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I. A pályázat megvalósításának helyszínei: 
1. Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár-Blaskovich Múzeuma, Tápiószele, 

Múzeum út 13. 
2. MMgMK-Blaskovich Múzeum filiáléja: Néprajzi Ház, Tápiószele, Ceglédi út. 5. 

 
Helyszínek bemutatása: 

1. A tápiószelei Blaskovich Múzeum besorolását tekintve muzeális gyűjtemény, amely 
2017. január 1 óta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár tagintézménye. A 
tápiószelei múzeum az ország egyetlen, a második világháborút berendezésében is 
sértetlenül átvészelő köznemesi kúriamúzeuma. A Blaskovich-fivérek által alapított 
múzeum hét szobájában a haladó magyar köznemesség kultúráját és tárgyi emlékeit 
bemutató enteriőr kiállítás látható.  
A múzeum anyagát az 1912-ben Tápiószelére költözött Blaskovich-fivérek tudatos 
munkával gyarapították. A gyűjtemény alapján sokoldalú érdeklődéséről, a „mindent 
gyűjtő” család felhalmozott kincseiről alkothatunk képet. Itt minden tárgy a 
családtagokhoz kötődik és ahol lehetséges volt, ott a lakrészek eredeti berendezését 
őrizték meg. Végigjárva a termeket, felfigyelhetünk az évszázados, jó ízléssel 
összeválogatott bútorokra, festményekre, a vitrinekben elhelyezett ezüst és porcelán 
tárgyakra, fegyverekre. Különleges a folyosón látható, 1908-1911-ben lőtt négy medve 
bőre, valamint Kincsem, a csodakanca emlékei. 
 

2.  A tápiószelei Blaskovich Múzeum filiáléja, a Néprajzi Ház (Tápiószele, Ceglédi út 5.) 
A 
2000-ben nyílt a Paraszti életmód tárgyi világát és a régi falusi mesterségeket bemutató 
állandó néprajzi-történeti kiállítás. A zsellérportán két nádfedeles épület áll. A lakóház 
egy szoba, konyha és kamra helyiségekre oszlik, amelyekben a mindennapi élet és 
gazdálkodás eszközeit őrzik. A zsellérház építési ideje az 1880-as évekre tehető.  
Az egykori gazdasági épületben lett kialakítva a mesterségek háza. Itt egy komplett 
kovácsműhelyt, ezenkívül bognár, kötélgyártó, cipész, szűcs és kalapos mester 
szerszámait tárják a nagyközönség elé. 
Az épület az alföldi parasztházak mintájára épült, nád a tetőzete, vertfal az oldala. A 
házba visszaépítésre került a búbos kemence és a rakott tűzhely. Az épületeknek nincs 
szigetelése, ezért tavasztól-őszig nedvesedik, ami a textíliákra (ágynemű, öltözeti 
darabok), valamint a bőr fújtatóra veszélyes, a fa tárgyakon penészedést okozhat. Ősztől 
tavaszig a fűtést gázpalackos gázkályha biztosítja, ami kiszárítja a levegőt. Ilyenkor a 
párautánpótlására van szükség, amit párásító készülékkel lehet megfelelő szinten tartani. 
 

II. A pályázat megvalósítása: 
 

1. Az állományvédelmi eszközök és anyagok beszerzése: 
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Elsődleges cél a tápiószelei gyűjteményben lévő tárgyak és dokumentumok történeti és 
esztétikai értékének megőrzése, a megfelelő műtárgyvédelmi körülmények biztosítása. A 
pályázattal lehetőségünk nyílt olyan műtárgyvédelmi eszközök beszerzésére, amivel a 
közgyűjtemény nem rendelkezett. Ezeknek az eszközöknek a segítségével folyamatosan 
mérni tudjuk a műtárgykárosító környezeti hatások értékét, és lehetőségünk van annak 
megfelelő szinten történő beállítására, szükség esetén csökkentésére vagy emelésére. 
 
A Néprajzi ház műtárgyállományának fertőtlenítése: a Néprajzi ház 800 darabos tárgyi 
anyagának 50%-a, a fa tárgyak állományvédelmi kezelése. 
 
A pályázatban beszerzett eszközök: 
 

1. Páramentesítő készülék - 2 db   

Típus: Trotec TTK 127 E. 
A Néprajzi ház alap nélküli, vertfalu épület, melyben tavasztól őszig magas a 
páratartalom. Ez az ott található műtárgyakban hosszú távon károsodást okozhat pl. 
penészedés, rozsdásodás, stb. Ennek késleltetése, a megfelelő környezeti feltételek 
biztosítása érdekében a Néprajzi házban elhelyeztünk 2 páramentesítőt, melyek melyek 
jelentősen csökkentik a páratartalmat. 
Felhasználási helye: Néprajzi Ház két épületének kiállítása 
 

2. Elektromos, digitális kijelzésű pára és hőmérsékletmérő, -1 db 
Típus: Trotec T 210 
Kézi mérőeszköz. Azokban a terekben használjuk, melyekbe nem kell, vagy nem 
lehetséges állandó páramérőt elhelyezni. A munkatárs meghatározott, időközönként 
megméri az adott helyiségek paramétereit és rögzíti az adatokat. Amennyiben olyan 
értékeket mér, melyek állományvédelmi szempontból nem felelnek meg, a megfelelő 
készülék időlegesen beüzemelésre kerül.  
Felhasználási helye: Elsősorban a kúriában használjuk. 
 

 
 

3. Konnektoros higrosztat - 4 db  
Típus: Trotec BH 30 
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A készüléket a konnektorba dugva szabályozható a helyiség hőmérséklete és 
páratartalma. Mind télen, amikor párásítani kell, mind tavasztól őszig, amikor 
párátlanítani kell, jól használható. Különösen azokban a helyiségekben, ahol nincs 
mindennap személyes jelenléte a munkatársaknak célszerű használni, mivel a készülék a 
mérési eredménye alapján automatikusan kapcsol ki és be. A készülékbe dugott 
párásítókészülék, csak akkor kapcsol be, ha a higrosztát mérési eredménye ezt indokolttá 
teszi. Ezt a készüléket télen csatlakoztatjuk a higrosztátba. A két fűtésszezon között 
párásítani kell, olyankor párásítókészület kapcsolunk a konnektorhoz. Amikor a 
megfelelő szintre ér a levegő pára- és hőtartalma, a készülékeke nem dolgoznak, alvó 
állapotban vannak.  
 
Felhasználási helye: Néprajzi Ház két épülete, állandó kiállítása  
 

4. Levegőpárásító – 1 db 

Típus: PAE 21 
A készülékkel a levegő páratartalmát lehet csökkenteni. Erre azért van szükség, mert a 
Néprajzi házban a téli időszakban gázkályhával biztosítják azt a hőfokot, ami a látogatók 
és az ott tartózkodó munkatársak számára szükséges. Csak télen használjuk. 
 
Felhasználási helye: Néprajzi ház főépülete 
  

5. Páratartalom és hőmérséklet adatrögzítő – 4 db 
Típus: Trotec BL 30 
A készülékeket a kúriaépületben használjuk, ahol a hőmérséklet és páraviszonyok 
közelítenek az optimális értékekhez, és ezért nincs szükség párásító, vagy párátlanító 
készülékek folyamatos működtetésére. A készülékek mérik az adatokat, ezt egy központi 
számítógépre küldik, ahol ezek rögzítésre kerülnek. Az értékek rendszeres ellenőrzésére 
kijelöltünk egy munkatársat, akinek feladata, hogy amikor szükséges, beállítson egy 
készüléket, amíg az optimális értékek helyre nem állnak. 
 
Felhasználási helye: Kúria épületének látogatóterei 
 

    



A Tápiószelei Blaskovich Múzeum Néprajzi házának állományvédelme  
pályázati azonosító: A2025/N9875 

altéma kódszáma: 204105/3568 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma 

 

  
 

 
 

6. Állományvédelmi csomagoló anyagok: Buborékos fóliát vásároltunk, amit sokrétűen 
tudunk felhasználni. A múzeumi raktárak átrendezéséhez szükséges a műtárgyak védő 
becsomagolása. Ugyancsak szükséges volt a védőcsomagolás, az épület felújításához 
kapcsolódó költözésnél is.  
Légpárnás csomagoló fólia beszerzése    3 tekercs    
 

7. Kártevő elleni kezelés: 
 
A néprajzi ház tárgyi állománya még nem részesült kártevő elleni kezelésben. A múzeum 
restaurátorai a néprajzi ház tárgyainak kb. 50%-át kezelték penész, gomba és rovar elleni 
szerrel, az Anti fungit helyettesítő IG10-vel. Ez a szer nemcsak megöli a meglévő 
kártevőket, hanem meg is akadályozza, hogy új fertőzés alalakuljon ki. 
Felhasználási helye: Néprajzi Ház 
 
 
A pályázat segítségével a kúria és a néprajzi ház műtárgyállományának állományvédelmi 
állapota jelentősen javult. A jövőben még szükséges lesz néhány eszköz beszerzése, 
valamint a fém tárgyak restaurálása, tisztítása annak érdekében, hogy a teljes 
műtárgyállomány megfelelő állapotba és megfelelő körülmények közé kerüljön. 
 
A pályázat beszámolója a Magyar Mezőgazdasági Múzeum honlapján az alábbi helyen 
érhető el: 
 
https://www.mezogazdasagimuzeum.hu/muzeum/palyazatok 
 
Budapest, 2020..09.03. 
 
 
 
 
        Kőrösi Andrea 


