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Szakmai beszámoló
a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum állományvédelmi tevékenységéhez beszerzett
anyagok/eszközök révén elvégzett állományvédelmi munka értékeléséről, adatairól, az
eszközbeszerzés hasznosulásáról fotómelléklettel illusztrálva

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum teljes gyűjteményi anyaga nagyon összetett,
több tudományterületről is őriz tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket. Területi
múzeumként 6 gyűjtőkörrel rendelkezik, amiből aktív a néprajz, történet, régészet, valamint
3 lezárt terület anyagát is őrzi és gondozza az intézmény, mint a numizmatikát,
képzőművészetet és iparművészetet. Ezeken túl a kulturális javak 13 gyűjteményi egységbe
sorolhatóak. A 2021. évi leltárkönyvi bejegyzések szerint a néprajzba 5526, a régészetbe
6135, az adattárba 379, a numizmatikába 1139, a képzőművészetbe 243, az iparművészetbe
45, az iskolatörténeti tárgyakhoz 359, az iskolatörténeti dokumentumokhoz 2271, a
helytörténetbe 1804, a történeti dokumentumokhoz 14848, a Békés-Tarhosi Énekiskola
gyűjteményébe 2932, a P. Szász Lajos-féle magángyűjteménybe 493, a fotótárba 13898 tétel
van beleltározva. Ez a hatalmas gyűjteményi anyag nemcsak Békés város, hanem Bélmegyer,
Kamut, Murony és Tarhos települések közigazgatási területének történelmét és néprajzát is
magába foglalja.
Az elmúlt 83 évben az intézményhez került kulturális javak differenciált anyagokból
készült tárgyak alkotják. Így a fa alapanyagú tárgyakon kívül fémtárgyakat, szálas anyagú
tárgyakat, kerámia- és üvegtárgyakat, kis számban bőrtárgyakat, valamint textil- és
papírtárgyakat is tárolunk. Minden tárgynak elengedhetetlen a rendszeres állományvédelme
már a múzeumba kerülésétől fogva, így őrizve meg azokat az utókor számára.
A rendszeres restaurálási és állományvédelmi intézkedéseink nemcsak az újonnan
bekerült tárgyakra értendőek, hanem az állandó, illetve időszaki kiállításainkban látható,
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valamint a raktárainkban (textilraktár, néprajz és történelem tárgyiraktár, képraktár, régészeti
raktár, dokumentum- és fotóraktár, előkészítő raktár) tárolt kulturális javainkra is. Emiatt a
műtárgyvédelmi/állományvédelmi

restaurátor

munkatársunk

mindennapi

munkájához

elengedhetetlenek azon szakmai anyagok beszerzése, amelyek az állagmegóvást lehetővé
teszik.
Intézményünk több kiállító- és raktárhellyel is rendelkezik, amelyek jelentékeny
távolságban vannak egymástól. Illetve abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a
környező közgyűjtemények előszeretettel kölcsönöznek tőlünk hosszabb-rövidebb időre
kulturális javakat, ezzel is elismerve, hogy gyűjteményünk állapota kiválónak mondható.
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum gyűjteményében közel 22.000 db eredeti,
forrásértékű történeti és adattári dokumentum, 8.000 db eredeti, forrásértékű archív fotó, 5600
negatív, 200 db képeslap, valamint a múzeumunk névadójától, Jantyik Mátyástól 100 darab
grafika található. Ezeknek a kulturális javaknak a szakszerű tárolása eddig csak részben volt
megoldott. A fent említett probléma miatt, valamint, hogy az intézményünk 2021. december
31-én jogutód nélkül megszűnik - és egy új gazdasági társaság keretein belül fog majd tovább
működni -, egyeztettünk a NKA Múzeumok Kollégiumának pályázati referensével, hogy a
pályázatban nyert teljes összeget a savmentes műtárgybarát dobozok, tasakok megvételére
fordítjuk. A közel 40 évvel ezelőtt beszerzett hullámpapír dobozok, papírtasakok, rajzmappák
mára már teljesen elavultak, ezért elengedhetetlen volt ezek cseréje, olyan tároló eszközökre,
amelyek nem tartalmaznak fémet, lágyítót, savat, vagy egyéb vegyi anyagot, pH-semlegesek
és kalcium-karbonáttal pufferelt időálló papírból készültek.
A pályázatnak köszönhető 200 db LORELEY I., különálló tetővel rendelkező
raktári tárolódobozt (méret: 39,5x28x11 cm) és 25 db PEGAZUS csapófedeles,
kagylószerűen nyitható dobozt (méret: 46x33x11 cm) tudtunk vásárolni. Így 14.848 db
történeti, 152 db helytörténeti, 52 db P. Szász Lajos néprajzgyűjtő hagyatékába tartozó, 379
db adattári, 1045 db iskolatörténeti és 315 db, a békés-tarhosi énekiskolához köthető
dokumentumot tudunk most már biztonságosan tárolni. A békési múzeumnál tárolt papír
alapú, forrásértékű kulturális javainknak körülbelül a kétharmadát biztonságosan tudjuk most
már megőrizni az utókor számára, mivel mind a 200 db LORELEY I. és 21 db PEGAZUS
típusú tárolódobozokat felhasználtuk.
A közel 8000 darab archív értékű fotóink többsége 9x13, 10x15, 13x18 cm-es és az
A/5-s méretű, amelyek sorrendi, egyidejű tárolása eddig nem volt megoldott. Ezért 10 db
PRIZMA II. fotódobozt (méret: 27x24,5x16 cm) rendeltünk, amelyek kalcium-karbonáttal
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lúgosan pufferelt, időálló szürkés kék kartonból készültek, a jobb átláthatóság érdekében
minden doboz elhelyezhető 5-5 db rekeszelőlap és 2x8 db távtartó is. Ennek a speciális
fotódoboznak köszönhetően 7 db dobozban összesen körülbelül 5440 db archív néprajzi-,
helytörténeti-, adattári- és tárgyfotót tudunk most már biztonságosan tárolni. A fel nem
használt 3 db fotódobozt a még beleltározásra váró fotóanyag tárolására fogjuk fordítani. A
nagyobb, 40x30 cm-s fotónagyításaink az előző fejezetben említett csapófedeles
tárolódobozban kaptak helyett, szám szerint 4 db tárolóban 452 db kép lett elhelyezve.
A gyarapodási naplónk szerint közel 40 különböző méretű és zenei világú bakelit lemez
vár még beleltározásra, amelyek egy része a Békés-Tarhosi Énekiskola egyik ikonikus
tanárának, Dr. Gyarmath Olgának a hagyatékát képezik, valamint 15 lemez egy békési polgári
család hagyatékának átvételekor került az intézményünkhöz. Ezeket többek között a 5 darab,
12” bakelitlemez tárolására is alkalmas 32,8x33x13 cm-s ODEON tárolódobozokban
helyeztük el. Az első körben 3 db tárolódobozt használtunk fel állományvédelmi célra, a
maradék kettőt majd a folyamatos leltározáskor fogjuk hasznosítani.
Nagyon fontos, hogy ne csak a külső káros hatásoktól védjük a kulturális javainkat,
hanem hogy átláthatóbban, egymástól jól elkülönítve tároljuk, még ha egy dobozon belül is
kell több dokumentumot, fényképet elhelyezni. Erre a legalkalmasabbak a különféle
műtárgybarát tasakok és mappák. A fentebb említett fotótároló dobozokhoz ezért
elengedhetetlen, hogy minden fotót egyesével is megvédjünk a külső hatásoktól, közben szem
előtt tartva, hogy a rajtuk látható tartalmak - akár a fénykép elülső oldalán, akár a hátulján
verzóval vannak ellátva – jól megtekinthetőek legyenek keresés közben. Az intézményünk a
9x13-as és a 13x18-as méretű képek megfelelő védelmét már korábban meg tudta oldani.
Viszont a 10x15 cm-es méretű képek védelmére 300 db, a 18x24 cm-es méretű képek
védelmére 200 db, az A/3-s (30x42,4 cm) méretű képek védelmére 100 db iSafe
polipropilén tasakot vásároltunk. Ez a fotók és képeslapok tárolására is alkalmas átlátszó
tasak védelmet nyújt az ujjlenyomat, por és piszok ellen, nem tartalmaz lágyítót, savat, és
három oldalról hegesztett. Az A/5-s (15,5x21,9 cm) méretű fotók 200 db nem pufferelt,
natúr fehér színű, optikai fehérítőt nem tartalmazó papírból készült PAD papírtasakban
lettek elhelyezve. Ugyanilyen tasakban kapnának helyet a 30x40 cm-es méretű képek is. Az
erre a célra betervezett 200 db fotógráfia tárolására is alkalmas papírtasak szintén az
egyik hosszú oldalán nyitott, így biztosítva a könnyebb hozzáférést. Zárt oldalai pH-semleges
ragasztóval ragasztottak, védve a benne tárolt kulturális javat. A legnagyobb fényképeket,
illetve Jantyik Mátyás, névadónk grafikáit a 40x50 cm-es méretű FILLA félig áttetsző
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papírtasakban helyeznénk el. A megvásárolni kívánt 100 db tasak védelmet nyújt a por,
piszok és az ujjlenyomat ellen, klórmentesen fehérített, 100 % tiszta cellulózból készült
pergamenpapír, ami nem tartalmaz sem fémet, sem lágyítót, sem semmilyen vegyi anyagot,
így őrizve meg az értékes kulturális javainkat a következő nemzedék számára. A felsorolt
tételekből felhasználásra került 249 db 10x15 cm-s, 142 db 18x24 cm-s, 67 db 30x42,4 cm-s
iSafe polipropilén tasak, valamint 148 db 15,5x21,9 cm-s és 181 db 30x40 cm-s PAD
papírtasak, illetve 48 db FILLA félig áttetsző papírtasak. A fennmaradt darabszámok is
folyamatosan felhasználásra kerülnek, mert a leggyorsabban gyarapodó gyűjteményi
egységünk a fotók és fényképek.
Az állományvédelmi tevékenységhez beszerzett eszközök közül a savmentes
dobozoknak és tárolóknak több, mint 82 %-t, a tasakoknak pedig több, mint 74%-t
felhasználtuk az október közepétől december elejéig tartó állományvédelmi munkánk során.
A fennmaradt darabszámok a folyamatos leltározáskor lesznek hasznosítva.

Szöveges szakmai beszámolónkat az intézményünk honlapján a kezdőlap alján, a pályázati
beszámolók menüpontra kattintva lehet elérni:
http://www.jantyikmatyasmuzeum.hu/palyazati_beszamolok

4

