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A kiskunmajsai Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény 2021. május 5-én
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Állományvédelmi munkálatok
megvalósításához szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére”. A Múzeumok
Kollégiuma 002/209/21 számú döntése alapján a Támogatáskezelő 500.000,- Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesítette intézményünket.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2020. április 1-jén, mint szakfeladatot ellátó
intézmény vette át a gyűjtemény működtetését, ami a foglalkoztatottak személyében is változást
jelentett. Jelenleg a gyűjteményben egy főállású múzeumi támogató munkatárs, egy fő
kiállításszervező, fél állásban egy fő történész-muzeológus és egy fő takarító személyzet
dolgozik.
Megkeresésünkre 2021 nyarán a Kecskeméti Katona József Múzeum állományvédelmi
felelőse, Boros Ilona egy hetet töltött a helytörténeti gyűjteményben. Megbízása két részből
állt. Egyrészt felmérte a műtárgyi gyűjtemények állapotát, másrészt szakmai iránymutatásával
a múzeumi kollégáknak és az akkor foglalkoztatott diákmunkásoknak szemléltette és
megtanította a restaurálás alapjait a fa, a bőr és a fém tárgyakon. A szakmai hét zárásaként a
múzeumi kollégáknak szóbeli beszámolót kellett adni a tanultakról, látottakról, továbbá a
szakmai vezető elmondta, hogy a jövőben milyen eszközöket lenne célszerű beszereznie a
gyűjteménynek, hogy az alapvető konzerválási munkákat el tudjuk végezni. A 2021 nyarán
végzett egy hetes restauráláshoz szükséges alapanyagokat a gyűjtemény saját költségvetéséből
szerezte be, amikor is közel 160 db kisebb-nagyobb fatárgyat, bőr lószerszámokat és
fémtárgyakat restauráltunk.
A Magyar Nemzeti Múzeum által a 2022/2023-as tanévre meghirdetett műtárgyvédelmi
asszisztens képzésre szerettünk volna egy kollégánkat beiskoláztatni, de erre az idei évben nem
nyílt lehetőségünk. Emiatt a gyűjtemény jelenleg nem foglalkoztat műtárgyvédelmi

asszisztenst, ugyanakkor a jövőben nagy szüksége lesz az intézménynek ilyen szakképesítéssel
rendelkező kolléga alkalmazására a közel 72.000 darabos műtárgyállomány rendszerezése,
konzerválása és restaurálása tekintetében.
A sikeres NKA pályázatnak köszönhetően és az elnyert támogatásból a következő
állagvédelemhez szükséges eszközök kerültek beszerzésre a Konecsni György Helytörténeti
Gyűjteménybe:
1. 1 db Muntz múzeumi pórszívó 10 db pótzsákkal, 1db pót Hepa filterrel, 1db pót Carbon
filterrel
2. 90 literes homokfúvó szekrény
3. DREMEL 4000 multifunkcionális kézi csiszológép, 45 db tartozékkal
4. PVB (Polyvinyl butyral)1kg kiszerelés
5. Paraloid B-72 (univerzális konzerváló műgyanta) 5 kg kiszerelés
6. Xylamon, 2.5 liter, 14 db
Az intézménynek a felsorolt eszközök beszerzésére azért volt nagy szüksége, mert az
állományvédelemhez szükséges anyagokat a korábbi működtető, valamint a hosszú évekig a
gyűjteményben foglalkoztatott restaurátor kolléga nem szerezte be, nem használta. Ebből
következően a műtárgyak állapota és helyzete problémás, az évek folyamán nem kaptak
megfelelő állományvédelmi kezelést, konzerválást. Kiskunmajsa Város Önkormányzatával, a
jelenlegi fenntartóval azon dolgozunk, hogy jövő év szeptemberében egy kollégánk
elvégezhesse a Magyar Nemzeti Múzeum műtárgyvédelmi asszisztens képzését és ezzel
műtárgyaink állapotában a további állapotromlást megakadályozzuk.
Restaurátor kolléga hiányában magunk végezzük a kisebb konzerválási
munkafolyamatokat, leginkább azokon a tárgyakon, amelyek indokolják a sürgős beavatkozást.
A komolyabb beavatkozást kívánó műtárgyainkat, mint pl. az 1846-os ruhatárolásra használt
faládát vagy a 19. század végi Sachs Ármin jégpince gyáros jéghűtőjét komoly szaktudású
restaurátor kollégákra bíztuk. A beszerzett anyagokkal/eszközökkel a célunk az, hogy
elindulhasson a már említett műtárgyak megóvása, másrészt, hogy megalapozzuk a későbbi
szakember restauráláshoz szükséges eszközállományát. Szakember hiány, illetve kollégáink
más múzeumi feladatellátásból adódó munkája miatt kevés idő marad a konzerválásra,
állagvédelemi munkára.
A jelen pályázatból beszerzett ezközökből, így a szúölőszer (Xylamon) egy részének
felhasználásával 2022 tavaszán 18 db fa műtárgyon tudtunk állagvédelmi munkát elvégezni.
Ezek a fából készült néprajzi és történeti műtárgyak szuvasak voltak, a fa anyaga meggyengült,
morzsalákossá vált. Xylamon rovarölő szerrel lekentük és amelyik tárgynál indokolt volt, ott
elvégeztük a folyamatot több alkalommal is, majd méhviaszos bútorápolóval átkentük a
műtárgyat. Emellett egy adatbázist is készítettünk azokról a műtárgyakról, amelyeken még ez
évben sürgős beavatkozást kell alkalmazni. Így olyan fából készült műtárgyak (fateknők,

mozsarak, kender tiroló, mángorlók, köpülők) kerültek fel a listára, ahol szükség lesz a fa
szilárdítására a jelen pályázatból beszerzett Paraloid B-72-vel (acetonos hígabb változatával).
A PVB (Polyvinyl butyral) acaton keverékes oldatával pedig a lekopott vagy leltározásra kerülő
új műtárgyainkra fogjuk felvinni a leltári számokat. A PVB sűrűbb acatonos oldatából néhány
kerámia ragasztását végeztük el, amit az év fennmaradó részében még folytatnunk kell.
A beszerzésre került homokfúvó szekrény és az ehhez szorosan kapcsolódó DREMEL 4000
multifunkcionális kézi csiszológép szakszerű alkalmazása egy erre alkalmas szakember
jelenlétét kívánja meg, ezért terveink szerint az ősz folyamán Boros Ilona műtárgyvédelmi
asszisztens bevonásával fogjuk a gépeket beüzemelni és néhány műtárgyon kipróbálni azokat.
A továbbiakban ennél a munkafolyamatnál (fémek levédése) tudjuk a Paraloid B72 anyagot
alkalmazni.
A Muntz típusú múzeumi porszívó beszerzését több szempontból is hasznosnak tartottuk,
leginkább mert több munkafolyamathoz is használható. Ideális a restaurálási műhelyekben
(textilek, suba, stb. porszívózására) és múzeumi vitrinek takarítására egyaránt. Kompakt,
nagyon könnyű és elektronikus tápszabályozóval rendelkezik. A “HEPA” szűrőnek
köszönhetően az új készülék egy maximális szűrőrendszerrel van ellátva, amely a penész, a
legkisebb porrészecskék, baktériumok és atkák 99.97%-át tartja vissza. A porszívót kipróbáltuk
egy suba és néhány vitrin takarításakor.
A homokfúvó szekrény, a multifunkcionális kézi csiszológép és a múzeumi többfunkciós
porszívó a jövőben nagy szolgálatot fog tenni a múzeumi munkában és reményeink szerint a
leendő restaurátor kollégánk is eredményesen fogja tudni használni mindennapi munkájához.
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