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Nemzeti Kulturális Alap 

Múzeumok Kollégiuma 

Pályázati azonosító: 209111/89 

 

Szakmai beszámoló 

Thúry György Múzeum 

 

ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES 

SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 

 

A Thúry György Múzeum az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap 

pályázatán Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és 

eszközök beszerzésére az igényelt 1.063.780 Ft támogatásból 400.000 Ft támogatást kapott. Az 

intézmény az elnyert pályázati forrást a pályázati célnak megfelelően, a rendelkezésre álló kerethez 

szabva használta fel. 

 

A pályázatból megvalósítani kívánt eszköz- és anyagbeszerzés a Thúry György Múzeum három 

jelentős gyűjteményét érintette. 

 

1. Régészeti Gyűjtemény: 

A Thúry György Múzeum régészeti gyűjteménye közel 300 000 db tárgyat őriz. Ennek egy része 

fémtárgy és töredéke. A régészeti fémtárgyak tisztításához, kiegészítésének csiszolásához, annak 

formára alakításához feltétlenül szükséges a pályázati forrásból megvásárolt MIKROMOTOR 

FORTE 400P BRUSHLESS gép, melynek elődje korábban elromlott, javíthatatlanná vált. A 

berendezés hiánypótló beszerzés volt a régészeti leletanyag restaurálása szempontjából. A 2021-

ben bekerült Nagykanizsa-Ipari park területén folytatott megelőző régészeti feltárások 

fémanyagának restaurálásakor is igénybe tudta venni az intézmény általános restaurátora. A 

régészeti gyűjtemény mellett a Varázsos rendhagyás – Jeles napok Dél-Zalában című néprajzi 

kiállítás fémtárgyainak restaurálása is az újonnan beszerzett eszközzel készült el. 
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2. Történeti Gyűjtemény: 

A Történeti Dokumentációs Tár képeslapjainak, üvegnegatívjainak és a Helytörténeti tárgyi 

gyűjtemény textíliáinak archív és savmentes csomagolóanyagba történő elhelyezése, az 

állományvédelmi szempontból kielégítő tárolása valósulhatott meg a pályázati forrásból.  

A Thúry György Múzeum történeti dokumentációs gyűjteményének magvát a piarista gimnázium 

régiségtárába 1885-ben bekerült okmányok és kéziratok alkotják. Kanizsa városa 1939-ben átadta 

a múzeumnak a városi levéltár 1850 előtti muzeális értékű iratainak egy részét. A II. világháború 

utolsó napjaiban súlyos veszteség érte a gyűjteményt, a megmaradt várostörténeti értékű kéziratos 

könyvek: a város török alóli felszabadulását követően, 1690-től vezetett tanácsjegyzőkönyvek, 

céhiratok, szerződések, periratok, 1848-49-es kéziratok és nyomtatványok együttese képezi azóta 

is a gyűjtemény legértékesebb magját. Az 1970-es évektől jelentős mértékben, főként családi 

adomány útján gyarapodott a tár. Jelenleg a gyűjtemény több mint 25 000 darab dokumentumot 

őriz.  

Több ezer az 1870-es évektől az 1950-es évekig terjedő időszakból származó, neves kanizsai 

fényképész által készített fotót és több ezer helytörténeti szempontból különösen fontos 

nagykanizsai városképes lapot, Nagymagyarország különböző helyiségeit ábrázoló képeslapot 

őrzünk az 1890-es évek végétől a napjainkig terjedő időszakból. Ezt nagyszámú reklám 

levelezőlap, I. és II. világháborús levelezőlap egészíti ki. Jelentős a század elejétől kezdődően a 

szinte napjainkig tartó időszakból származó plakátok, aprónyomtatványok (meghívók) együttese 

is. Az előző években – anyagi lehetőségeink függvényében – vásároltunk savmentes csomagoló 

anyagokat. A várostörténeti, helytörténeti értékű dokumentumokat savmentes zacskókban, 

dobozokban helyeztük el. Az előző években közel 4800 db kisebb méretű fotót csomagoltunk át 

savmentes lefűzhető csomagolótasakokba. A képeslap, levelezőlap gyűjtemény egy része már 

elkészült. A pályázati forrásból vásárolt savmentes, félig áttetsző papírból készült tárolótasakokba, 

gyűrűs archiváló fotódobozokba és képeslapdobozokba sikerült elhelyeznünk a jelentős 

gyűjtemény további darabjait. Emellett sikerült a pályázati forrás nyújtotta keretek között 

savmentes tárolódobozba elhelyezni a Thúry György Múzeum több száz üvegnegatívját. 

Helytörténeti szempontból különösen értékesek a nagykanizsai városi ünnepségek, egyesületi 

rendezvények, politikai, sport rendezvények, színházi- és mozi előadások stb. falragaszai (több 

mint 3000 db), melyek igen sérülékenyek. Biztonságos, szakszerű tárolásukhoz szükséges 

archivális papír is beszerzésre került. 

A már beleltározott dokumentumok, falragaszok, fotók, képeslapok szakszerű tárolásán kívül az 

évente gyarapodásként a gyűjteménybe kerülő több száz dokumentum, fénykép szakszerű 

megőrzésére is szükség van, ehhez szintén hozzájárult a pályázati forrásból megvalósult beszerzés. 
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3. Néprajzi Gyűjtemény: 

A jelenleg több mint 15 000 darabot számláló gyűjtemény a néprajztudomány csaknem teljes 

területét felöleli. Leggazdagabb a viseleti, a szőttes, a kismesterségek és a népszokások 

gyűjteménye, de a hajdani hatalmas uradalmak pásztorainak hagyatékából is szebbnél-szebb 

karcolt, vésett, spanyolozott díszű darabokat őriz. A gyűjtemény létrehozója Dr. Kerecsényi Edit 

néprajzkutató, a Thúry György Múzeum egykori igazgatója. 

Elsősorban a kis szentképek tárolására, rendszerezésére van szükség 4 gyűrűs fotódobozra, mely 

a szakszerű tároláson kívül a méret- és tematika szerinti rendszerezést is megkönnyíti. A kis 

szentképeken kívül a néprajzi gyűjtemény eredeti fényképeket és nyomtatványokat is őriz, 

különféle méretben, melyek a lakáskultúrában töltöttek be szerepet, ezért kerültek a tárgyi anyag 

közé. Rendszerezésük és megfelelő tárolásuk miatt szükséges többféle méretben a fotódoboz 

beszerzése.  

A viseletgyűjtemény megfelelő tárolására sav- és lúgmentes papírra van szükség, egyrészt az egy 

szekrényben/fiókban lévő kényesebb textíliák elválasztásához, másrészt a színes, szekrénybe be 

nem férő vastagabb szoknyák, felsőruházat (szűr, kabátok) csomagolásához.  

A „kultikus” tárgyaknak nevezett, többnyire természetes, sérülékeny anyagokból készült anyag 

jelenleg cipősdobozokban van elhelyezve. A dobozcsere meghosszabbítja a tárgyak (szárított 

növényi részek) élettartamát. A gyermekjáték-gyűjtemény termésekből (gesztenye, kukorica-

csuhé, pálcikák) összeállított darabjait hasonló módon, kisebb dobozokban tervezzük rendszerezni 

és megőrizni.  

 

A pályázott összegből Mikromotor Forte 400p Brushless gépet (régészeti gyűjtemény), 4 zsebes 

Filla tárolót, 1 zsebes Filla tárolót, Silver fotódobozt különféle méretben (történeti gyűjtemény), 

Chronos archivális fotókartont, Chronos archivális papírtekercset, DEFT fotódobozt (néprajzi 

gyűjtemény) vásároltunk. 

 

A beszerzett eszközök tételes felsorolása: 

Mikromotor Forte 400P Brushless 1 db nettó ár: 125 196,85 Ft, bruttó ár: 159 000 Ft. 

A vásárlás óta a restaurálás során érintett tárgyak leltári száma: 

Régészeti Gyűjtemény: 

• Nagykanizsa-Ipari Park kutatóárokból    vastárgy 

• Nagykanizsa-Bilkei-dűlő 3. objektum   bronztárgy töredéke 

• Nagykanizsa-Bilkei-dűlő 57. objektum   bronztárgy töredéke 
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Néprajzi Gyűjtemény 

• 52.69.1. fánkszaggató 

• 66.42.100.  fánkszaggató 

• 55.42.101. fánkszaggató 

• 77.29.23.  oltókés 

• 81.14.6.  gyertyatartó 

• 89.4.8.  tésztaszaggató 

• 52.23.1.  buzogány 

Helytörténeti tárgyi gyűjtemény: 

• 69.4.1.   ostyasütő 

• 74.21.1.   ostyasütő 

• Gysz. 430.2021.  szabóolló 

A beszerzett anyagok és az elvégzett állományvédelmi munka tételes felsorolása: 

 

Megnevezés/elvégzett állományvédelmi 

munka 

Mennyiségi 

egység 
Mennyiség 

Nettó 

Egységár 

 

Összeg 

FILLA tároló 99687-H 10x15 cm 

1200 db eredeti történeti fotó elhelyezése 
db 

300 10055/100 db 30 165 

FILLA tároló 99690-H A4 

100 db eredeti történeti fotó elhelyezése 
db  

100 10 055/100 db 10 055 

SILVER fotódoboz 09936M 24x30 cm 

50 db nagy méretű eredeti történeti fotó 

elhelyezése 

db 
5 1 850 9 250 

SILVER fotódoboz 09937M 30x40 cm 

60 db nagy méretű eredeti történeti fotó 

elhelyezése 

db 
6 2 520 15 120 

SILVER fotódoboz 09938M 40x50 cm 

50 db nagy méretű eredeti történeti fotó 

elhelyezése 

db 
5 4 430 22 150 

 SILVER fotódoboz 09939M 50x60 cm 

50 db nagy méretű eredeti történeti fotó 

elhelyezése 

db 
5 5 810 29 050 

CHRONOS archivális fotókarton 09974M 72x100 

200 db eredeti történeti plakát csomagolása - 

elválasztása 

db 
200 30 800/100 db 61 600 
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CHRONOS archivális papírtekercs 09950M 

1mx100m 

600 db néprajzi textília elválasztásához, 300 db 

néprajzi témájú eredeti fotó és dokumentum (pl. 

szentkép) csomagolása 

tekercs 
1 42 000/tekercs 42 000 

DEFT fotódoboz 09915M 4 gyűrűs 

150 db Filla tároló elhelyezése eredeti történeti 

fotókkal 

db 
10 5 880 58 800 

  
 

 278 190 Ft 

 áfa 27% 75 

113 Ft 

Mindösszese

n  

353 303 Ft 

 

Nagykanizsa, 2022. június 28. 

 

           Dr. Száraz Csilla 

                   igazgató 

                   Thúry György Múzeum 
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Fotó melléklet 

1. Anyagbeszerzés és felhasználása 
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2. Eszközbeszerzés, restaurált tárgyak 
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