
Szakmai beszámoló 
 

a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára által a Czindery 
család iratainak restaurálására, illetve fertőtlenítésére elnyert pályázatról 

NKA azonosító: 204111/4135 
 
 
Intézményünk 2018-ban a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához 
nyújtott be iratrestaurálásra pályázatot. A megítélt támogatás segítségével a Czindery család 
irataiból (MNL SML XIII. 8.) 350 000 Ft felhasználásával az Archiv Art Könyvrestaurátor 
Műhely Kft. közreműködésével az alábbiakban részletezett munkákat végeztettük el. A 
restaurálás a vállalt határidőig befejeződött. 
A pályázati támogatással megvalósult tevékenységet eredményesnek minősíthetjük, értékes, 
egyedi iratok restaurálása, illetve fertőtlenítése történt meg. 
A Czindery család (amelynek birtokai és lakóhelye révén kötődésük volt Somogy 
vármegyéhez) iratai a 18–19. századi nemesi életformára vonatkozó értékes adatokkal 
szolgálnak a történeti kutatás számára. 
A restaurátor beszámolóját mellékeltük. 
Az iratokat a levéltár A épülete 108-as raktára LVII. állványa 16–17. polcán, a XIII. 
fondfőcsoport raktárának vonatkozó helyén, savmentes papírból készült dobozokban 
helyeztük el. 
 

A restaurált iratok levéltári elhelyezését mutató fotók 
 

 
 
 



 
 
 
Köszönjük a Kollégium támogatását! 
 
A szakmai beszámoló elérhetősége honlapunkon: 
 
http://mnl.gov.hu/mnl/sml/kozerdeku_adatok  
 
A szakmai beszámoló elérhetősége a Hungaricana oldalán: 
 
https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/2019/  
 
 
 
 
Kaposvár, 2019. július 5. 
 
 
 

Polgár Tamás 
levéltár-igazgató 



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

Tel./fax: 36-1/306-4574 
MNL-Somogy Megyei Levéltára 
7404 Kaposvár 
Bartók Béla utca 8-10. 
 
 

Beszámoló  
az alábbi iratok fertőtlenítéséről és restaurálásáról  

 
 
 A Czindery család iratai (8 db levéltári doboz) fertőtlenítése Labcaire-VLF 
vegyi fülkében történt. A fertőtlenítést dobozonként végeztük ulrtahangosan 
párásított folyékony formalin 10 %-os vizes oldatával. Ezek után a penésztelepeket 
hepa és aktív szénszűrős porszívóval eltávolítottuk, ami az újrafertőződés esélyét 
csökkenti. 
 

A Czindery család iratai (5. dobozból a leginkább sérült) fólióinak 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos 
száraz tisztítás után a lapokat kiemelő segédanyag között mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A javításokat kézi javítással és papíröntéssel végeztük japán papír, 
merített papír és glutofix illetve papírpép, kréta és keményítő-tylose elegyéből 
készített enyvező anyag használatával. A különösen gyenge részeket még japán 
fátyol papírral megtámasztottuk. A további tároláshoz savmentes palliumot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az iratokat Berényi Katalin restaurálta. 

A Czindery család iratai restaurálás előtt és után 
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A Czindery család iratai restaurálás előtt és után 
 
 
 
Budapest, 2019. május 27. 

 
 
Gy.Molnár Kerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 

  

  


