Szakmai beszámoló
Tornyai János Múzeum és K. K. 2015. évi restaurálásáról
NKA közgyűjtemények kollégiuma3533/00228 számú nyílt pályázata
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges
szakmai anyagok és eszközök beszerzése
A pályázat által megvalósult restaurálási feladatok és annak aránya a 2015. évi
restaurátori munkaterv és 2015. évi restaurátori beszámoló tükrében
A Tornyai János Múzeum és K. K. restaurátor műhelye pályázatot adott be a 2015. évi
restaurálási és konzerválási munkák kivitelezésének támogatására, melyet a NKA
állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök
beszerzése címen az Igazgatóság 026/35/15 számú döntése alapján 300 000.- forint összeggel
támogatott.
A Tornyai János Múzeum és K. K. restaurátor műhelye a pályázati összeg felhasználásával a
szakmai anyagok beszerzését 2015.05.04. - 2016. 01. 31. között sikeresen megvalósította.
A Múzeum magasabb szintű állományvédelmi és restaurálási feladatainak ellátásához
nagymértékben hozzá járult a beszerzésre került vatták, oldószerek, ragasztók, ecsetek,
csiszolófejek, szikepengék, festékek, lakkok, mérőszalagok, PVC vágók, lécek beszerzése és
egy új a munkaasztal beállítása is.
A beszerzésre került anyagok és eszközök segítségével a 2015. évi restaurálási feladatokat a
Múzeum restaurátorai eredményesen elvégezték, melyről részletes szakmai beszámolót adtak
le az intézmény vezetősége, valamint a fenntartó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata felé.

A részletes restaurálási terv és a munkabeszámoló igazolja, hogy pályázat pénzügyi
felhasználása által a Tornyai János Múzeum és K.K. állományvédelmi műhelyének sokirányú
tevékenysége rendkívül aktív és magas szakmai színvonalon folyik, eredményes
műtárgyvédelmi munkáról ad számot, valamint az elvégzett munka egyenes arányban áll a
pályázathoz csatolt előzetes munkatervben szereplő feladatokkal.
RESTAURÁTOR MUNKATERV
2015.
1. Restaurálási feladatok
Régészet
A restaurátorok Tóth Katalin és Csányi Viktor régészekkel együttműködve a
restaurálják a régészeti gyűjteményben őrzött és a múzeumba régészeti felügyeletek,
helyszíni szemlék és ásatások révén 2015. évben újonnan bekerülő leletanyagokat.
Rendszeres állapotvizsgálatot végeznek a régészeti raktárban lévő tárgyakról, és az esetleg
sérült tárgyakat konzerválják, illetve restaurálják.
Elvégzik a 2015. évre tervezett régészeti vonatkozású kiállítások restaurátori feladatait.
Közreműködnek a Kingéczi ezüstlelet kiállítás szervezésében, rendezésében.
Folytatják a 2014. évben elkezdett régészeti tárgyak revíziója során kiemelt sérült tárgyak
konzerválását, restaurálását.
Néprajz
A múzeum restaurátorai elvégzik az újonnan bekerülő néprajzi tárgyak tisztítását,
konzerválását és restaurálását.
Állapotfelmérést végeznek a kiállításban és raktárban lévő tárgyakról, és Nagy Vera
néprajzkutatóval egyeztetve lehetőség szerint konzerválják, illetve restaurálják azokat.
Elvégzik a 2015. évre tervezett néprajzi vonatkozású kiállítások restaurátori feladatait.
Közreműködnek a Gyermekélet a XX: század első felében című néprajzi kiállítás
anyagának restaurálásában és rendezésében.

Helytörténet
A restaurátorok Bernátsky Ferenc helytörténésszel egyeztetve elvégzik az újonnan
bekerülő tárgyak tisztítását és konzerválását, restaurálását.
Állapotvizsgálatot végeznek a kiállításban és raktárban lévő tárgyak állapotáról és szükség
szerint elvégzik az adott restaurátori feladatokat.
Elvégzik a 2015. évre tervezett helytörténeti vonatkozású kiállítások restaurátori
feladatait.
Képzőművészet
A restaurátorok Dr. Nagy Imrével konzultálva elvégzik a múzeum, képző- és
iparművészeti gyűjteményébe újonnan bekerülő tárgyak tisztítását és konzerválását,
restaurálását.
A restaurátorok közreműködnek a 2015-évi képző és iparművészeti kiállítások előkészületi
munkáiban, a tárgyak kiállításra történő felkészítésében.
2. Nyilvántartás
A

restaurátorok

folyamatos

dokumentálás

mellett

végzik

feladataikat.

A

dokumentációkat restaurátorok elektronikus és papírformában is tárolják, valamint a
különböző gyűjtemények vezetőinek adattárai részére is leadják.

3. Tudományos tevékenység
A restaurátorok részt vesznek a szakmai témájú konferenciákon (1. Nemzetközi
Restaurátor Konferencia, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2. Tudományos Ülésszak
Szeged, Móra Ferenc Múzeum.) valamint rendszeresen folytatják a szükséges szakmai
konzultációkat.
4. Publikáció
A restaurátorok rendszeresen beszámolnak a tevékenységeikről a Múzeumi Műhely
című periodika adott számában.

5. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység
A restaurátorok részt vesznek a városi médiumok (tv, rádió) feladataikkal kapcsolatos
hírközléseiben és tájékoztatást adnak munkáikról. Az országos és helyi médiák felkérésére
esetenként beszámolókat készítenek az aktuális feladataikról.
Esetenként bekapcsolódnak az aktuális kiállítások vezetésébe.
Szükség esetén közreműködnek a múzeumos érdekeltségű városi rendezvényekben.
6. Szakmai és társadalmi kapcsolatok. A munkatársak tevékenysége, tisztsége
szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-érdekvédelmi szervezetekben
Nagy Nándor tagja a Magyar Restaurátor Kamarának, a MAOE-nak és a
hódmezővásárhelyi Civil Szenátus kulturális szaktanácsadó bizottságnak.
Hódmezővásárhely, 2014. 12. 02

Nagy Nándor
restaurátor-művész

Molnárné Balázs Zsuzsanna
restaurátor

Fekete András
segédrestaurátor

A TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2015. ÉVI RESTAURÁLÁSI MUNKABESZÁMOLÓJA
NAGY NÁNDOR
MOLNÁRNÉ BALÁZS ZSUZSANNA
FEKETE ANDRÁS
BEVEZETÉS
Molnárné Balázs Zsuzsanna, Nagy Nándor és Fekete András a Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ restaurátorai a 2015. évben a múzeum szakgyűjteményeinek
(régészeti-, néprajzi-, helytörténeti-, képző- és iparművészeti gyűjtemény), mindennemű
műtárgyvédelemmel kapcsolatos teendőit látták el.

Elvégezték a múzeum kiállításain

bemutatásra kerülő, valamint a gyűjteményekbe újonnan bekerülő tárgyak restaurálását,
rendszeresen konzultáltak a gyűjtemények kutatóival és kezelőivel a raktározott tárgyak

állapotáról, valamint folyamatos ellenőrzés mellett elvégezték a gyűjtemény preventív
védelmét. A restaurátorok dokumentációt készíttek restaurátori beavatkozásról, melyben
feltüntették a restaurálás indoklását, módját és eszközeit. Rendszeresen ellenőrizték a
múzeum raktárainak és kiállító helyeinek klímáját, és dokumentálták azt. A restaurálási
munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzéseket teljes körben a restaurátorok végezték.
GYŰJTEMÉNYI MUNKA
III/6. Műtárgyvédelem
Régészet

- Nagy Nándor
Restaurálta Székkutas Sóstó-Farki-dülő lelőhely megelőző ásatás leleteit.
Restaurálta Székkutas Sóstó-Farki-dülő lelőhelyen végzett régészeti megfigyelés közben
végzett régészeti bontómunka leleteit.
Restaurálta Hódmezővásárhely Arany-temető-dűlő lelőhelyen régészeti megfigyelés közben
végzett régészeti bontómunka leleteit.
Restaurálta Hódmezővásárhely Égetős-tanya lelőhelyen régészeti megfigyelés közben végzett
régészeti bontómunka leleteit.
Régészeti terepen dolgozott 16 munkanapot.
- Molnárné Balázs Zsuzsanna
Újrarestaurált 7 kerámia és 1 csont tárgyat (ltsz: 134.36; 138,35; 231.38; 2010.8.89.4; 2010.
8.99.4; 2010.8.82.2; 2010.8.66.2.)
Újraragasztott és ideiglenes drótos megerősítéssel látott el 10 régészeti kerámiát.
Megtisztította a Székkutas – Sóshalmi-dűlő lelőhely (33720) régészeti megelőző feltárás 1.
ütemének kerámia leleteit, majd ezen töredékekből (367 db) válogatás és ragasztás után 16
kiegészítést készített el.
Megtisztította, konzerválta és restaurálta a Székkutas – Sóshalmi-dűlő lelőhely (33720)
régészeti megelőző feltárás 2. ütemének leleteit. Ez a munka 37 fém tárgyat, és a 981 kerámia
töredék válogatása és összeragasztása után 18 kerámia töredék restaurálását jelenti.

Megtisztította a Hódmezővásárhely, Szőlőhalom 78. lelőhely (55327) régészeti kutatómunka
kerámia leleteit (186 kerámia töredék), majd restaurálta ennek az edénydepónak a 12 kerámia
tárgyát.
Megtisztította és konzerválta a Hódmezővásárhely – Kopáncs Olasz tanya lelőhelyről (34520)
előkerült kerámia leleteket (1094 db), majd válogatás és ragasztás után 5 töredékes tárgyat
kiegészített
Megtisztította Székkutas terepbejárás (120db töredék), s a régészeti felügyelet során előkerült
kerámia leleteket. (21 db töredék)
Megtisztította a 47-es főút régészeti felügyelete során előkerült régészeti kerámia töredékeket.
(58 db kerámia, 8 ragasztás)
Részt vett a Székkutas Sós – halmi dülő (33720) lelőhely megelőző feltárásának ásatási
munkáiban 2015. április 14 és június 15 között.
Alkalmanként gépjármű vezetési segítséget nyújtott a a 47-es főút, a Székkutasi és a
Kishomoki csatornázási munkálatok régészeti megfigyeléséhez.
Régészeti terepen dolgozott 20 munkanapot.
- Fekete András
Restaurálta Székkutas - Földvár (80741) lelőhelyen régészeti megfigyelés közben végzett
régészeti bontómunka leleteit. (704 db töredék - 22 tárgy restaurálása)
Régészeti terepen dolgozott 16 munkanapot.

Néprajz
- Molnárné Balázs Zsuzsanna
Megtisztított 3 Ópusztaszeren kiállított képet, és keretüket megjavította (95.2.1. – JAM;
95.3.5. – JAM; 82.2.1.)
Megtisztított és konzervált 2 vegyes anyagú tárgyat (mérleg súlyokkal: 2014.6.1; dobozka:
2014.6.12.)
Megtisztított és részlegesen restaurált 3 játék babát.
Megtisztított 13 néprajzi tárgyat.
- Fekete András

Restaurált 6 vegyes anyagú tárgyat. (gyerekjáték babakocsi, gyerekjáték tűzhely, gyerek
etetőszék, szánkó, gyékény kosár, téka)
Helytörténet

- Nagy Nándor
Megtisztította és restaurálta Till Aran hagyatékát ( 24 festmény és grafika, 56 db szobor, 6
Kohán festmény és grafika)
- Molnárné Balázs Zsuzsanna
Megtisztított 1 márványtáblát.
Megtisztított és konzervált a gyűjteménybe újonnan került 10 db szódásüveget és 6 db
palackot.
Megtisztított és konzervált 3 bábot (Hanna Mela: szerecsen, majom és kalapos)
- Fekete András
Megtisztított 5 keretes fotót.
Képzőművészet:
- Nagy Nándor
Megtisztította Tóth Sándor szobrászművész kiállításához 15 alkotását
Megtisztított 27 Barcsai Jenő festményt.
Restaurált 2 Barcsay Jenő festmény keretet.
Megtisztított 14 db Fodor József festményt.
Restaurálta a polgármesteri hivatalban súlyosan megsérült Szkok Iván: Sárga házfal című
festményét.
Restaurálta Ágota Margit festményének keretét az Őszi Tárlathoz.
- Molnárné Balázs Zsuzsanna
Tóth Sándor szobrászművész kérésére külön megtisztított a feleslegesnek ítélt festékrétegtől 2
bronz + márvány szobrot.
Megtisztította és konzerválta Tóth Sándor (ruhamollyal fertőzött) falikárpitját
Megtisztított 54 Barcsai Jenő festményt, és ezek keretein kisebb javításokat végzett.
Megtisztított 34 db Fodor József festményt.

- Fekete András
Megtisztította Tóth Sándor szobrászművész kiállításához 34 alkotását (bronz plasztikák,
rajzok).
Megtisztított 31 Barcsai Jenő festményt.
Megtisztított 17 db Fodor József festményt.
V. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG
V/3.b. Tárlatvezetések az állandó kiállításokon
- Molnárné Balázs Zsuzsanna
2 alkalommal tartott nyári napközis gyermekcsoportnak foglalkozást a látványraktárban.

V/4. Média kapcsolatok (médiaszereplések)
- Nagy Nándor
Részt vett Barcsay Jenő emlékkiállításának sajtótájékoztatóján.
Részt vett egy régészeti témájú sajtótájékoztatón.
Részt vett a Látóhatár bemutatóján
- Molnárné Balázs Zsuzsanna
Részt vett egy régészeti témájú sajtótájékoztatón.
Egyéb tevékenység
- Nagy Nándor
Sikeresen elkészítette az NKA közgyűjtemények kollégiuma 2015. pályázatához a szükséges
szakmai anyagot, és elvégezte az ezzel kapcsolatos egyéb teendőket. (NKA 2015 – raktározás
klimatizáció téma)
146 óra oktatást tartott a Gyűjteménykezelői tanfolyam szakmai programjának keretein belül,
és a gyakorlat záróvizsgákat lebonyolította.

Állapotfelmérést végzett a Németh László emlékgyűjtemény relikviáiról.
Állapotfelmérést végzett és műtárgyvédelmi javaslatokat tett az I. világháborús
emlékhelyekről Hódmezővásárhelyen és környékén. (14 helyszín)
Sikeres középfokú nyelvvizsgát tett angol nyelvből.
Elkészítette a Kingéc ezüst leleteinek 2016-os kiállítási látványtervét.
- Molnárné Balázs Zsuzsanna
Rendszeresen ellenőrizte és dokumentálta a múzeum raktár és kiállító helyiségeinek klímáját,
Sikeresen elkészítette az NKA közgyűjtemények kollégiuma 2015. 2 pályázatához a
szükséges szakmai anyagokat, és elvégezte az ezzel kapcsolatos egyéb teendőket. (NKA 2015
- Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök
beszerzése, és kis érték új eszközök beszerzése műhelyek kapacitásának növelése)
VI: SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
A munkatársak tevékenysége, tisztsége szakmai, szakmai-társadalmi és szakmaiérdekvédelmi szervezetekben
- Nagy Nándor:
-

tagja a Magyar Restaurátor Kamarának (T4-568),

-

tagja a MAOE iparművészeti tagozat restaurátor és keramikus szakának

-

területi képviselője a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének

A Tornyai János Múzeum és K.K. 2015 évi restaurálási munkabeszámolója
Tisztítás Konzerválás Restaurálás
Régészet
Székkutas – Sóshalmi-dűlő lh. (33720)
régészeti megelőző feltárás 1. ütem

367

16

Székkutas – Sóshalmi-dűlő lh. (33720)
régészeti megelőző feltárás 2. ütem

981

55

Hódmezővásárhely, Szőlőhalom 78.
lh. (55327) régészeti kutatómunka

186

12

Hódmezővásárhely – Kopáncs Olasz
tanya lh. (34520)

1094

5

Egyéb

Székkutas - Földvár 80741 lh.
bontómunka

704

22

Székkutas Sóstó-Farki dülő lh.
200
bontómunka
terepbejárások, régészeti
79
megfigyelések
ásatás terepmunka napok száma - 3 személy

9

52
látványtervezés,
szervezés

Kingéc ezüsttallérok - kiállítás 2016
Néprajz
Gyűjtemény

15

14

17
62

3
24

34
54
34
4

3
9
1
2

Helytörténet
Gyűjtemény
Till Aran hagyaték
Képzőművészet
Tóth Sándor szobászművész kiállítás
Barcsay Jenő festőművész kiállítás
Fodor József festtőművész kiállítás
Őszi Tárlat

17

Gyűjtemény

1

szervezés
Szkok Iván: Sárga
házfal

Emlékpont
Időszaki kiállítás
4
Közművelődési tevékenység
Barcsay Jenő kiállításhoz reprezentációs ajándék készítése (kis
200 db
festőállvány)
Barcsay Jenő kiállítás sajtótájékoztató
1
Régészeti témájú sajtótájékoztató
2
2
Csoportfoglalkozás
Családi nap gyakorlati foglakozáshoz foglalkoztató eszköz készítése (grafikai nyomó henger)
Múzeumok majálisához foglalkoztató anyag készítése
Múzeumok éjszakája programhoz gyermekfoglalkoztató játék készítése
Egyéb tevékenység
Németh László emlékgyűjtemény állapotfelmérése
I. világháborús emlékhelyek állapotfelmérése Hódmezővásárhelyen és környékén
3
NKA pályázat (sikeres)
450 órás Gyüjteménykezelő tanfolyam, vizsgáztatás
146 óra oktatás
Középfokú angol nyelvvizsga
Nagy Nándor

Nagy Nándor

Molnárné Balázs Zsuzsanna

Fekete András

