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Pályázati téma: Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok 
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A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ELÉRÉSI LINKJE: 

http://www.ujfeherto.hu/palyazatok-fejlesztesek/szakmai-beszamolo 
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A Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár az 1992-ben 
kiadott működési engedélye alapján, közérdekű muzeális gyűjtemény besorolású intézmény, 
1995-ben nyitotta meg kapuit.  

Az 1860-as években épült kúria – mely jelenleg a gyűjtemények ad helyet – lehetőséget adott 
három állandó kiállító terem (helytörténet, néprajz – paraszti lakóház tisztaszoba, konyha és 
mezőgazdasági rész) valamint egy időszaki kiállító terem kialakítására. A gyűjtemény nagy 
részét néprajzi- helytörténeti anyag alkotja. Jellegéből adódóan ezek a tárgyak nagyrészt fából, 
fémből és papír, valamint textilanyagból tevődnek össze. Az épületben kapott helyet a 
gyűjtemény egyik raktára is. A viszonylag kisméretű raktárhelyiségben sikerült elkülöníteni a 
fa, fém, illetve a papír és textil tárgyakat.  

Az épület állaga jónak tekinthető. A kiállító termekben a nyílászárók, a 21. századi előírásoknak 
megfelelően hő és fényvédő fóliákkal ellátottak. Azonban az épület építőanyaga többfajta 
(vályog, tégla és kő). Ezáltal a zárt raktárhelységben viszonylag magas (40-50%) a 
páratartalom. Az egyenletes páratartalom biztosításának érdekében 2 darab páramentesítő 
készüléket vásároltunk a pályázat keretében.  

A gyűjteményünk folyamatosan gyarapszik. Ez a bővülés elsősorban adományokból történik. 
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy intézményünket méltónak tartják olyan hagyatékok 
kezelésére, mint például Zajti Ferenc vagy Békési Gyula.  

Zajti Ferenc a híres festőművész és orientalista hagyatéka jelenleg két helyen található meg 
hazánkban. Az egyik a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (ide elsősorban a két 
világháború között és az ’50-es években került anyag). A hányatott sorsú hagyaték, mely 
festményekből, kéziratokból és fotókból áll, Zajti Ferenc unokái a gyűjteményünknek 
adományozta. (Zajti Ferenc Újfehértón született és gyermekkorát, fiatalkorát Újfehértón élte az 
egykori Szunyoghy birtokon, ahol édesapja ispán volt.)  

Békési Gyula hagyatékát 2018-ban kapta meg az intézmény, mely tartalmazza az író személyes 
tárgyait (például írógép, szemüveg, feszület), kitüntetéseit, díjait, kéziratait. Többek között a 
József Attila díjat, több doboznyi kéziratot, valamint könyveket.  

Az intézmény őrzi továbbá Koncz Zoltán nagytiszteletű református lelkipásztor, festőművész 
hagyatékát is, akinek családja a kéziratai mellett festményeit is nekünk ajándékozta.  

Ez a három jelentős gyűjteményi egység állagmegőrzési szempontból való elhelyezését 
szolgálta a támogatási összeg felhasználása, amit az alábbi eszközök beszerzésére fordítottunk:  

• raktári fémszekrények: a kéziratok megfelelő megőrzésére, mely jelenleg jó 
megtartásúak és mindenfajta kórokozóktól mentesek, a különböző méretű 
szekrényekben, illetve dobozokban savmentes papír közzé, valamint abba csomagolva 
lettek elhelyezve. A fémből készült szekrények biztosítják, hogy a papírok bármilyen 
mérgező anyag vagy a faszekrényekkel ellentétben kórokozók megjelenését 
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