
Állományvédelmi fejlesztések a MNM Balassa Bálint Múzeumában 

Szakmai beszámoló 

 

Lista a beszerzett tárgyakról 

Arrabonapack 

272 db 40x25x10 cm méretű papír doboz régészeti leletanyag számára 

400 db 40x25x20 cm méretű papír doboz régészeti leletanyag számára 

papír doboz régészeti leletanyag számára 

Berze 

Makita LB 1200F szalagfűrész 

Preservart 

2000 db 10x15 cm tasak üvegnegatívokhoz, savmentes 

850 db 9x12 cm tasak üvegnegatívokhoz, savmentes 

4x100 db Interleaving savmentes papír 

 

A beszerzett termékekkel a preventív műtárgyvédelem és a restaurálás felé tudtunk egy lépést 

tenni. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a műtárgyvédelmi eszközöket, amelyeket a pályázat 

segítségével tudtunk megvásárolni, és hogy milyen műtárgyvédelmi munkákat tudtunk 

elkezdeni ezen beszerzéseknek köszönhetően. Az elnyert 1.200.000 forintból az alábbi dolgokat 

tudtuk megvalósítani. 

 

A megvásárolt szalagfűrészt a fa-és bútorrestaurátorunk elsőként egy a múzeumban őrzőtt 

biedermeier garnitúra hiányzó széktámlájának kiegészítéséhez használta fel elsőként. Azon 

műtárgy bútoraink melyek kiegészítést igényelnek, így már teljeskörűen a múzeumon belül 

újulhatnak meg. A következő időszaki kiállításunkhoz tervezünk fából készült installációkat 

így ezeket is meg tudjuk a saját restaurátorműhelyünkben csinálni. Jelenleg 

múzeumandragógiai foglalkozáshoz bemutató eszközök is készültek a szalagfűrész 

segítségével

 



A kiegészítendő szék 

 
Szalagfűrész használat közben 

      
Az új kiegészítés                                                    A kiegészített szék 

 

A savmentes (Interleaving) papírokkal elkezdük a helytörténeti gyűjtemény metszeteinek, 

dokumentumainak megfelelő csomagolását. Eddig ezek a műtárgyak nem voltak egymástól 

külön műtárgyvédelmi papírral elválasztva, most erre sor kerülhetett a pályázatnak 

köszönhetően. Későbbiekben szeretnénk a képzőművészeti gyüjteményünkben lévő 



metszeteket is megfelelően tárolni. Szerencsére a savmentes csomagolóanyag számos papír 

alapú műtárgy megfelelő tárolására alkalmas, így ezt a jövőben is szeretnénk folytatni. 

 

 

 
A savmentes papír használat közben 

 

Múzeumunkba évtizedekkel ezelőtt került be egy esztergomi fényképész üvegnegatív anyaga 

is. A negatívok körülbelül 1928 és 1945 között készültek, számos esztergomi városfotó és neves 

esztergomi polgár fényképe is megtalálható benne. A műhely hagyaték körülbelül 10.000 darab 

üvegnegatívból áll, melyek sok esetben még az eredeti (nem műtárgy barát) papírdobozban 

vannak, vagy abban sem. Idén elkezdtük az anyag feldolgozását, digitalizálását és leltározását. 

A beszerzett tasakokba elsőként azokat a negatívokat kezdtük el elhelyezni, melyeknek nem 

maradt meg az eredeti doboza, így még sérülékényebbek, és jobban fennáll a további sérülés 

veszélye. A továbbiakban azokat is szeretnénk átcsomagolni, melyek még nem korszerű 

csomagolásban vannak. Természetesen a beszerzett tasak mennyiség nem fedezi az egész 

gyűjtemény mennyiségét. Azonban már így is el tudtuk kezdeni az anyag átcsomagolását, 

mellette folyamatosan zajlik az anyag leltározása és digitalizálása is.  



 

Üvegnegatív tasakok használatközben 

 

A megvásárolt régészeti leletanyag tárolására alkalmas dobozokba el tudták kezdeni a régész 

kollégák a folyamatban lévő ásatások anyagát szakszerűen elhelyezni. A kétféle méretre azért 

volt szükség, mivel a régészeti raktár polcaira ez a két méret fér el a leghatékonyabban. A 

megrendelt doboz mennyiség a következő években bekerülő leletanyag megfelelő tárolására 

is alkalmas lesz. 



 

 
A régészeti leletanyagot tároló dobozok használat közben. 


