
Állományvédelmi fejlesztés a József Attila Múzeumban
Szakmai beszámoló
NKA 204105/03440

1.

A sikeres pályázatból az alábbi műtárgyvédelmi szempontból fontos savmentes papírokat szereztük 

be a Faberman Kft.-től (1154, Budapest, Gábor Á. u. 81.):

1000 db 13x18 centiméteres savmentes boríték a Homonnai Gyűjtemény üvegnegatívjainak és

200 db 18x24 centiméteres savmentes boríték a Homonnai Gyűjtemény üvegnegatívjainak,

valamint

2.

1000 db 35x24,5x3 centiméteres savmentes archiváló mappa az irodalomtörténeti és a történeti 

dokumentációs gyűjtemény tárolásához.

1.

A múzeumba az 1980-as évek elején került be az úgynevezett Homonnai Fényképészeti Műterem

üvegnegatív anyaga. A gyűjtemény Makó város és vonzáskörzete fontos emlékanyaga a 20. század

első feléből. Nem csak helytörténeti, és fotótörténeti jelentősége van, hanem irodalomtörténeti is.

Az üvegnegatívok között József Attila, Juhász Gyula, Móra Ferenc képek is találhatók.

Az  üvegnegatívok  rendkívül  rossz  körülmények  között  voltak  tárolva,  de  az  elmúlt  években

megtörtént szakszerű tisztításuk és digitalizálásuk. A külön-gyűjteményként kezelt anyag 16.616 db

üvegnegatívot tartalmaz. Ennek a feldolgozása is megkezdődött,  valamint a leltárba vétele is. A

munka  során  először  a  tárolódoboz  nélküli  anyagot  helyezzük  savmentes  borítékokba,  így

akadályozva  meg  az  esetleges  további  sérülésüket,  majd  a  saját,  bár  nem  műtárgybarát

papírdobozokban találhatók kerülnek sorra. Természetesen savmentes borítékok mennyisége nem

elegendő a teljes gyűjteményhez, azonban a pályázat eredményeként jelentős előrelépést értünk el.

2.

A preventív műtárgyvédelemben jelentős előrelépés, hogy savmentes dossziékba helyeztük át az

irodalomtörténeti gyűjtemény eredeti, autográf vagy gépelt, de kézírással szignózott József Attila

verseket, leveleket. Ezek a dokumentumok már savmentes papírral voltak elválasztva egymástól, de

most már a tároló dosszié is biztosítja a megőrzésüket.

A  Történeti  Dokumentációs  Gyűjteményünk  helytörténeti  szempontból  rendkívül  fontos

aprónyomtatványait  is  áthelyezzük  biztonságos  környezetbe.  Eddig  ezek  nyomtatványok  sajnos

nem  voltak  egymástól  megfelelően  elkülönítve.  A  jövőben  savmentes  papírral  választjuk  el



egymástól  a  dokumentumokat  és  az  új  savmentes  archiváló  mappákban  tudjuk  tárolni.  A

dokumentumok többsége az 1944–1948-es évekből származik.

A  pályázati  úton  elnyert  csomagolóanyagok  tehát  műtárgyvédelmi  szempontoknak  is  megfelelő

megoldást  jelentenek  a  múzeum  értékes  József  Attila  kéziratai,  a  történeti  gyűjtemény

aprónyomtatványai  és  a  Homonnai  külön-gyűjtemény  üvegnegatív  anyagának  helyes  tárolási

körülményei kialakításához.




