Pályázati azonosító: 204111/04324
Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi munkáinak támogatása.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Két XIX. századi gimnáziumi anyakönyv restaurálása

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára 2020 augusztuságában
kapta a jó hírt, hogy pályázatunkkal 782.320,-Ft költségvetési támogatásban részesültünk.
Ebből

az

összegből

Kecskeméti
Gimnázium

a

Református
19.

századi

beiratkozási anyakönyveinek
két

kötetét

sikerült

restauráltatnunk, az egyik az
1833/34 és 1839/40 közötti, a
másik az 1840/41 és 1853/54
közötti tanévek beiratkozott
diákjairól tudósít. Nagyon boldogok voltunk, hogy ebben az elmúlt vészterhes és többnyire
zárva tartott időszakban ez a számunkra is nagyon fontos és értékes munka a támogatásnak
köszönhetően ismét folytatódhatott.
A kötetek restaurálását Helliné Lukács Judit, illetve Klátyik Melinda végezte,
mindketten az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. munkatársai (szakmai vezető: Gy.
Molnár Kerstin). Velük már évek óta jó kapcsolatot ápol intézményünk, alapos, precíz
munkájukat ismerjük, s a jövőben is számítunk rájuk.
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A

Kecskeméti

Református Egyházközség mint
egykori – és a rendszerváltás
óta

újra

–

iskolafenntartó,

levéltárában számos oktatási
iratot őriz, hiszen már a 16.
század második felétől létezett
református iskola a városban.
Az első kecskeméti református
iskola működésének kezdetét hagyományosan 1564-re teszik. 1599-ben, amikor a törökök
pusztításai miatt a tolnai iskolának rektorával, diákjaival együtt menekülnie kellett,
Kecskemétet választották, ahol befogadásra találtak, s az itteni iskolát jelenlétükkel
megerősítették. A következő évszázadok során az itt tanult diákok közül sokan viseltek
később felelős egyházi tisztségeket, lettek püspökké (Petri György, Patai János, Cseh Csúzi
Jakab), esperessé (Kalocsa János, Diószegi Sámuel, Dobos István, Kalós Mózes, Farkas János,
Tóth István, Császári Losi Pál), professzorokká (Varjas János, Milesz József) vagy
lelkészekké, rektorokká, tanítókká szerte az országban.
A 17. század végétől, az
ellenreformáció felerősödésével
a református oktatás számos
akadályba

ütközött,

kecskeméti

így

iskola

a
is

meggyengült, felsőbb tagozatai
egy

időre

megszűntek,

gimnáziummá süllyedt. Hosszas
erőfeszítések után azonban 1831től újra megindul az elemi és a gimnáziumi oktatáson túl bölcsészeti, jogi és teológiai
képzés, így az intézmény újra nemcsak a Kecskeméti Református Egyházközség, de a
Dunamelléki Református Egyházkerület iskolájává lett, 1850-ig közösen is tartották fenn.
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1835-től királyi rendelet erősítette meg a három felsőbb fokú tagozatot, majd 1840ben a négy egyházkerület vezetősége a debreceni, pataki és pápai nagy református
kollégiumokkal egyenlő rangú, teljes jogú kollégiummá nyilvánította az intézményt.
1850-ben az osztrák tanügyi
rendelet,

az

rendelkezéseinek

Entwurf
megfelelően

a

gimnázium önállóvá vált, egy időre
algimnáziummá

süllyedt,

1857/58-tól

ismét

főgimnázium

lett.

de

nyilvános
1860-ban

a

teológiai képzés megszűnt, az 1855ben Pesten meginduló párhuzamos
képzés miatt, az 1848 óta szünetelő jogi képzést azonban 1860-ban újraindították, így az
intézmény ismét főiskolai szintűvé vált. A Dunamelléki Református Egyházkerület ugyanis
úgy határozott, hogy főiskoláját három helyen működteti, a teológiai képzés Pesten, a jogi
Kecskeméten, a tantóképzés pedig Nagykőrösön folyt.
1875/76-tól

a

gimnáziumi

I–VIII.

osztályok

lyceumként,

a

jogi

képzés

jogakadémiaként önállóan folytatódott tovább. 1875-től polgári leányiskola, majd 1918-től
tanítónőképző főiskola is működött a városban a református egyház fenntartásában.
Az
következtében

államosítás
1948-ban

az

egyházi iskoláknak be kellett
zárniuk, a rendszerváltás után
azonban

fokozatosan

újraindulhatott Kecskeméten is
a református oktatás: 1990-től a
gimnáziumban,

1994-től

általános iskolában.
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az

A

református

elemi

és

gimnáziumi oktatás, és az ezekre épülő
felsőbb tagozatok, a bölcsészeti, jogi és
hittanszaki, azaz teológiai képzés az
1830-as évektől a ma Ókollégiumként
ismert

épületében

folyt,

amely

a

korabeli Kecskemét legimpozánsabb
épülete volt – 2010 óta ez ad helyet
levéltárunknak is.
Egyházközségünk levéltárát gyakran keresik fel oktatási iratok után érdeklődve,
részben azok, akik családtagjaik, felmenőik múltját szeretnék felderíteni, részben magának
az intézménynek a történetét kutatók. Ezért is szeretnénk ezeket a nálunk őrzött, fontos
iratokat a továbbiakban is folyamatosan restauráltatni, ahogy pályázati lehetőségeink
engedik.
Kecskemét, 2021. július 9.

Bíró Éva
levéltáros
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ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1.
Tel./fax: 36-1/306-4574

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára
Kecskemét, 6000
Szabadság tér 7.

Beszámoló
az alábbi 2 levéltári dokumentum restaurálásáról
Az A 8 jelzetű, Gymnasiumi Anyakönyv (1840/41-től 1853/54-ig) kötet
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A penészkárosodás
gyanúja miatt a kötetet először elszívóban fertőtlenítettük. Továbbra is még
elszívóban a portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük. A
lapszámozás ellenőrzésével az irategységeket szétválasztottuk. A szétválasztott
lapokat mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással
végeztük japán fátyol papír, japán papír, színben illő merített papír és glutofix
használatával. Az eredeti technikának megfelelően 3 vékony kender bordára fűztük
fel az íveket. A kötést rekonstruáltuk: elnyíló gerincet készítettünk a jobb nyithatóság
érdekében, félbőrt húztunk fel a gerincre és a sarkoknál a hiányokat kipótoltuk. A
borító papír aláerősítéssel került vissza a táblákra. Az eredeti címke is visszakerült a
táblára. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Klátyik Melinda restaurálta.
A kötet restaurálás előtt és után

ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1.
Tel./fax: 36-1/306-4574

Az A 7 jelzetű, A Kecskeméti H.V.T.k. Főiskolai Gymnasialis Osztályiban
tanuló növendékekről adott Hivatalos Tudósítások (1833/34-1839/40) kötet
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A penészkárosodás
gyanúja miatt a kötetet először elszívóban fertőtlenítettük. Továbbra is még
elszívóban a portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a kötetet szétszedtük. A
lapszámozás ellenőrzésével az irategységeket szétválasztottuk. A szétválasztott
lapokat mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással
végeztük japán fátyol papír, japán papír, színben illő merített papír és glutofix
használatával. Az eredeti technikának megfelelően 4 vékony kender bordára fűztük
fel az íveket. A kötést rekonstruáltuk: elnyíló gerincet készítettünk a jobb nyithatóság
érdekében, félbőrt húztunk fel a gerincre és a sarkoknál a hiányokat kipótoltuk. A
borító papír aláerősítéssel került vissza a táblákra. Az eredeti címke is visszakerült a
táblára. Fotódokumentációt készítettünka restaurálás utáni állapotról.
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta.

Budapest, 2021. június 23.

Gy.MolnárKerstin
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft.,szakmai vezető

