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Restaurálási beszámoló 
A Kalocsai Érseki Könyvtár Patachich Gyűjteményének helyszíni 

állományvédelmi munkájáról 
 
 

2002 óta folyamatosan gondozzuk a Kalocsai Érseki Könyvtár dísztermében 
elhelyezett könyvanyagot. Ez a helyi állományvédelem összetett munka, mivel a 
könyvanyag egységes gerincaranyozott bőrkötéssel van ellátva, amelynek túlnyomó 
része másodlagos könyvkötői munka. A legtöbb kötet gerincének félbőr átkötésével 
teremtették meg az egységes könyvtárképet. A kötetek túlnyomó része már készítése 
után szinte azonnal sérült, szúrágásoktól gyengült, a friss enyvet azonnal 
megtámadták a rovarok. Az eltelt idő során a bőrkötésű könyvek gerince fejnél és 
lábnál szakadt a használat következtében és van, ami mára már hiányos is. Az itt 
elvégzett munka az általános tisztításon és konzerváláson kívül a sérült kötetek 
kötésjavítását, kisebb restaurálását jelenti, amivel meg lehet hosszabbítani a kötetek 
élettartamát. 

 
2014 júliusában folytattuk a már elkezdett 

munkát. Ebben az évben a Patachich 
díszteremben lévő asztali könyvszekrényekben és oszlopokon elhelyezett köteteket 
tisztítottuk meg és végeztük el a helyben megcsinálható munkákat. A kötetek egy 
részét közvetlenül érte a nap így a bőr nagyon kiszáradt és ezeket a törékeny 
bőrkötéseket kellett megtisztítani és konzerválni. A használatból eredően leginkább a 
sapkarészeknél keletkeztek hiányok, amiket pótoltuk megfelelő bőrkiegészítésekkel. 
Az esetek túlnyomó részében kötetenként két sapka készítését jelentette. A többi 
kötet az általános tisztításon, bőrtápláláson esett át. Egyes kötetek esetében a teljes 
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gerincrészt kellet pótolni. A kiszáradt bőrkötések konzerválása alkoholos Klucell 
oldattal és bőrpasztával történt. Összesen 284 kötet került konzerválásra, ebből 8 
kötetnél teljes félbőrt pótoltunk és 215 esetben csak a bőrsapkát pótoltuk. 

 
Bőrkötések konzerválás előtt és után: 

 A kötetek tisztítása és konzerválási munkáit az állományvédelmi munka 
követelményei szerint történt és a munkát 3 felsőfokú szakirányú (OSZK OKJ) 
végzettségű restaurátor végezte a helyszínen: Berényi Katalin, Helliné Lukács Judit 
és Gy. Molnár Kerstin. 
 
Budapest, 2014. július 9. 
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