezett könyveknek leltári számot kell 
adni; lehetőleg a folyószám-sorrendet kövessük – 
1, 2, 3, 4 stb. –, mert így könnyen helyre tehe tőek, 
ill. ellenőrizhetőek a könyvek; az egyházközség 
nevének a kezdőbetűjével is kezdhetjük a leltári 
számot, pl. K 1, K 2, K 3 stb;

a címlap verzójára (másik oldalára) rá kell nyomni 
a gyülekezet pecsétjét, és a könyv leltári számát 
a pecsét alá kell beírni – ne írjunk vagy pecsétel-
jünk soha szövegre vagy képre, a lehető legkisebb 
betűkkel és számokkal írjuk be a leltári számot;

leltárkönyvet az EOK-tól kell kérni, vagy a II. sz. mel-
léklet szerint feliratozott lapokat kell egybefűzni;

 a folyószámsorrenddel ellátott könyveket a leltár-
könyvbe kell beírni (ld. a II. sz. melléklet);

a leltárkönyvet célszerű a könyvekkel együtt a zárt 
könyvszekrényben vagy az egyházközség leltári 
jegyzőkönyveivel együtt őrizni;

a könyv adatait egyszerűsített módon táblázatba (Ex-
cel) lehet leírni, ezáltal különböző szempontok sze-
rint kereshetünk a könyvek között vagy valamilyen 
adatbázisba később áttölthetjük adatainkat;

a táblázat a következő mezőkből épüljön fel: a tu-
lajdonos egyházközség neve; leltári szám; a szer-
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ző vezetékneve; a szerző keresztneve; a könyv 
címe (lehet rövidíteni); a fordító, szerkesztő neve; 
megjegyzés a címhez (pl. kézirat, hányadik kia-
dás stb.); a kiadás vagy nyomtatás helye; a kia-
dás vagy nyomtatás éve; a kiadó vagy nyomdász 
neve; a könyv terjedelme (lapszám = l. vagy da-
rabszám = db); a könyv mérete (magassága cen-
timéterben); a kötet tényleges vagy becsült ára; 
a könyvek témája szerint egy vagy több tárgyszót 
is megadhatunk; a régi tulajdonos(ok) neve;  a 
könyv állapotára vonatkozó megjegyzések;  egyéb  
megjegyzések  [ld.  III. sz. melléklet];

nagyobb egyházközségi könyvtárakat az evangéli-
kus integrált katalógusban érdemes feldolgozni 
(https://liberty.lutheran.hu/)

könyvtári feldolgozással kapcsolatos kérdésekkel fel-
kereshető az EOK. A könyvek feldolgozására lehet 
pályázni az évenként zajló egyházközségi gyűjte-
ményi pályázaton.

Egyéb

Az egyházközség által kiadott könyvekből és folyó-
iratokból, hírlevelekből két kötelespéldányt vagy az 
elektronikus változatot el kell küldeni az EOK-ba.
A hosszú távú megőrzésre szánt digitális dokumen-
tumokat ajánlatos időnként az éppen aktuális szá-
mítógépes eszközre átmenteni vagy konvertálni, 
vagy olyan szerveren tárolni, amelyen rendszeresen 
végeznek biztonsági mentést. A hálózaton számos 
cikk foglalkozik a témával, ld. többek között:

http://mek-oszk.uz.ua/18200/18218/html/dkf2/
elm1.html

http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/ 
11543/34323/M%C3%A1rf%C3%B6ldi+Istv% C3%A1n.
pdf/0197fbe6-6da7-41a0-9fae-0b164dd68122

UNESCO Charta a digitális örökség védelméről:
https://docplayer.hu/114251892-Charta-a-digita-
lis-orokseg-vedelmerol.html

H. Hubert Gabriella (2009, 2022), átnézte:
Mányoki János (2009) és Balogh Kriszta (2022)
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II. melléklet



MELLÉKLETEK

I. Minta a muzeális könyvek 
bejelentéséhez

Az egyházközség neve:
……........……....................……..

A könyv jelzete: K 9

A könyv címe:
[Biblia. Germ.] Biblia, das ist die gantze Heilige 
Schrifft, deudsch D. Mart. Luther.

Megjelenési adatok:
Wittemberg, gedruckt durch Lorentz Seuberlich, 
1599.

Terjedelmi adatok:
[28], 332; 372 ff. – 2° – plur. fig. xylogr. [sok fametszet 
van benne]

Bibliográfiai azonosító:
VD 16 B 2835

A kötet állapota:
Hiány: 1. rész: D3-6, E6, F6; 2. rész: Nnn6-Qqq6. A 
kötésből csak a fatáblák maradtak fenn. A papír 
gyűrött, rovarrágott és szakadt. A fűzés szétesett.
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Egyházközség  K 1 Luther Martin Kis kátéja Prőhle Károly, ifj.  Budapest 1953 Ev. Egyet.  50 l. 14 cm 500 káté Ajándék Ko-  
neve         Sajtóo.     vács Z-től.

Egyházközség  K 2 -   Evangélikus    Budapest 1953- Ev. Egyet.  17 db 20 cm 8.500 naptár    Évenkénti vétel.
neve I-XVII.   naptár 1954-1970    1969 Sajtóo.

Egyházközség  K 3 Székács József A keresztyén    6. kiadás Budapest 1885 Kilián  111 l. 21 cm 5.000 káté    Könyvtár ren dezés
neve    vallástan     Frigyes        során került elő.
     katekizmusa

Egyházközség  K 4   Porádek Swaté    Nowé…wyd. Budapest 1899 Koloman  80 l. 16 cm 2.000 passió  Szakadt kötés.  Könyvtárrendezés 
neve    … Passie     Róza        során került elő.

Egyházközség  K 5   Passió Törteli Lajos 2. kiad. Budapest 1934 Fébé 23, [1] l. 15 cm 500 passió    Könyvtárrendezés 
neve                 során került elő.

Egyházközség  K 6    Keresztyén   7. kiad. Budapest 1912 Hornyán- VIII,  16 cm 3.000 énekes-    Könyvtárrendezés
neve -1-3.   énekeskönyv     szky 508 l.   könyv    során került elő.
                  3 példány.

Egyházközség  K 7 Oravala Aukusti A paraszt- Podmaniczky Pál 2. kiad. Budapest 1946 Ev. Evan- 378,  24 cm 1.500 életrajz    Könyvtárrendezés
neve    próféta     gélizáció [1] l.       során került elő.

Egyházközség  K 8 Bon- Dietrich Widerstand  Bethge, Eberhard 13. Aufl. München 1966 Chr. Kaiser 331 l. 19 cm 2.000 levelek Ajándék B. I.-  
neve  hoeffer  und Ergebung…          nétől, 1973

Egyházközség  K 9   Biblia, das ist  Luther, Martin  Wittemberg 1599 Lorentz  [28], 2° 100.000 Biblia,  József Lász-  A kötésből csak  Muzeális! Sok
neve    die gantze      Seuberlich 332;    német ló adomá- a fatáblák ma-  fametszettel.
     Heilige Schrifft…      372 ff.    nya, 1963 radtak fenn.
                A papír gyűrött,
                rovarrágott és
                szakadt. A fű-
                zés szétesett.
                Több levél hiányzik.

Egyházközség  K 10   [Biblia. Újszö- MEÖT Bibliafor-  Budapest 1977 Ref. Zsinati  350 l. 21 cm 800 Biblia,     Könyvtárrendezés 
neve    vetség.] Biblia:  dító Szakbizott-    Iroda    Újszövet-    során került elő.
     Istennek az Új- sága        ség, 
     szövetségben          magyar
     adott kijelentése

^
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Egyházközség  K 1 Luther Martin Kis kátéja Prőhle Károly, ifj.  Budapest 1953 Ev. Egyet.  50 l. 14 cm 500 káté Ajándék Ko-  
neve         Sajtóo.     vács Z-től.

Egyházközség  K 2 -   Evangélikus    Budapest 1953- Ev. Egyet.  17 db 20 cm 8.500 naptár    Évenkénti vétel.
neve I-XVII.   naptár 1954-1970    1969 Sajtóo.

Egyházközség  K 3 Székács József A keresztyén    6. kiadás Budapest 1885 Kilián  111 l. 21 cm 5.000 káté    Könyvtár ren dezés
neve    vallástan     Frigyes        során került elő.
     katekizmusa

Egyházközség  K 4   Porádek Swaté    Nowé…wyd. Budapest 1899 Koloman  80 l. 16 cm 2.000 passió  Szakadt kötés.  Könyvtárrendezés 
neve    … Passie     Róza        során került elő.

Egyházközség  K 5   Passió Törteli Lajos 2. kiad. Budapest 1934 Fébé 23, [1] l. 15 cm 500 passió    Könyvtárrendezés 
neve                 során került elő.

Egyházközség  K 6    Keresztyén   7. kiad. Budapest 1912 Hornyán- VIII,  16 cm 3.000 énekes-    Könyvtárrendezés
neve -1-3.   énekeskönyv     szky 508 l.   könyv    során került elő.
                  3 példány.

Egyházközség  K 7 Oravala Aukusti A paraszt- Podmaniczky Pál 2. kiad. Budapest 1946 Ev. Evan- 378,  24 cm 1.500 életrajz    Könyvtárrendezés
neve    próféta     gélizáció [1] l.       során került elő.

Egyházközség  K 8 Bon- Dietrich Widerstand  Bethge, Eberhard 13. Aufl. München 1966 Chr. Kaiser 331 l. 19 cm 2.000 levelek Ajándék B. I.-  
neve  hoeffer  und Ergebung…          nétől, 1973

Egyházközség  K 9   Biblia, das ist  Luther, Martin  Wittemberg 1599 Lorentz  [28], 2° 100.000 Biblia,  József Lász-  A kötésből csak  Muzeális! Sok
neve    die gantze      Seuberlich 332;    német ló adomá- a fatáblák ma-  fametszettel.
     Heilige Schrifft…      372 ff.    nya, 1963 radtak fenn.
                A papír gyűrött,
                rovarrágott és
                szakadt. A fű-
                zés szétesett.
                Több levél hiányzik.

Egyházközség  K 10   [Biblia. Újszö- MEÖT Bibliafor-  Budapest 1977 Ref. Zsinati  350 l. 21 cm 800 Biblia,     Könyvtárrendezés 
neve    vetség.] Biblia:  dító Szakbizott-    Iroda    Újszövet-    során került elő.
     Istennek az Új- sága        ség, 
     szövetségben          magyar
     adott kijelentése

^
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Evangélikus Országos Könyvtár honlapja: 
 https://eok.lutheran.hu

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének a honlapja: 
https://www.eke.hu/

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyv-
tári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával 
kapcsolatos szabályokról a „muzeális könyvtári do-
kumentumok nyilvántartása” menüpont alatt:
 http://www.eruditio.hu/mokka-r/

Evangélikus integrált katalógus: 
 https://liberty.lutheran.hu

MOKKA-R, a régi, muzeális könyvek (dokumentumok) 
adatbázisa: 

 http://www.eruditio.hu/mokka-r/

MOKKA-ODR, Országos Közös Katalógus: 
 http://odrportal.hu/web/guest/home 

Nemzetközi katalógus: 
 https://kvk.bibliothek.kit.edu/ 

KASTALY Beatrix: A könyvtári állomány megőrzése 
és védelme. Könyvtárosok kézikönyve 4. Szerk. 
Horváth Tibor és Papp István. Budapest, Osiris, 
2002, 195–259.

KURTA József: Rövid útmutató egyházi levéltárak és 
könyvtárak védelméhez. In Református Szemle, 
(99) 2006, 821–824.

PAPP Ivánné: Értékes könyveink számbavétele. In 
Lelkipásztor, XLV (1970), 225–231.

Régi könyvek és kéziratok. Tanulmánygyűjtemény. 
Összeállította PINTÉR Márta. Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár, 1974.

Az Evangélikus Országos Könyvtár által ajánlott 
szakrestaurátor (2022-es adat):

 ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely, 1088 Buda-
pest, Üllői út 4. Vezető: Gy. Molnár Kerstin, 

 tel.: +36-1-306 45 74, mobil: +36-70-429 4332; 
 +36-70-429-3710
 https://archivart.hu/hu

Hang- és videokazetták digitalizálása:
 https://emlekmento.com/
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Az egyházközség tulajdonában lévő 
kegytárgyak, ipar- és 

képzőművészeti alkotások kezelése
33

Az egyházközségek tulajdonában számos ipar-, kép-
ző- és népművészeti tárgy található. Érdemes nem-
csak az oltárfelszerelésekre gondolnunk, hanem pl. 
lelkészportrékra, hagyatékokból származó tárgyak-
ra, bútorokra stb. Bizonytalanok lehetünk az adott 
tárgyak muzeális/védett értékét illetően, ezért a leg-
főbb alapelv az legyen: Mindenre vigyázzunk!
A hivatal kötelező leltárjegyzékének külön ki kell 
térnie ezekre a tárgyakra is. Minden lelkészváltáskor 
– beleértve több lelkésszel bíró gyülekezetek eseté-
ben az egyik lelkész távozását is – ezeket a leltárokat 
ellenőrizni kell.
A leltárhoz ajánlatos – kizárólag belső használat-
ra – fotódokumentációt készíteni a tárgyakról. Ez 
vagyonvédelmi és műtárgyvédelmi szempontból is 
fontos. A dokumentáció lehetőleg tartalmazzon egy 
teljes nézetet és néhány részletfotót is.
A tárgyakat száraz, lehetőleg pormentes helyen kell 
tárolni. A nemesfémből készült kegytárgyakat pán-
célszekrényben, a többit jól zárható szekrényben, 
helyiségben tároljuk. Lakatlan parókián, könnyen 
hozzáférhető sekrestyében semmilyen kegytárgyat 
ne tároljunk!

Festmények

Olajképek – olajfestékkel, rendszerint vászonra, eset-
leg fára készült alkotások. Az oltárképek többsége ez-
zel a technikával készült. Az esetleges jelzet és a stílus 
alapján több-kevesebb pontossággal megállapítható 
a koruk, így értékük is. Az olajképeket nedvességtől 
védeni kell. Mivel templomainkat egyáltalán nem, 
vagy csak részben fűtjük, oltárképeink állandó ve-
szélynek vannak kitéve. Időnként át kell vizsgál-
nunk. Ha kerek fehér vagy sötét foltokat találunk 
az olajképeken, az gombás fertőzés, és a levegő túl-
zott páratartalmára utal. A gombás felületet száraz 
ecsettel tisztítsuk meg. Súlyosabb esetben fordul-
junk restaurátorhoz. Portréinkat, egyéb olajképein-
ket függesztve tároljuk, rendszeresen portalanítsuk. 
A sérüléseket, kagylósodott felületet, a vakrámától 
esetlegesen elvált részeket semmiképpen ne kezel-
jük magunk, forduljunk szakemberhez.
Akvarellek – vízfestékkel, papírra készült alkotások. 
Oltárképként nem fordulnak elő. Tanácsos üvegezett 
keretben, közvetlen fénytől védve, függesztve tárol-
ni. (Ez grafikákra is érvényes.)

„Az egyházközségek kötelesek a tulajdonukban lévő értékes műtárgyakat (festmények, műtárgyak stb.) 
fényképes nyilvántartásba (leltári jegyzék) venni és azokat leltári tárgyként kezelni, karbantartani...”

[Gyűjteményi szabályrendelet, 4/2008, 30. § (3)]



Fatárgyak, -szobrok

a) Festett vagy festetlen, különféle fából készült fa-
ragványok díszítik sok helyütt oltárainkat, szószé-
keinket és keresztelő medencéinket, illetve a pad-
végeket. Legnagyobb veszély a szuvasodás és a 
nedvesség. Fertőzések esetén, különösen, ha elő-
rehaladott, szakemberhez kell fordulni. A sérült, 
levált darabokat elkülönítve, becsomagolva meg 
kell őrizni a helyreállítás érdekében. A portalaní-
tás fontos, ne használjunk semmiféle vegyszert, 
tisztítószert. Ha a régi festés, aranyozás kopott, 
semmiképpen ne próbálkozzunk házilagos javí-
tással, átfestéssel.

b) Képkeretek.  Eljárás ugyanaz.
c) Faragott gyertyatartók, csillárok. Házilag a fa ré-

szeket ne javítsuk, az elektromos rendszert érde-
mes tízévente felülvizsgálni. Többit ld. fent.

Fémtárgyak

Aranyozott, ezüst, ezüstözött sárga-, illetve vörösréz, 
bronz- és óntárgyak lehetnek oltári gyertyatartók, 
úrvacsorai és keresztelői edények, csillár, keresztelő 
medence fedele, egyéb díszítmények, rácsok stb.

TILOS ezen tárgyak esetében a saját kezű beavatko-
zás! Pl.:

– forrasztás
– cinezés
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Megrongálódott olajkép restaurálás előtt34



– reszelés
– vágás
– csiszolópapír használata
– lakkozás
– Sidol használata
– háztartási súrolószerek, 

paszták (pl. Cif) használata
– bármely más „javítás”.

Tisztítási javaslat: közvetlenül használat után az úr-
vacsorai és a keresztelői edényeket langyos vízzel 
kimossuk, és puha ruhával szárazra töröljük.

a) Réztárgyak tisztítása bezöldült, ill. megszürkült 
felület esetén: 3 dl forró vízben 1–1 evőkanál sót 
és ecetet oldjunk fel. Ezzel az oldattal és erősebb 
felületű vászonnal dörzsöljük végig a tárgyat, 
majd öblítés után töröljük szárazra.

b) Óntárgyak. Az ólom és ón vegyületei mérgezőek, 
ezért ne használjuk úrvacsoraosztásra. Tisztítá-
suk: forró mosószeres vízzel mossuk át a tárgya-
kat, öblítés, szárazra törlés. A tárgyakat 17 °C alatt, 
illetve tölgyfából készült szekrényben ne tároljuk. 
Tilos az ónedényeket sugárzó hőnek kitenni, pl. 
benne vizet melegíteni.

c) Ezüsttárgyak. Meleg vízzel öblítés, puha ruhával 
áttörlés. Ha a tárgy fényével nem vagyunk elége-
dettek, akkor kizárólag ezüst polírozására készült, 
kereskedelmi forgalomban található folyékony 
szerrel, tisztítókendővel ápolhatjuk. (Vigyázat! 
Ezüstözés esetében a bevonat minden polírozással, 
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Megrongálódott olajkép restaurálás közben



fényesítéssel kopik.) Nagyon régen tisztított, befe-
ketedett tárgy esetében forduljunk szakemberhez.

d) Az aranyozott tárgyak bevonata igen vékony és 
sérülékeny, ezért a polírozó szerektől tartózkod-
junk. A felhasználható törlőkendő vagy szarvas-
bőr ékszerboltokban kapható.

Textilek

A pamut-, selyem-, vászon-, gyapjúszövetű vagy
-hímzésű terítők nagyjából egyforma gondoskodást 
igényelnek.
a) Tárolásuk. Száraz, hűvös, pormentes helyen (zárt, 

átszellőztethető szekrényben). Mivel a hajtogatás 
egyes anyagokban, hímzésekben maradandó nyo-
mot hagy, ezért kerüljük! Lehetőleg textilhengerre 
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Kehely tisztítás előtt és utánHelytelenül tárolt, meggyűrődött olajkép



(méteráru tárolására használják, ilyen üzletekből 
kérhető) feltekerve tároljuk, vízszintes helyzet-
ben. Molyirtó használata és rendszeres cseréje a 
tároló szekrényben kötelező. Vigyázzunk, a texti-
lekkel ne érintkezzék!

b) TILOS: történeti értékű vagy korú textilek házi-
lagos tisztítása, a tisztítás és mosás nélküli vasa-
lás, a forró vasalás. TILOS a forró vízben történő 
mosás, az erős mosószerek, folttisztítók és klóros 
szerek (hypo) használata.

c) Nagyobb sérülés javítása céljából forduljunk szak-
emberhez.

Példa az egyházközség tulajdonában lévő 
tárgyak nyilvántartására

A leltárhoz, amely az átadás-átvételi jegyzőkönyvek 
állandó melléklete, az alábbi rendszerű táblázatot 
kérjük kitölteni. (A táblázat az érvényes múzeumi, 
iparművészeti szakanyag nyilvántartásához kiadott 
leltárkönyvek alapján készült.) A tárgyak leírásában 
– ha szükséges – segítséget nyújt az Evangélikus Or-
szágos Múzeum (EOM).

Harmati Béla László (2009, 2022), 
Zászkaliczky Zsuzsanna (2009)
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 LELTÁRI SZÁM MEGNEVEZÉS DARAB                          LEÍRÁS KOR KELETKEZÉS        KÉSZÍTŐ   ANYAG,     MÉRET   ÁLLAPOT
     HELYE    TECHNIKA

1987.1 oltárkép 1 Krisztus a kereszten, mellékalakok nélkül.  19. sz.  Nyugat-Magyar- ismeretlen olaj, vászon 268x125 cm Megfelelő
   A háttérben, sötét égbolt előtt egy város  eleje ország
   körvonalai. A kép alsó sávján felirat: 
   Megszenteltettünk a Jézus Krisztus tes-
   tének egyszer való áldozattyának általa.

1987.2 kehely 1 Sima, fényes felületű, díszítetlen kehely.  1940  ismeretlen ipari nikkelezett  M: 18,3 cm Jó
   Összecsukható. Vsz. tábori lelkészi készletből. körül   réz d/cuppa: 9,2 cm
        d/talp: 10 cm

1987.3 kehely 1 Sima felületű, harangszerűen szélesedő  17. sz. vsz. Pozsony  ismeretlen; KN  ezüst (egykor   M: 21,3 cm Az aranyozás
   cuppa, levelekkel díszített cuppakosár.   környéke mesterjegy (egye- aranyozva); d/cuppa: 10, 4 cm nagyrészt leko-
   A nodus 6 szögletű, foglalt ékkövekkel.    lőre feloldatlan) ötvösmunka d/talp: 10,6 cm pott. 3 ékkő 
   A talp 6 karéjos, peremén körbefutó       elveszett.
   filigrándísszel.      A talpon hor-
         padás. Restau- 
         rálásra szorul.

1992.4 oltárterítő 1 Sötétzöld selyem, fehér liliomokkal,  20. sz.  vsz. Vas megye ismeretlen (a gyüle- selyem, selyem- M: 316x97 cm +  Ép. A hímzés 
   arany rojttal. eleje  kezet asszonyainak  szál, fémszálas  rojt (8 cm) kicsit meg-
      felajánlása) rojt; laposhímzés  fakult.

2008.5 gyertyatartó 2 Aranyozott, kagylódíszekkel és levelekkel  18. sz.  Nyugat-Magyar- ismeretlen hársfa, aranyfüst;  M: 78 cm Ép, szúmentes.
   tagolt szár, 3 csigában végződő láb. közepe ország vagy   faragott talp sz.: 19 cm Az aranyozás
     Ausztria    a felső része-
         ken kicsit meg-
         kopott. Viasszal 
         enyhén 
         szennyezett.
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Evangélikus Országos Múzeum honlapja:
 https://eom.lutheran.hu

Restaurálással foglalkozó honlapok:
 https://www.hoppmuzeum.hu/muhely.php
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A mű em lék vé de lem és kar ban tar tás 
tizen három alap ve té se

Első alapvetés:
Inkább javítsunk rendszeresen, mint építsünk nagy 

ritkán!
A karbantartás célravezetőbb és gazdaságosabb, 

mint a felújítás.

Második alapvetés:
A kis hibát szüntesd meg, s ne várd meg a nagy ká-

rosodásokat!
A helyi beázásokból végül a vezérgerenda korhad el.

Harmadik alapvetés:
Minden, ami megtartható, tartsuk meg! Műemléket 

történeti anyagokkal és történeti technikákkal, 
hiteles módon kell megőrizni! A kicserélt, újjáépí-
tett elem már nem műemlék, csak utánzat, törté-
neti értéke elveszett.

Negyedik alapvetés:
Műemlékhez értő építész vagy mérnök 5 évenként 

vizsgálja felül a műemlék általános állapotát!
A szakember pénzbe kerül, de sok kiadást megelőz-

het a kellő időben feltárt baj.

Ötödik alapvetés:
Keresd a vizet!
Bármilyen falrepedés és süllyedés, vakolatmállás, 

felázás oka rendszerint az el- és befolyó vízben 
keresendő.

Az épület károk 90–95%-a összefügg a vízelvezetés 
és szigetelés hiányával.

Hatodik alapvetés:
A tetőt, a csatornát, tél előtt és tél után, ki kell javí-

tani és tisztítani!
A rendszeresen átvizsgált vízelvezető elemek meg-

előzik a súlyos károkat.

Hetedik alapvetés:
Fát, bokrot olyan messzire ültesd a faltól, amilyen 

magasra nő majd a telepített növény!
A vízháztartás legyen állandó és egyenletes – térben 

és időben.

Nyolcadik alapvetés:
A fal külső tövében ne virágos kert és ne beton járda 

legyen, hanem ősgyep!
Az alapok túlzott kinyitása (kapált kert), vagy túlzott 

bezárása (épület körüli járda) árt az épület vízház-
tartásának.

Kilencedik alapvetés:
A fal belső vizesedését ne lambériával takarjuk le! 

A lambéria nem old meg semmit, csak eltakarja a 
létrejövő gombafertőzést.

Tizedik alapvetés:
A tetőről lefolyó víz a fal tövétől 2–3 m-re ömöljék 

ki a csatornából, s onnan is árokban vagy lejtőn 
el kell vezetni!

Hiába gyűjtjük össze a csapadékvizet, ha nem vezet-
jük el, nagy károkat idézünk elő.



Tizenegyedik alapvetés:
Cement és műgyanta felhasználása műemlék eseté-

ben kerülendő!
A cementkő és műgyanta vízzáró, zsugorodó és sok-

kal erősebb az átlagos vakolatnál, ezért annak ki-
egészítésére, pótlására nem alkalmas.

Tizenkettedik alapvetés:
Az oltárok, szobrok, képek átfestése tilos! A műtár-

gyak lakkos és olajfestékes bemázolása az alap-
anyagukat bezárja, befülleszti.

A műtárgyakra megfontolatlanul rákent festékanya-
got sokszor milliós költséggel lehet csak eltávo-
lítani.

Tizenharmadik alapvetés:
Engedély nélkül, átgondolatlanul ne véssünk a falak-

ban, a vakolatot ne verjük le!
Több százéves falfestés a vakolat alatt is lehet, ott is, 

ahol nem látszik.

Klenóczky Sándor (2009)
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BARABÁS Jenő – GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi 
építészetünk kutatásához. Budapest, Műszaki Ki-
adó, 1979.

DOBOS Lajos: Magyar műemlékek. 2. kiadás. Buda-
pest, Képzőművészeti Alap, 1978.

FEJÉRDY Tamás: Műemlékem van – mit tegyek, mit 
tehetek? Budapest, KÖH, 2003.
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szaki Kiadó, 1984.

KÁLDI Gyula – VÁRALLYAY Réka (szerk.): Útmutató 
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pest, KÖH és Teleki László Alapítvány, 2004.
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gyarországon. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
2004. (Veszendő templomaink III.)
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emléki Felügyelőség évkönyve. Budapest, OMV-
KÖH, 1960–2007.

PASZTERNÁK István: Régészeti örökségünk védel-
mében – mit tegyek, mit tehetek? Budapest, KÖH, 
2003.

M
Ű

EM
LÉ

KV
ÉD

EL
EM

 

44 Elhanyagolt, vízes állapot

A BŐ VEBB TÁ JÉ KO ZÓ DÁST SE GÍ TŐ IN FOR MÁ CI ÓK ÉS SZAK IRO DA LOM



Egyházközségi gyűjtemények 
megőrzéséért felelős személyek
Az egyházközség lelkésze (igazgató lelkésze) és 
felü gyelője

Egyházközségi gyűjtemények 
egyházi felügyelője
Esperes, egyházmegyei elnökség, MEE Gyűjteményi 
Tanácsa (http://gyt.lutheran.hu), egyházmegyei gyűj-
teményi megbízott

Egyházi levéltárak 
ágazati szakmai felügyelője
Evangélikus Országos Gyűjtemény 
– Evangélikus Országos Levéltár vezetője
1085 Budapest, Üllői út 24.
+36-1-317 18 26
eol@lutheran.hu

Egyházközségi könyvtárak 
ágazati szakmai felügyelője
Evangélikus Országos Gyűjtemény 
– Evangélikus Országos Könyvtár vezetője 
1085 Budapest, Üllői út 24.
+36-1-317 25 32
konyvtar@lutheran.hu

Az egyházközségek tulajdonában lévő 
tárgyak kezelésének ágazati szakmai 
felügyelője
Evangélikus Országos Gyűjtemény 
– Evangélikus Országos Múzeum vezetője
1052 Budapest, Deák tér 4.
+36-20-824 3864
eom@lutheran.hu

Az egyházközségi épületek és 
műemlékek egyházi szakmai tanácsadója
Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, 
Építési, Ingatlanügyi és Műemléki Osztály
1085 Budapest, Üllői út 24.
+36-1-486 3511
epites@lutheran.hu

A Gyűjteményi Tanács tagjai (2022–2023)
Krisch András (elnök), Herzog Csaba, Lackner Pál, 
Liska András, Mátyássy Gabriella, Németh Judit, 
Odler Zsolt, Polgárdi Sándor, Tusjak Mária;
tanácskozási joggal: Balogh Kriszta, Czenthe Miklós, 
Harmati Béla László
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A kéziratos és nyomtatott dokumentumok, valamint 
a műtárgyak digitalizálása és online közzététele 
evangélikus missziónk része. Széleskörű egyházi és 
világi támogatás segítségével már több millió oldal-
nyi magyar evangélikus tartalom ingyenesen hozzá-
férhető a világhálón. 

Az EOK és az EOL a reformáció jubileumi évére, 
2017-re készülve 2010-ben megkezdte a Magyar Evan-
gélikus Digitális Tár (MEDiT) építését. 2020-ban az 
EOM is elindította digitalizálási programját.

A Gyűjteményi Tanács kezdeményzésére 2014-ben 
létrejött a digitalizációs műhely, amelyben a refor-
máció jubileumára készülve először az evangélikus 
anyakönyvek digitalizálása történt meg. A digitalizáló 
műhelyben elsősorban az ország evangélikus szak-
gyűjteményeiben és egyházközségeiben található 
levéltári és kéziratos dokumentumok digitalizálása 
történik. [Ld. még 4/2014. (XI. 13.) országos szabály-
rendelet a levéltári anyagokról készült digitális felvé-
telek kezelésének és kutatásának rendjéről.]

Az evangélikus egyház digitális vagyonának  hosz-
szútávú megőrzését az Országos Iroda vezetésével az 
elkövetkező években dolgozzák ki az érintett szak-
emberek. Addig is a hosszú távú megőrzésre szánt 
digitalizált anyagainkat kétféle helyen őrizzük meg: 
egyházi szerveren és külső winchesteren/felhőben.

Az interneten csak az adatvédelmi és szerzői jogi 
szabályok betartásával tehetünk közzé digitalizált 
anyagokat.

Az egyházközségek, amennyiben szeretnék digita-
lizáltatni régi gyűjteményi anyagaikat, kéréseiket jut-

tassák el az Evangélikus Országos Gyűjteményhez, az 
eol@lutheran.hu vagy a konyvtar@lutheran.hu címre. A 
kéréseket az Evangélikus Országos Gyűjtemény a MEE 
Gyűjteményi Tanácsával együttműködve véleményezi, 
és besorolja a digitalizáló műhely éves munkatervébe.

EVANGÉLIKUS TARTALMAK A VILÁGHÁLÓN

Magyar Evangélikus Digitális Tár
 https://medit.lutheran.hu/
 2023-tól kezdve átkerül az Evangélikus Integrált 

katalógusba:
 https://liberty.lutheran.hu/liberty/libraryHome.do
Hungaricana Közgyűjteményi Portál
 https://library.hungaricana.hu/hu/collection/

evangelikus_digitalis_tar/
 https://gallery.hungaricana.hu/hu/Evangelikus/
Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház 
anyakönyvei
 http://www.oskereso.hu/
 Az adatbázis előfizetéses. Ingyenesen kutatha-

tó az evangélikus szakgyűjteményekben: Evan-
gélikus Országos Gyűjtemény (Budapest); Ráth 
Mátyás Evangélikus Gyűjtemény (Győr); Soproni 
Evangélikus Gyűjtemények; egyházközségi szak-
levéltárak: Békéscsaba, Nyíregyháza, Orosháza, 
Szarvas-Ótemplom

Magyar Nemzeti Digitális Archívum
 https://mandadb.hu/

H. Hubert Gabriella (2022)
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https://gallery.hungaricana.hu/hu/Evangelikus/
http://www.oskereso.hu/
https://mandadb.hu/
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Fotókonzerválási kiskáté

Négy axióma:

1.
 Minden fotográfia – elkészültétől fogva – folya-

matosan romlik. A rosszul, szakszerűtlenül tárolt 
kép gyorsan, néhány év vagy évtized, a megfele-
lően őrzött, konzervált fotó esetleg csak évszáza-
dok alatt lesz az enyészeté.

2.
 Minden fényképtulajdonos szabadon dönthet, 

hogy a megtanulható szabályokat elsajátítva és 
betartva, a megvásárolható eszközöket beszerez-
ve, a megfelelő körülményeket biztosítva meg kí-
vánja-e őrizni fotóját, avagy szándékosan elpusz-
títja azt.

3.
 Tévhit, hogy a fotó szakszerű őrzésének a pénz-

hiány lenne gátja. Majdnem ugyanannyiba kerül 
rosszul tárolni őket. Elsősorban a szándékon, hoz-
záálláson dől el minden.

4.
 Minden műtárgyat fizikai, kémiai, biológiai károk 

ellen egyszerre, együtt kell   védeni.

Mit tegyünk, hogy képeink biztosan elpusztuljanak?
 És mit, ha nem akarjuk, hogy tönkremenjenek?

1. Amíg nem látjuk, hogy tönkrement a gondjainkra 
bízott fotográfia, ne törődjünk vele. Ám ha a két évvel 
ezelőtti repró alapján már nem ismerjük fel az eredetit, 
akkor gyorsan essünk kétségbe, pánikszerűen kérjünk 
külön támogatást az elpusztult képek restaurálására.

Okosabb a preventív állapotmegóvást (a mi szó-
használatunk szerint konzerváló őrzést) választani, 
mint a mindig kétséges és sokkal drágább restau-
rálást, azaz az eredeti állapotot megközelítő hely-
reállítást. A konzerválás olyan tevékenység, mely a 
műtárgyat megvédi a károsodástól, vagy a lehető-
ségek szerint késlelteti annak bekövetkezését. Ma-
gában foglalja, hogy törekszünk a lehetőség szerinti 
legidőtállóbb technikákkal való képkészítésre, hogy 
a legoptimálisabban alakítjuk ki a műtárgy környe-
zetét, valamint, hogy szisztematikus duplikálással 
(digitalizálással) váltjuk ki az eredeti képeket a min-
dennapi használatból. A restaurálás ezzel szemben a 
már károsodott képek kijavítása, a sérülések, hibák 
lehetőség szerinti eltüntetése. Miért fontos a meg-
különböztetés? Mert az előbbi minden képpel fog-
lalkozó, azért felelőséggel tartozó személy alapvető 
kötelessége, bármi is a képzettsége; míg az utóbbi 
szakma, amely jelenleg hazánkban még nem bír 
képzett és végzett képviselővel, csak jó- vagy kevés-
bé jó szándékú próbálkozókkal.

A fotó alapvetően instabil szerkezetű hordozóra 
készül és készült. Ha nem teszünk meg mindent az 
optimális tárolásáért, bemutatásáért, könnyen elve-
szíthetjük a fotó őrizte információkat is, nem beszélve 
arról, hogy műtárgyként csak a kifogástalan állapotú 
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képek jöhetnek számításba. A károsodások lehetnek 
látványosan gyorsak és észrevehetetlenül lassúak, de 
mindig, mindenhol számolnunk kell velük.

A fotó tartóssága függ: 1. a kép elkészítéséhez fel-
használt anyagok tisztaságától, stabilitásától; 2. az 
előállítás során végzett műveletek gondosságától, 
alaposságától; 3. az előhívás utáni konzerváló folya-
matoktól (lakkozás, installálás stb.); 4. a tárolás és 
felhasználás körülményeitől, azaz a kép utóéletétől. 
A gyűjtők, archiválók, képtulajdonosok az első há-
rom szakaszba általában nem tudnak beavatkozni, 
de annál többet tehetnek az utolsó fázisban.

2. Tartsuk válogatás nélkül egy helyen a pozitívokat 
és negatívokat, eredetiket és másolatokat, mert így 
biztosabb, hogy nem tudjuk őket értéküknek megfe-
lelően kezelni. Ha lehet, iratok, tárgyak, relikviák is 
legyenek a fotók mellett, úgy kevésbé unalmas dol-
gozni velük.

A pozitív képeket méret szerint válogatva, egyen-
ként savmentes zacskóban, paszpartuban, pallium-
ban, azokat savmentes kartonból készült dobozban 
vagy fémszekrény fiókjában, a kisebb méreteket ál-
lítva vagy lógatva, 30x40cm-nél nagyobb méretűe-
ket fektetve kell tartani. Az adatokat kizárólag puha 
grafit ceruzával írjuk fel a tartóra. A reprodukciókat, 
másolatokat, iratokat, egyéb dokumentumfajtákat 
elkülönítve kell tartani a fényképtől. Ami jó az egyik-
nek, majdnem biztosan káros a többinek.

Az albumokban tárolt képek gyorsabban men-
nek tönkre, mint a külön konzerváltak. Sok veszélyt 
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rejtenek ezek a képtartók. Ártalmas az aranyozás 
bronzpora, a savas előzék- illetve tartópapír, a dör-
zsölés okozta felületi behatás, a ragasztás, illetve a 
rögzítés más módja.

Mit tegyünk, ha az albumokat eredeti állapotuk-
ban akarjuk tartani? Több választásunk lehet. Vagy 
kivesszük az eredetiket, s helyükbe fakszimile má-
solatokat teszünk, miközben az eredeti képeket sav-
mentes tartókban őrizzük. Vagy kivesszük a képe-
ket, konzerváló csomagolásba tesszük, de pontosan 
összeszámozzuk az album lapjaival, hogy az eredeti 
állapot szükség esetén rekonstruálható legyen. Más 
a helyzet, ha a képek, az album sérülése nélkül nem 
vehető ki az albumból a kép. Ez esetben nincs stan-
dard megoldás, mindig az adott kép, album állapota 
határozza meg, mit kell tennünk.

3. Ne csomagoljuk be egyenként a képeket savmen-
tes papírba, mert akkor több helyet foglalnak. Inkább 
csúsztassuk őket jó szorosan egymás mögé. Az még 
jobb, ha a képeket technocol rapiddal felragasztjuk 
egy karton közepére, úgy jobban kezelhető. Ha hullá-
mosodik a kép, a hátát jól ragasztózzuk meg, esetleg 
kétoldalas duplo ragasztócsíkkal lássuk el, attól majd 
alaposan odatapad. Ha csak az egyik szélét ragaszt-
juk a kartonhoz celluxszal, akkor még a kép hátát is 
láthatjuk.

A képeket, negatívokat egyenként, savmentes pa-
pírba, tartóba csomagolva tároljuk. Tilos negatívot, 
fotót hosszú ideig őrizni eredeti tároló dobozában. A 
fotók csomagolására optimális esetben „silver safe”, 

ezüstbarát papírból készült tartót, palliumot, zacskót 
használjunk, figyelve arra, hogy a tartók készítése so-
rán se változzék a papír kémiai összetétele (példának 
okáért a savas ragasztótól). Ha silver safe papírra nem 
telik, bevizsgált savmentes papírt vegyünk, amely le-
hetőleg magas százalékban rongyból és ne facsiszo-
latból, újrafelhasznált papírból készüljön. Lignintar-
talma legyen 0 (vagy ahhoz közelítő érték), ne legyen 
kénnel szennyezett 87% feletti alfa-cellulóz tartalom, 
6–7 közötti pH érték az elvárható, ne legyen pufferolt, 
de legyen időtálló. A megvásárolni szándékozott pa-
pír előzetes vizsgálatát bármely képzettebb papírrest-
aurátor képes elvégezni. Nem véletlenül foglalkoznak 
annyit a tároló anyag kémhatásával. A savas papír 
polimerizációs láncai lerövidülnek, láthatólag sárgul, 
barnul, törékennyé válik, s egy idő múlva alkalmatlan 
a fotó vagy az emulzió megtartására, miközben a ké-
pet alkotó ezüstöt is károsítja.

Kerüljük a műanyagokat. Csak bizonyos fajta (pl. 
Melinex, Mylar) poliészter, polipropilén anyagok jók, 
melyek nem tartalmaznak lágyító anyagokat, felü-
letükön nincs fényező anyag. Kerülni kell az isme-
retlen, nem bevizsgált műanyag tartókat. (Csak az 
tartsa leforrasztott polietilén zacskóban a képét, aki 
biztosan el akarja azt pusztítani.)

A hazai gyakorlatban elterjedt ezüstpergamen 
(silberweis) zacskók erősen savasak, a legkisebb 
nedvesség hatására is rátapadnak a kép felületére.  
Kerülendők, csakúgy, mint a celofán.

Kerülendő mindenféle maradandó károsodást 
okozó ragasztó használata.
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4. Legszebb képeinket akasszuk ki a lehetőleg nedves 
falra, olyan helyre, ahová legalább délelőttönként jól 
odasüt a nap. Ha a nap már nem süt be, fénycsövekkel 
jó erősen világítsuk meg, lássa mindenki.

Kiállítás, bemutatás során a képek ugyanolyan vagy 
hasonló körülményeket igényelnének, mint egyébkor. 
Ezért figyeljünk a tér hőmérsékletére, páratartalmára, 
a képre eső fény erősségére. Nedves falakra, direkt 
napsütés által ért helyekre még főnöki parancsra se 
akasszunk fotót.

Eredeti képet mindig csak műtárgyvédelmi szem-
pontoknak megfelelően installálva állítsunk ki, szá-
raz falra, paravánra, max. 50 lux fénnyel megvilá-
gítva, bizonyos fokozottan fényérzékeny anyagok 
elé UV-szűrő fóliát téve. A kiállítótermeket, raktár-
helyiségeket, restaurátor- vagy konzerváló műhe-
lyeket UV elnyelő (titánfehér, cinkfehér) festékkel 
festessük ki. A világításhoz UV-ban szegény fénye-
ket, hagyományos izzólámpákat, halogénizzókat 
használjunk, neont soha, semmikor. Dekorációnak 
vagy állandó kiállítási darabként csak fakszimile má-
solatokat használjunk.

A kiállításra szánt képeknek csak a sarkait rög-
zítsük savmentes papírból hajtogatott vagy készen 
kapható fotósarkokkal, esetleg enyvezett papírcsík-
kal, amelyek a kép hátáról nyomtalanul eltávolítha-
tóak. Újabban több kétoldalas ragasztócsíkot reklá-
moznak fotóbarátként. Nem árt az óvatosság.

Vannak kiváltképp fényérzékeny eljárással készült 
fotográfiák. Ezek kiállítása kerülendő, vagy csak fo-
kozott biztonsági feltételek betartásával, akkor is 
csak rövid időre engedhető meg. Ez esetben letakar-
juk a falon lévő képet, s a látogató által fellebbentett 
filc vagy bársony fedőlap mögött szemlélhető a kép. 
Megoldást jelent a néző által felvillantható, azaz 
nem folyamatosan világító lámpa használata is.

A kiállításkor használt paszpartukartonok, hátla-
pok szabványainak meg kell egyezniük a raktározás-
nál használt anyagok paramétereivel.

Eredeti, archív értékű színes diákat lehetőség sze-
rint már ne vetítsünk, készíttessünk róluk másolato-
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kat. Az értékesebbeket célszerű az üveges keretből 
kiszedve, a kerettől elválasztva tárolni.

5. Világítsunk nyugodtan neonnal mindenhol, ahol ké-
pek vannak, vagy azokkal dolgoznak. Takarékos fény-
forrás, igazán megéri. Ha elhúzzuk a függönyöket és 
jól besüt a nap, akkor megtakaríthatjuk még a villany-
számlát is.

Kerülendő a fotográfiák tároló helyén, a kutató-
helyeken a direkt napfény, a magas UV sugárzású 
lámpatest (neon vagy egyéb nemesgáz-töltésű iz-
zólámpa). Az ablakokra tegyünk UV-szűrő fóliát, a 
lámpákat cseréljük ki halogénre vagy hagyományos 
izzólámpákra. Utóbbiakat biztonsági burával kell 
körülvenni arra az esetre, ha szétrobbannának. A 
lámpák elé – hasonlóan az ablakokhoz – tegyünk UV 
fóliát. Külföldön már kapható UV-szűrővel ellátott 
neoncső is.

6. Az eredeti képeket adjuk oda mindenkinek, aki csak 
kéri. Ne engedjük meg, hogy a képnézéshez cérnakesz-
tyűt vegyenek, tapogassák csak nyugodtan össze a ké-
pek felületét.

Soha ne nyúljunk csupasz kézzel a fotóhoz. Nem 
bolyhosodó cérnakesztyű a javasolt, de még azzal is 
kerüljük az emulziós felületek érintését.

Készítsünk legértékesebb, legtöbbet használt fo-
tóinkról reprodukciót vagy digitalizált képet. Az ér-
deklődőknek csak ezeket mutogassuk. Az eredetit 
csak indokolt esetben mozgassuk, a műtárgyvédel-
mi szabályok betartásával.

7. Pecsételjük le nyugodtan a képeink hátát, ha úgy 
tetszik, akár a képes oldalát is. Nyugodtan írjuk rá tin-
tával, golyóstollal a leltári számot, akkor biztos nem 
lopják el.

A fényképekkel csak tiszta, vegyileg közömbös 
anyagok találkozhatnak. Ne írjunk tollal, filctollal a há-
tukra, ne pecsételjük le őket a ma használatos bélyeg-
zőkkel. Kapható speciális toll, speciális bélyegzőfesték. 
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A fekete kartonokra, verzókra csak bevizsgált önta-
padós címkéket ragasszunk, ügyelve arra, hogy in-
formációt ne takarjunk el. Ha fotó hátlapjára írunk, 
ügyeljünk, hogy ne nyomjuk erősen a ceruzát, mert 
sérülhet az emulzió. Képoldalra bármilyen pecsét, 
leltári szám, megjegyzés stb. ráírása tilos.

A fotók kartonja, verzója, paszpartuja is a mű-
tárgy része. Mindenféle megváltoztatása, csonkítása 
kerülendő!

8. Ha elszakad a kép, letörik a sarka, nem baj, van cel-
lux, majd azzal megragasztjuk.

Tilos a cellux, a tixo és szinte valamennyi ma ál-
talánosan használt ragasztó, tilos a gemkapocs, a 
tűzőgép, a befőző gumi. Sérült képet csak képzett 
restaurátor javíthat, egészíthet ki.  Ha mégis ra-
gasztót kell alkalmaznunk, győződjünk meg arról, 
hogy neutrális-e, hogy nincs-e benne a ragasztan-
dó anyagokat károsító adalék, illetve van-e olyan 
oldószere, mellyel maradéktalanul el lehet majd 
távolítani.

Tárolásnál, mozgatásnál ügyeljünk a képszélekre, 
sarkokra. Ezek minden műtárgy legsérülékenyebb 
részei.
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Az elmúlt korok ragasztóit célszerű ismerni, több 
okból is. Részben a restaurátoroknak, akik esetleg 
le akarják választani a régi, elsavasodott kartonról 
a képet, s az összetevőkből következtethetnek az 
oldószerekre, részben a ma konzervátorainak, akik 
vissza akarják tenni az elvált képrészeket. Közlünk 
néhány receptet. Keményítő csiriz: 100 cm³ vízben 
20 gr búza-, kukorica- vagy rozskeményítőt elosz-
latunk egyenletesen, majd 150 cm³ forrásban lévő 
vízbe lassan, folyamatos keverés között beleöntjük.

Minél lassabban tesszük ezt, annál egyenletesebb 
lesz a csiriz. Miután az egészet beleöntöttük, még 
pár percig forraljuk. Dextrin ragasztó: 100 cm³ víz, 
80 gr fehér dextrin. Arabgumi ragasztó: 400 cm³ víz, 
100 gr arabgumi, 40 cm³ 10%-os aluminiumszulfát 
oldat. Használtak száraz ragasztókat is, mellyel a be-
kent hátlapú képet vasalóval ragasztották a hordozó 

papírhoz. 100 cm³ alkohol, 30 gr sellak, 3 gr elemi 
gyanta, 3 gr kanadabalzsam, vagy egy másik: 100 
cm³ benzol, 10 gr guttapercha.

Negatív lemezeket, pozitív képeket gyakran von-
tak be védőlakkal, hogy se a felület, se a képalkotó 
réteg ne sérülhessen. Ezek – az időközben megrepe-
dezett, erősen sárgult lakkok – általában alkohol-éter 
keverékével távolíthatóak el. A művelet meglehetős 
szakértelmet kíván, a régi recepteket kell előkeresni. 
Praktikus tanács, hogy az alkoholos tisztítás során 
óhatatlanul keletkező foltosodást megelőzzük, ke-
verjünk a tisztító folyadékba egy kevés lúgot, mely 
az alkohol által feloldott gyantával gyantaszappant 
képez, amely – lévén vízben oldható – utána tiszta 
vízzel eltávolítható.
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9. Ha jön a tévé, adjuk nekik oda a legjobb képeinket. 
Ők tudják, hogy kell világítani, hogy kell úgy hajlítgat-
ni, hogy minél jobban nézzen ki a képernyőn. Talán 
még vissza is kapjuk őket.

A fényképek mozgatását a rendelkezésünkre álló 
eszközökkel a minimálisra kell csökkenteni. Digita-
lizáljuk, készítsünk róla másolatot, munkakópiát. 
Ilyen esetekben is csak a gyűjtemény felelős munka-
társa kezelheti a képeket, valamennyi ismert szabály 
betartásával. A rövid ideig tartó intenzív fényterhe-
lés megállíthatatlan károsodásokat képes elindítani.

A műtárgykölcsönzés alapfeltételei közé tartozik 
a bizalom: amit én megteszek a képért, azt a köl-
csönkérő is meg fogja tenni. Ezt a bizalmat ne csak 
emberi tényezők garantálják, hanem komoly, vé-
giggondolt, elvárt feltételeinket pontosan rögzítő 
szerződések is.

A legtöbb zselatinos papírkép a hőmérséklet és 
a páratartalom változására meggörbül, kunkorodik, 
mivel a papírhordozó és a zselatin nem egyformán 
duzzad vagy zsugorodik. Ismertek házi módszerek 
a kiegyengetésükre, például a képes felével felfelé 
fordított képet áthúzzuk az asztal peremén.  Ennek 
veszélye, hogy az emulzió megtörhet, repedezhet, 
különösen, ha fényezett a felület. Mit tehetünk? El-
sősorban kerüljük az erőszakos hőmérséklet vagy 
páratartalom változást. Ha már megvan a baj, akkor 
nedvesítsük meg gyengén egy alig nedves szivaccsal 
a kép hátulját alkotó papírt, s tiszta, nem szálazó ita-
tósok között préseljük egy napig a képet.

10. Ha valakinek másolat kell, fizessen 8 forintot lapon-
ként és nyugodtan fénymásolja le a régi képeket, ha 
van pénze, akár tízszer is.

Tilos a fotográfiákat direktben fénymásolni. Ha 
valamilyen okból elkerülhetetlen, akkor a másológép 
tárgyasztalára tegyünk biztonsági UV-fóliát. Bizo-
nyos eljárással készült képek (pl. sópapír, talbotípia, 
amelyek fokozottan fényérzékenyek) még így sem 
másolhatóak. Készítsünk egy standard repró-kópiát, 
azt később többször is fénymásolhatjuk.

Mielőtt engedélyezzük a kép digitalizálását, má-
solását, győződjünk meg a szkenner, illetve a fény-
másoló fényteljesítményéről. Archív fotográfiákhoz 
csak a speciálisan fényképekhez kifejlesztett, 8–15 
W/s teljesítményű szkenner, levilágító használható. 
Ha nyomdai sokszorosításra kerül a kép, például 
kiadványba, ne adjuk oda az eredetit szkennelés-
re, készíttessünk nagyméretű színes diapozitívot a 
képről, még a fekete-fehérről is, s csak ez kerüljön 
ki a gyűjteményből. Ez a dia nemcsak addig fontos, 
míg elkészül a kiadvány. Gondoskodjunk róla, hogy 
a nyomdából, a grafikustól visszakerüljenek a gyűj-
teménybe a repró diák is.

Minden fénykép érzékenyen reagál környezete 
változásaira. Ne vigyük hirtelen hidegből melegbe, 
száraz helyiségből nedvesbe.

Ártalmas a másolók által kibocsátott ózon is, ez 
elsősorban a festékeket, pigmenteket károsítja.



11. A leica vagy roll méretű negatívokat hagyjuk össze-
tekerve, úgy sokkal kisebb helyen elférnek. Az üvegne-
gatívokat nyugodtan tartsuk az eredeti savas papírjuk-
ban, dobozukban, lehetőleg egymás tetejére fektetve, 
mert akkor csak az alsó és a felső törhet el, középen 
majdnem biztos, hogy marad köztük ép is.

Az üvegnegatívokat egyenként csomagolva, élük-
re állítva, savmentes kartonból készült dobozokban, 
eldőlés ellen biztosítva lehet tárolni. Minden negatív 
előtt legyen egy kontakt-másolat, hogy válogatáskor 
ne a műtárgyat kelljen mozgatni. Tilos postai boríté-
kokban, dossziékban negatívot tárolni. Helytelen a 
pozitívot és negatívot együtt tartani.

A levegő magas páratartalma segíti a filmek alap-
anyagának bomlását, a színes anyagok színezékei-
nek kifakulását, penészesedést okozhat, s a hordo-
zóanyagok zsugorodása is felgyorsul, az egymással 
érintkező film- és képrészek összetapadhatnak. A túl 
száraz környezetben tárolt anyagok könnyen repe-
deznek, törnek, hajlamosabbak az elektrosztatikus 
feltöltődésre, miáltal minden lebegő port, szennye-
ződést magukhoz vonzanak.

12. Ha poros a képünk, nyugodtan fogjunk egy nedves 
rongyot és töröljük le. Használhatjuk az éppen divatos 
tisztítószereket is, úgymint Vim, Ultra, Amway, Sun-
licht, Dosia. Ezek mindent tisztítanak.

A fotók tároló helyén ammónia- vagy klórtartalmú 
tisztítószereket ne alkalmazzunk, se a helyiségek, se 
a műtárgyak tisztításához. A fotóműtárgyakat érintő 
valamennyi tisztítási művelet szakember feladata! 
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Amit a gyűjteménykezelő is elvégezhet, az az óvatos 
portalanítás egy puhaszőrű ecsettel, illetve az üveg-
negatívok üvegoldali tisztítása.

13. Tartsuk a képeinket faszekrényekben, könyvtári pol-
cokon, ha a könyvnek jó, a fényképnek is megfelel.

Kerüljük a pácolt, politúrozott vagy más módon 
kezelt fa tárolóeszközöket. A felszabaduló gázok, 
gőzök, szerves savak károsítják az ezüstalapú képe-
ket, negatívokat, a szerves anyagokat, tehát például 
az összes emulziót. A tároló szekrények égetett zo-

máncbevonatú fémből, rozsdamentes acélból vagy 
galvanizált alumíniumból készüljenek.

14. Ne foglalkozzunk olyan jelentéktelen apróságokkal, 
hogy milyen eljárással készült a kép. Csak azzal törőd-
jünk, mi van rajta.

A fotók olyan információhordozók, amelyek el-
választhatatlanok a kép fizikai testétől. Ha veszni 
hagyjuk a képet, csökken, majd elenyészik a kép 
által hordott információ is. Ahhoz, hogy az eltérő 
anyagokból, eltérő eljárásokkal készült fotók szá-
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mára a legideálisabb feltételeket tudjuk biztosíta-
ni, első lépésként célszerű felismerni és meghatá-
rozni őket.

15. Ha látjuk, hogy sárgulni, sötétedni, oxidálódni kezd 
a képünk, ne essünk kétségbe. Adjuk oda a fényképész-
nek, az majd csinál vele valamit.

A fényképész ipari tanulók nem tanulnak fotókon-
zerválást, fotórestaurálást. Ha mégis hozzáfognak, 
hályogkovács módjára kísérleteznek általuk nem 
ismert anyagokon, amellyel jóvátehetetlen károkat 
okozhatnak. Tilos eredeti műtárgyakon kísérletezni. 
Forduljunk szakképzett restaurátorokhoz, konzervá-
ló szakemberekhez. Muzeológus, gyűjteménykezelő 
csak konzerválhat!

A történeti eljárások egészen más elvek alapján 
működtek, mint a ma használatosak. Más anyagokat, 
komolyabb szaktudást igényeltek, ezért a ma fényké-
pésze nincs felkészítve a velük való foglalkozásra.

16. Az öröklétnek szánt fotóit készíttesse RC vagy más 
műanyagbevonatú papírra. Néhány éven belül gartan-
táltan meglepetések érik!

Volt a magyar fényképészek által néhány éve még 
közkedvelt szaklapban egy tudományos tesztnek 
álcázott reklámszerűség, amely a magyar fotócég 
RC papírjainak időállóságát a hagyományos baritált 
papírok elé helyezte. Lett is nagy divatja az ilyen 
hordozóra készült képeknek, a fotómúzeumban is 
szép számban megtalálhatóak. Egyszer csak észlelni 
kezdtük, hogy foltosodnak, szélről induló elszínező-

dések tűnnek fel rajtuk. Azóta valószínűleg csak a 
véleményünk változott, a műanyagpapír nem.

17. A fényképhez mindenki ért. Ne pazaroljuk az időnket 
arra, hogy szakirodalmat olvasunk, netán tanfolyamo-
kon képezzük magunkat. Felesleges.

Valamennyi művészeti termék közül talán a fo-
tó-műtárgy kötődik leginkább az őt létrehozó eljá-
ráshoz. Nemcsak az agnoszkáláshoz, tudományos 
meghatározáshoz, de fizikai létének megőrzéséhez 
is szükség van alapvető technikatörténeti isme-
retekre, s azok alkalmazására. Ha az alapeseteket 
megtanultuk, ne higgyük, hogy kicsit is közelebb ke-
rültünk a dologhoz, mert rengeteg meglepetés érhet 
még bennünket.

18. Túl bonyolult ez az egész. Ne is foglalkozzék ezzel 
senki, csak az, aki a lehető leghosszabb ideig akarja 
megőrizni a negatívjait.
A különféle képfajták tartóssága:
– viszonylag a legtovább bírják károsodás nélkül 

a jól konzervált dagerrotípiák, a platinotípiák, a 
brómolajnyomatok, szénnyomatok, a gumi- és 
pigmentnyomatok, a brómezüst és klórezüst pa-
pírok arany- vagy platinaszínezéssel, és a chromo-
típiák;

– tartósak az ambrotípiák, a kazein és protalbin ké-
pek;

– közepesen tartósak azok a celloidinképek, ame-
lyeket külön eljárás során fixáltak és színeztek, 
valamint a matt celloidin;

FO
TÓ

K

57



– nem tartós a sópapír, a talbotípia pozitív, valamint 
az aristo;

– és még ennél is veszélyeztetettebb a pannotípia, 
az albumin és a matt albumin.

19. És így tovább!
A fotókonzerválás, restaurálás viszonylag fiatal tudo-
mányág. Eddig azért kellett küzdenie, hogy elismerjék 
létjogosultságát, kidolgozzák legalapvetőbb követel-
ményeit. Mára szerencsére eljutottunk odáig, hogy hó-
napról hónapra új és új eljárás lát napvilágot, melyek 
egyetlen célja: minél tovább megőrizni a romlékony 

fotográfiákat.  Az ezekkel való lépéstartás minden fotó-
tulajdonos elemi érdeke. És ha mindezt elolvasták, cso-
dálkozzanak velem együtt azon, hogy Magyarországon 
még mindig csak egyetlen egy kiképzett fotórestaurá-
tor van mintegy két milliárd megmentésre váró fotóra.

Dvd-cd archiválás

Archív minőségű korong szükséges.
Élére állítva tároljuk őket, egyenként külön doboz-

ban és ne tasakban.
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Hideg, sötét helyen, 10 fokos hőmérséklet mellett; 
10 foknyi hőfok eltérés élettartam felező.

40% páratartalom, száraz napokon szellőztetni, 
mert gázkibocsátása is van.

Ne maximális kapacitásig írjuk, mert a szélét már 
nehéz elolvasni és később probléma lehet vele.

Ne zsinórban írjunk egyszerre 2–3 darabot!  Az író 
melegszik és tágul, mozog, ezért a később (3–4-
ként) írt lemezek nehezebben olvashatók.

Rakjuk el az írót is, biztos, ami biztos... ha esetleg 
kimenne a divatból, ne selejtezzük. (Ebből kifo-
lyólag jó tudni, mit mivel írtunk!)

Ujjlenyomat, dohányfüst, tüdőből származó aeroszol 
ártalmas, ne köhögjünk, tüsszentsünk rá, ne fog-
dossuk.

Tisztítás: mikroszálas, szarvasbőr-törlő, sugárirány-
ban, asztalra szorítva.

Zsír tisztítására: Kodak tisztító – etilalkohol+ammo-
niumkarbonát (mosogatószer nem jó, mert illata-
nyagok vannak benne).

Ftalocianin vagy azo festék nevesebb gyártótól, ha a 
nevében benne van valamelyik vegyület, akkor az 
már jót jelent.

Élettartam

Névtelen gyártmányok 0–2 év
Brand 10–20 év
Archiv 50–100 év
Pl. Verbatim super azo crystal datalife plus [Digiflex 
kft.forgalmazza]
12 jegyű egyedi száma van (fontos lehet)

Másolás

A max. sebesség negyedével írjuk a cd-ket, mert 
ezen a sebességen elég stabil.
Másik meghajtón olvassuk vissza ellenőrzésként. 
3 másolat: 2 mester-, 1 munkapéldány, az egyik mes-
ter földrajzilag máshol (felmerült a csere tárolás le-
hetősége a múzeumok között).

Ajánlott irodalom

KINCSES Károly: Hogyan (ne) bánjunk (el) régi fény-
képeinkkel? Amit a régi fényképekről tudni kell. 
[Kecskemét], Magyar Fotográfiai Múzeum, 2000.

Kincses Károly (2009)



Ez a kiadvány útmutató 
az egyházközségi gyűjtemények helyes kezeléséhez.

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény levéltári, 
könyvtári és múzeumi ágazata segíteni szeretne 

abban, hogy az évszázadok során összegyűlt 
evangélikus értékeink rendezett és védett állapotban 

megőrződjenek.


