
Szakmai beszámoló (NKA 209111/00115)

A makói  József Attila Múzeum az elmúlt években komoly raktárrendezési és állományvédelmi

munkát  végzett.  Míg  az  ehhez  szükséges  szakmai  tudást  a  múzeum  muzeológusai  és  a

gyűjteménykezelő biztosította, addig a szakmai anyagokat sikeres pályázatokkal teremtettük meg.

Ezek  beszerzése  állományvédelmi  szempontból  rendkívül  fontos,  mert  a  makói  múzeum  saját

gyűjtőterületén túl, országos jelentőségű műtárgyakkal is rendelkezik.

A  2022.  évben  József  Attila  Szépség  koldusa című,  első  verseskötetének  megjelenése  100.

évfordulóját ünnepeljük.  A költő pályája Makón kezdődött, ahol a helyi gimnáziumban tanult. A

városban több barátra lelt, akik segítették költői szárnybontogatását, és az említett első verseskötete

megjelentetését. Az 1950-es évektől dr. Péter László, majd dr. Tóth Ferenc kutatásai és gyűjtései

eredményeként  több  autográf  kézirat  (versek,  levelek),  gépelt  levelek  és  versek,  dedikált

verseskötetek kerültek a makói múzeum gyűjteményébe.

A többségében Makón írott versek kéziratai az irodalomtörténeti gyűjteményben vannak leltárban.

Műtárgyvédelmi szempontokat figyelembe véve már az elmúlt évben megkezdtük a gyűjtemény

biztonságos,  műtárgybarát  környezetbe  helyezését.  A  munkafolyamat  során  fokozatosan

eltávolítottuk a régi levéltári, de nem savmentes dossziékat és dobozokat.

A további  munkához  újabb  savmentes  tárolódobozokra  volt  szükség.  Az  NKA 209111/00115

számú,  sikeres  pályázatnak  köszönhetően  tudtuk  folytatni  a  gyűjtemény  savmentes  közegbe

helyezését.  A gyűjteményért  felelős  muzeológus,  illetve  a  gyűjteménykezelő  elvégzett  munkája

eredményeként  sikerült  megoldani  a  teljes  József  Attila  gyűjtemény  biztonságos  tárolását.

Savmentes  közegben,  savmentes  dossziékban  és  savmentes  dobozokban  helyeztük

páncélszekrénybe a verseket, versesköteteket, közöttük a jubiláló  Szépség koldusa több, dedikált

példányát is. A sikeres pályázatnak köszönhetően a teljes irodalomtörténeti gyűjtemény savmentes

közegben lett tárolva. Így például a művelődéstörténeti értékű Abaffy László, Borbándi Gyula és dr.

Tóth Ferenc levelezése az 1970-es évek végéről és az 1980-as évek elejéről.

A pályázaton elnyert összegből 80 darab savmentes dobozt (39 cm x 29 cm x 11 cm) és 50 db

savmentes fotótasakot (30,5 cm x 23,5 cm) – több József Attila makói barátait, ismerőseit ábrázoló

fényképpel is rendelkezünk – vásároltunk.

A beszerzést a Faberman-Meister Kft. FM22715 számú, 2022. május 26-án kelt árajánlata alapján

bonyolítottuk le.
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