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A Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjteményben a textilek tárolása az alábbi
képeken látható módon történt:

A megpályázott anyagból/eszközökkel megvalósuló állományvédelmi
munka, a megpályázott anyag/eszköz/berendezés hasznosulása
Az elnyert 204105/03581 számú pályázat – „állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez
szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése” – megvalósulásához az alábbi
tárolóeszközöket szereztük be.
-

100 db A/3 450 x 300 x 130 mm savmentes fehér doboz

-

2 db 6 fiókos tárolószekrény

-

60 db nagy méretű (1100x750x100 mm) fedeles doboz

Ezek

a

tároló-

és

csomagolóeszközök

jelentősen

hozzájárultak

intézményünk

állományvédelmi tevékenységéhez, mivel a Gyűjteményben zajló raktározási munkálatok
során új raktárhelyiségek kerülnek kialakításra, ahol helyet kapnak salgó polcokon a dobozok.
A 100 db savmentes tároló dobozban a textilgyűjtemény kisebb méretű darabjainak (püspöki
cipő, infula, mitra, birétum, pileólus, vélum, szemfedő, stóla, manipulus, palla, bursa, stb.)
megfelelő tárolását biztosítjuk, elősegítve a gyűjtemény sérülékeny darabjainak hosszú távú
megóvását, ezzel legalább 350 db kistextil elhelyezését tudtuk megoldani.
A 2 db fém fiókos tároló szekrényben a restaurálandó textileket, zászlókat, helyeztük el,
ide a közel 50 db zászlóból 36 zászlót tudtuk elhelyezni, azokat, amelyek nem zászlórúdon
vannak. Az egyházmegyei zászlók sok esetben az időjárási körülményeknek is kitéve az
elmúlt időszakban nagyon rossz állapotba kerültek.
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A legrégebbi, XVIII. századi fémfonalas, vállfán nem lógatható, kizárólag fektetve tárolható
kazuláknak a 60 db nagy méretű fedeles savmentes tároló dobozban biztosítunk hosszabb
távú, állományvédelmi előírásoknak megfelelő feltételeket, ezzel közel 200 db miseruha
megfelelő elhelyezéséről tudnunk gondoskodni.
A textilgyűjtemény körülbelül 1000 tárgyból áll, ezért a további textilek tárolásához újabb
nagyméretű savmentes dobozokat vásároltunk, valamint a meglévő raktárhelyiségben lévő
textiltároló szekrényben kerülnek elhelyezésre, és az újonnan kialakításra kerülő
textilraktárban, ahová beépített szekrények és salgó polcok lesznek beszerelésre.
Az NKA támogatásának köszönhető pályázat keretén belül megvalósult állományvédelmet
elősegítő tárolási körülmények biztosítása elősegítette, hogy a Váci Egyházmegyei
Gyűjtemény a nagyszámú textiltárgyat az utókor számára megőrizze, ezzel a kiállításokon a
látogatók örömére szolgáljon, valamint a későbbiekben a kutatók számára nyújtson kutatható
anyagot.

Vác, 2021. július 30.
Dr. Varga Lajos
múzeumigazgató

A textilgyűjtemény darabjainak elhelyezése a Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei
Gyűjtemény raktáraiban:
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A szakmai beszámoló elérhető a Váci Egyházmegye honlapján „Elnyert pályázatok” cím
alatt: https://vaciegyhazmegye.hu/dokumentumtar.html

A műtárgyak állományvédelmi elhelyezésének lehetőségét az NKA támogatta:

6

