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Érdeklődéssel é s örömmel ol

zetközi

munkásmozgalom

madik, de a fejlécen már a II.

Olvasói levél 1

vastam lapunk 1995/2. szá

történetét. Minden alkalom

évfolyam olvasható! Jelezve:

A szerkesztő levele

mában Kaposvári Gyula írását

mal élőiről kezdték, már a kö

van remény a folyamatosság

A kiadó levele 2

az 1950 októberi szentendrei

nyökünkön jött ki. (Később

ra. A lap fogadtatása is opti

iskoláról. Engedtessék meg,

Baján

Mihállyal

mizmussal tölthet el. Elsősor

hogy mint egyik résztvevő

együtt még háromszor rágtuk

ban a kollégák véleménye, ér

közzétegyen) néhány emlé

végig. Jellemző, hogy kétszem

deklődése lehet a fokmérő.
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kem, úgy - "alulnézetből" - er

m uzeológussal nem tudtak

Mégpedig nemcsak az olvasó

ről a "lelkigyakorlatról".

mit kezdeni, egyszer a ven

kollégáké, hanem a folyóirat

Alig foglaltam el - mint frissen

déglátósokhoz, aztán az orvo

munkatársának jelentkezőké,
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végzett muzeológus - álláso

sokhoz, végül a nyomozókhoz

a szerzőké is. Már az előző

Ráduly Emil: A koporsók díszítése 12

mat a bajai múzeumban, már

csaptak bennünket.) Tehát

szám szerkesztésekor kény

Susa Éva - Pap Ildikó - Józsa László: A váci múmiák

is "beiskoláztak". Máig sem

amit Szentendrén hallottunk,

telenek voltunk néhány kéz

antropológiai vizsgálata

tudom, kik és milyen szem

abból már az egyetemen vizs

iratot áttenni a következőbe,

pontok szerint válogatták ösz-

gáztunk is. Gyanítom viszont,

zsúfoltság miatt erre kénysze

sze a hallgatóságot. Voltunk

hogy az "öregeknek" nehezen

rültünk most is. (Az érintettek

akkor-végzettek, volt a közép

emészthető volt. A szakmai

szíves türelmét kérjük - egy

generáció, és voltak "öregek",

előadásokból a saját szakunk

negyed évig!)

akik nemcsak közel voltak a

ból mindannyian többet tud

Az elmúlt félévi két "mutat

40. évükhöz, de szaktudomá

tunk, mint amit ott pár óra

ványszám" megjelenését kö
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(pl. Sági Károly, Párducz Mi

szakokból - leszámítva né
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hány "mazsolát" - keveset ér

hogy létrehozzák a szerkesz

Szentléleky Tihamér: A múzeumi etika - Egy készülő
etikai kódex kérdései 22

tőbizottságot. Mégpedig olyan

MŰHELY
Mahunka Sándor: A tudományos kutatások célja,
helyzete és jövője a természettudományi
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tettünk.

é s párttagok, köztük még

Nagy

em eletes

kollégákból, akik - az előzetes

funkcionáriusok is.

ágyakon aludtunk. Itt már vi

megbeszéléseken - vállalták,
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dám beszélgetés folyt. Béres
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A lapterv megvitatására meg
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Tibor. Az eset megértéséhez

gére eltávozást kaptak. Hét

hívottakból

tudni kell, hogy évfolyamtár
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magát, hogy ifjú neje kétheti

ban, hogy mögéjük fel kell

tünk, s együtt mentünk. Piros

távoliét után némi aktivitást

sorakoztatni egy tanácsadó

ka állandóan jajgatott, hogy

várt volna tőle. Hümmögés in

testületet is. E testület - töb

semmit sem tud, aztán fújta

nét is, onnét is. Kiderült, hogy'

bek között - a megjelentetés
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különleges engedéllyel elvé
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gezte

később
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impresszumától fogjuk a bi

idézett néhány mondatot, s

tődnek, a másik, hogy' az isko

zottságokat: érdemi munká

megkérdezte: mi ebben az
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Az előzmények és a feltárás

Is

□

u

of

the

Zomborka Márta

A domonkos rendel a 17. század végén telepítette

totta az építést. Évtizedekig tartó munkával építették, s

The

Dvornikovits Mihály püspök Vácra. Alig másfél évtizeddel

már működés közben több alkalommal bővítették is a

Dominic Crypt in Vác, the

a törökök kiűzését követően már megkezdték rendházuk
kialakítását a város főterén. Rendi ruhájuk színe alapján a

rendházat és a templomot. A templomtorony építésekor,

Initial

1729-ben kezdték meg alatta a kripta kialakítását. A

Restoration

köznép fehér barátoknak nevezte a domonkos szerzete

plébánián fennmaradt halotti anyakönyv szerint 1731-ben

seket, és máig Fehérek templomának emlegetik az általuk

temetkeztek ide először. A rend szabályzatából követ

a 18. században használt templomot. Első templomukat a
jelenlegi helyen 1699-ben kezdték építeni, fennmaradt

kezően a szerzeteseket korábban is közös kriptába kellett
temetni, vélhetően egy, a templom alatt fennmaradt

Danube, during the restora

róla a kőművesnek kiadott német nyelvű megbízási

középkori pinceszakaszt használtak fel erre a célra. Vácon

of the Dominic order, they

szerződés is.1A donátor püspök váratlan halála, a Rákóczi

a többi korabeli templomnak is van kriptája, a piaristák, a

found the passage leading

szabadságharc zűrzavara, az anyagi háttér hiánya lassí

ferencrendiek és a Hétkápolna temploma

Exposure
S tages

of

the

In autumn 1994, in Vác, the
cathedral town besides the
tion of the 18th century church

alá is

down to the common crypt.

temetkeztek polgárok, s tudjuk, hogy a 18-19. században

The climate has conserved

lebontott két templomban is élt ez a szokás.2 A székesegyház altemploma főpapi temetkezőhely, itt egyenként
elfalazott fülkékbe máig temetnek.
A domonkos kriptába kezdetektől temetkezett a polgári
lakosság is, sőt, elsősorban az ő temetkezőhelyük. 1808-

the richly decorated coffins,
the funeral textiles, the grave
furniture, and the bulks of the
corpses have also became
mummified in a natural way.
The burialplace had to be li

ig tekinthetjük folyamatosnak a kripta használatát. Két

quidated,

betemetés ezt követően is történt, az időben messze

Tragor Museum, upon the

legutolsó pedig - egy gyónási igazoló cédula tanúsága
szerint 1841-ben vagy később. Mária Terézia törvényei
ugyan korlátozták, II. József rendelkezései pedig elvben
megszüntették a közös kripták használatát, a Fehérek

the local

Ignác

notification from the parson,
organised a work group for
the rescue excavation. (The
Hungarian museological sta
tutes do not contain provi

templomának kriptájából származó adataink e rendeletek

sions concerning finds of this

hatástalanságát mutatják.3 II. József bezáratta a váci

age, it depends on the consent

domonkos rendházat, ezt követően pár évig a piaristák

of the conservator whether or

kezelték a templomot, majd a Felsőváros plébániatemplo

not the material can pass into

ma lett. A kripta lejáratait idővel megszüntették, a temp
lom felújításai még ezek nyomait is elfedték.
A kripta két szellőzője közül az egyik az átépítések
ellenére folyamatosan működött, s a környék vízjárta alta

a public collection.)
The excavation, done in three
stages between November
1994 and May 1995, was exe
cuted by ethnologist museolo

lajával dacolva a helyiség az utóbbi évekig száraz maradt.

gists, an anthropologist and

A jelenlegi részleges nedvesedés az elmúlt évtizedek

restorers. In the course of the

vízvezetési, csatornázási munkáinak következménye

preparations, they also had to

lehet. A templom 1994-ben zajló felújítási munkái során a

think about their own safety,

szellőzőnyílásra felfigyelve kerestette meg a plébános a

the stability of the climate,

kripta lejáratát. A zsúfolásig telt, átláthatatlan pincében

the precise documentation,

építészeti

felmérés, statikai vizsgálat, megerősítés

elképzelhetetlen volt, így a templom érdekében a fenn
tartó a temetkezőhely megszüntetése mellett döntött.
Eredetileg csontmaradványokra számítottak, s a kripta
talajában kívánták újratemetni azokat. A felszámoláshoz

the appropriate packing, stor
ing and registration of the
objects exposed. They expo
sed 263 coffin-burials in the
two crypt-parts not connec
ted with each other, and near-
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lításra, hiszen csak a templom melletti piac felújítási

40 corpses, earlier also

szükséges engedélyek birtokában a plébános megkezdte a

buried in coffins, in a common

kiürítés előkészítését, ekkor jelentette be a váci Tragor

munkái idejére szorítkozhattunk. 1994 október 31-én te

Ignác Múzeumban a felszámolás tervét. Az első együttes

kintettük meg először a kriptát, november 28-án

ly

tomb, an ossarium. A signifi
cant majority of the more

szemle során szembeötlő volt a leletmentés igénye. Teljes

megkezdtük a feltárást. 1995 tavaszára a felszíni munkák

épségben megmaradt, gazdagon díszített koporsók és

előrehaladása, majd az itt felújított városi piac átadása

had supported the church

temetési textilek tömegét láthattuk, az illetéktelenek által

végérvényesen elzárta a lenn végezhető munkálatok

with his donations, but mem

megbolygatott néhány koporsóból ép mellékletek, viseleti

lehetőségét.

bers of the order and other

darabok, természetes módon mumifikálódott holttestek

Az előkészületeket nehezítette, hogy a munkafolyamai és

clergymen were also buried

tűntek elő. A klímát egészségesnek találtuk, gombásodást

a dokumentálás ilyen módja szakterületünkön nem

here. For the execution of the

szembetűnő módon nem tapasztaltunk. A leletek védelme

megszokott, a leletanyag hatalmas mennyiségű, azonnali

anthropological

érdekében a fotózást követően a kripta lejáratát visszafa-

beavatkozást igénylő volt. Gondolnunk kellett saját bizton

laztattuk.
A temetkezőhely felszámolásával kapcsolatos bejelentés a

ságunkra, védőruházat és fertőtlenítőszerek alkal

Natural Sciences.

plébános, Zavetz József jószándékának köszönhető, a

elkülönítésére, megsemmisítésére is, A tennivalókat

Because of the repopulation,

hatályos múzeumi törvény nem tartalmaz megkötést e

felmérve beláttuk, hogy tevékenységünk nem végezhető

than 300 persons was a citi
zen of Vác-Felsőváros, who

examinati

ons, the corpses were trans
ported to the Anthropological
Cabinet of the Museum of

mazására, valamint a munka közben keletkező szemét

necessary because of the

témában. Az érvényben lévő muzeológiai és műem

Turkish destruction, going on

lékvédelmi jogszabályok nem vonatkoznak a föld alatti,

esetlegesen, a temetkezési vállalat munkája "kiegé
szítéseként", ezért muzeológus munkacsoportot hoztunk

just in the given epoch, a sig

építménnyel fedett kriptákra, s e hiányosságok, "joghéza

létre az újkori leletegyüttes teljes mentésére. A munkál

nificant population of German

gok", ismereteink szerint eddig is okoztak már jóváte

néprajzos

hetetlen károkat. Leletmentési szándékunk kinyilvánítását

(Szabadtéri Néprajzi Múzeum) és Zomborka Márta

and Slavic origin arrived to
the city. In the finds we can
see the co-existence of the
culture of ethnic groups of dif

követően rövid időt kaptunk a szervezésre és a lebonyo

muzeológusok

vezették,

Ráduly

Emil

(Tragor Ignác Múzeum, TIM). Néprajzos munkatársként
Csukovits Anita (TIM), antropológusként dr, Susa Éva

ferent origin, and the process

(Igazságügy i Orvosszakértői Intézet) vett részt a feltárás

of the merger can also be fol

ban. A restaurátori munkát B. Perjés Judit (Budapesti

lowed well. The examination

Történeti Múzeum) és Újvári Mária (TIM) irányította, a

of the

feltárásban közreműködött Hostyinszki Attila (TIM),

remaining wearing

pieces, the material furniture,
the differences that can be
observed in the ceremonial
and naturally the inscriptions

Dr. Miklós Zsuzsa régész (MTA Régészeti Intézet) az épít
mény középkori előzményeit vizsgálta. Szükségszerű volt
a felsorolt külső munkatársak bevonása, köszönjük, hogy

makes it possible to make

az érintett intézmények lehetőséget biztosítottak egy-egy

statem ents

far

munkatársuk közreműködéséhez. A feltárás fizikai

beyond the burial culture of

munkájában állandóan segítségünkre volt egy-két nem

which

go

the city. The processing work

szakképzett múzeumi alkalmazott is.

is under way, a permanent

A feltárásban közreműködő antropológus a Természet-

exhibition from the finds and
a publication is planned in
Vác. The cleaning and the

tudományi Múzeum Embertani Tárával egyeztetve a tete
mek vizsgálatára kért és kapott engedélyi a váci püspök

restoring of the objects has

től, így a vizsgálat céljából folyamatosan a Tárba szállít

started, the examination of

tattuk a tetemeket. A TTM a feltárás költségeihez anyagi

the com position of certain

lag is hozzájárult, sőt, az első mikrobiológiai vizsgálatokat

materials, the analysis of the

is felkérésükre végezték el Baselban. Egy további, szá

colouring matter, the elabora

munkra ismételten megnyugtató eredményű mikrobioló

tion of the necessary tech

giai vizsgálatért prof. Józsa Lászlónak, az Országos

nologies is in process.

Traumatológiai Intézet patológus főorvosának tartozunk
köszönettel.
A leletmentésre való elméleti felkészülés során a doku
mentálás számunkra elérhető teljességére törekedtünk,
hiszen az általunk látottak akár a mozdítástól megsemmi
sülhetnek. Az anyagi feltételek a múzeum költségvetéséből nem voltak biztosíthatóak. Számbavettük a
szükséges technikai és egy éb költségeket, melyek biztosí
tása elengedhetetlen feltétele volt a feltárás megkez
désének. A múzeumot fenntartó megyei önkományzathoz,

Munkálatok a kriptában
Work in the crypt

a városi vezetéshez és a MKM Kulturális Örökségünk
Főosztályához küldött levelünkben beszámoltunk a körül
ményekről, terveinkről, anyagi támogatást kértünk és

Fotók - Photos:
Zom borka M. - Ráduly E.

kaptunk a

munka

megfelelően

eközben

lebonyolításához.
illetéktelenek

Kérésünknek
számára

nem

szivárogtak ki korai információk tervezett munkánkról.

VÁC,

F E H É R E K TEMPLOMA" KRIP TAFE LTÁRÁS
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Az előforduló anyagféleségeket figyelembe véve szereztük
be a szükséges vegyszereket, a tárgyak méreteire is gon
dolva gyártattuk le és vásároltuk meg a csomago
lóanyagokat. A feltárás eszközeinek, a mobil, átépíthető
munkaasztaloknak, a szállítás és a tárolás feltételeinek
biztosítása okozott még nehézségeket. Saját védelmünk
érdekében fekete-fehér öltözőt alakítottunk ki, ott is és a
feltárás helyszínén is fertőtlenítőszeres oldat állt ren
delkezésre, védőruhaként zárt öltözetet viseltünk és a
műtéti gyakorlatban használatos kesztyűket, maszkokat,
sapkákat alkalmaztuk. A számítógépes feldolgozás
igényeinek megfelelő adatlapot készítettünk a részletes
adatrögzítés megkönnyítésére, ezt munka közben a
tapasztalatok alapján tökéletesítettük. Munkanaplót
vezettünk, ebben a páratartalom és a hőmérséklet
alakulását is folyamatosan rögzítettük. Részletes klí

első vizsgálatára, majd a tetemek - szállíthatóságuk

A klimatizációs átmene

mamérést a feltárást követően az ELTE TIK Meteorológiai

érdekében - egyenként beburkolva az e célra készített

ti raktár

Tanszékének munkatársai végeztek az Embertani Tár

ládákba kerültek.

The rlimatisalional

felkérésére.
A munka megkezdésekor az általunk talált helyzetben

Ecsetekkel, csipesszel, spaklival dolgoztunk, színes nyers

transitory store-room

folyó sorszámmal megszámoztuk a koporsókat, így

esetenként rajzban rögzítettük a tapasztaltakat. (Ha az idő

anyagra lépésenként fényképeztük a feltárást, írásban és

készítettünk pozíciófotókat. Ez a sorszám az egyének és a

és a pénz kevésbé korlátozza tevékenységünket, jó lett

tárgyak azonosításánál hivatkozási számként egyaránt

volna még részletesebben fényképezni, és több rajzot

szerepel. A nyilvántartás további menetében is ragasz

készíteni.) Itt kellett eldöntenünk, hogy van-e remény az

kodni kívánunk az azonosítás eme formájához, ez a

adott tárgyak megmentésére, arányban van-e a ráfordított

sorszám most a gyarapodási számok alapja, ez tartja

energia a várható eredménnyel, tehát ekkor már selej

össze az egy objektumhoz tartozó leleteket. Némileg

teztünk is.

ellentmond az érvényben lévő nyilvántartási szabályzat

A harmadik munkahelyen a kiemelt tárgyak elsődleges

nak, de csak a lisztítást-konzerválásl követően kapnak

tisztítása, csomagolása folyt, szükség esetén restaurá

majd leltári számot a tárgyegyüttesek, ekkor dől el ugya

toraink azonnali fertőtlenítésre, megerősítésre is sort

nis, hogy mi menthető meg közülük.

kerítettek. A tárgyak a helyszínen az erre a célra előre

A dokumentáció vezetését, a csomagoláshoz, fényké

megtervezett, beszerzett és legyártott csomagoló

pezéshez

cédula

anyagokba (savmentes papír vagy fólia, négy különféle

szükséges

számtalan

azonosító

Csukovits Anita

méretű papírdoboz, nagyméretű fakeretes farost tálca)

végezte. így az ő figyelme csak e területre összpontosul

kerültek, néhány napig az eredeti térben maradtak.

hatott, a szennyeződéseket nem vittük át a nyilván-

Szállítást követően közel azonos hőmérsékletű és ala

tartólapokra. A megfigyelések részletesebb rögzítése

csonyabb páratartalmú helyiségben folytatódott feldolgo

érdekében magnetofonnal is próbálkoztunk, az akusztika

zásuk, itt több hetet töltöttek az akklimatizálódás

és a munkazajok következtében ez sikertelen kísérletnek

érdekében, majd anyagtípusonként és a tisztítás-fer

bizonyult. A klímaváltozás mérséklése, a klíma stabilitása

tőtlenítés munkafázisaitól függően kiilön-külön raktárak

érdekében kevés és hideg fény mellett, kevesen dolgoz

ba kerültek. Most először tapasztaltuk előnyét annak,

tunk. Ilyen okból nem készítettünk folyamatosan video

hogy a rendkívül rossz körülmények között működő váci

felvételeket sem. Egy koporsóról viszont a legnagyobb

múzeum számos különféle - "természeti tényezőktől"

részletességgel készült egy "módszertani" film

befolyásolt - klímájú raktárhelyiséggel rendelkezik.

megírását néprajzos kolléganőnk,

a

munkafolyamat végén.
Az első napokban fizikai akadálya volt a szükséges

Kél munkahét és negyven objektum feltárása után a nyil
vántartás, a dokumentálás és a műtárgyvédelem szem

Jegyzetek
t. Közli: Pest megye műem
lékei II. Budapest 1958. 332335.
2. Karcsú Antal Arzén 1880-

munkafolyamatok tervezett ütemű elvégzésének. A zsú

pontjából áttekintettük és pontosítottuk a munkamód

1888 között megjelent kilenc

folt kriptában egy-két embernél több nem tudott mozdul

szert. A restaurátorok megtisztították az addig kiemelt

kötetes “Vácz város törté

ni. A felszabadult területen aztán három munkafelületet

tárgyak egy részét, készültek fekete-fehér felvételek a tár

nete” c. munkájában a temp

alakítottunk ki. Az első munkaasztalon végeztük a

gyak állapotáról, folytatódott adataink számítógépre

lomoknál é s a szerzetesren

koporsók mechanikus és vegyszeres külső tisztítását, fer

vitele. Az első perctől kezdve folyamatosan építjük a

dek történetét taglaló fejeze

tőtlenítését, fényképezését, az adatok és a feliratok

számítógépes adatbázist, jelenleg ez a minden munka

tekben rendre említi a koráb

rögzítését. Itt a sok por miatt porszívó és ventillátor

fázis eredményeivel, adataival kiegészülő adattömeg a

működtetése is szükségessé vált.

nyilvántartásunk. Minden szakterület egységesen ezt

A második helyszínen részletesen és "rétegenként" tártuk

használja, a restaurátori beavatkozások, az újabb le

tivum de Re Sanitatis" c. és II.

fel a felnyitott koporsókat, itt különítettük el az emberi

véltári adatok, és minden új információ a gépen kerül

József 1784-ben kiadott ren

maradványokat a kiemelendő tárgyaktól és a megsem

rögzítésre. A halotti anyakönyvek adatait már a feltárás

deleté intézkedik a közös

misítendő hulladékoktól. Itt került sor az antropológus

napjaiban kikerestük az azonosítható személyekhez, a

kripták használatáról.

bi forrásokat.
3. Mária Terézia 1775-ben
kiadott

"Generale

Norma-
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részéről. Erre küldött válaszunkat a lapban viszont nem
közölték. Közvetett úton múzeumi kollégák részéről is
eljutottak hozzánk olyan visszajelzések, melyek a munka
szükségességét, fontosságát, alaposságát kérdőjelezték
meg. A szakmai közvélemény előtt (a Magyar Néprajzi
Társaságban) már 1995 tavaszán részletesen beszá
moltunk a feltárás körülményeiről, esetleges fenntartások
nyílt megfogalmazásával nem találkoztunk. A helyi
közéletben nem tapasztaltunk tevékenységünkkel kapcso
latban ellenérzéseket, annál inkább érdeklődést. A váciak
több forrásból, részletesebben informálódhattak, a helyi
Múzeum Egyesület e témáról szervezett előadásain
közvetlenül is feltehettek kérdéseket.
Vác középkori pincéinek felmérése közben dr. Miklós
Zsuzsa - egy szellőzőnyíláson keresztül - már évekkel
Koporsó kiemelése a
Lorétum kriptájából

pontosításokra a feltárás szünetében került sor Néhány

ezelőtt bejutott egy, a Fehérek temploma alatt lévő másik,

nevet nem találtunk a templom anyakönyvében, más

koporsókkal telezsúfolt helyiségbe. A váci domonkos kon-

Lining óul of the coffin

plébániák iratanyagában kell még őket keresnünk. A fellelt

vent működésével és a templom történetével kapcsolat

from Ihe crypt of

nevek viselőit nem mindenkor találtuk meg a kriptában,

ban megkezdett kutatásaink szerint 1798-ban a kripta

"Loretum” chapel

de ezek az adatok segíthetnek majd a jelen szakaszban

átrendezésével és egy bizonyos "Loretum"-ba való

még nem azonosított - felirat nélküli vagy sérült feliratos

átpakolással teremtettek a kriptában újabb temetkezési

- koporsók meghatározásában. Naponta előhívattuk a

helyeket. A feltárás során bebizonyosodott, hogy a kripta

feltárási fotókat, ezek rendezése is folyamatosan zajlott. A

és az említett helyiség között átjárási lehetőség nincs, és

"pihenés” három hete alatt tehát próbáltuk meghatározni

ez a különálló pince azonos a forrásokban említett

a további teendőket, felmérni a még ránk váró feladatok

Loretum elnevezésű temetkezési hellyel, amely a fölötte

súlyát. Az addig szerzett tapasztalatok alapján sikerült az

lévő. ma már nem működő kápolnáról kapta a nevét. 1995

1995 januárjában újrakezdett feltáró munkát is felgyorsí
tani, így február első napjaira befejeztük a kriptaszakasz

áprilisában derült ki, hogy az átépítés érinti majd ezt a
területet is, ezért a leletanyag teljessége érdekében foly

kiürítését.

tatnunk kellett a feltárást. Az első ránézésre teljes

A 152 koporsós betemetés mellett a szabaddá váló

zűrzavarban, szennyben bezsúfolt 110 koporsót a pince

folyosószakasz mélyén egy osszáriumra, az adott helyhez

födémen nyitott nyíláson keresztül emeltük ki május

alakított, lestett deszkákból összeállított ládában elhe

hónapban. Eredetileg is ezen a nyíláson keresztül

lyezett közös temetkezőhelyre bukkantunk. Itt vélhetően a

engedték vagy vitték le őket, a kis pincének nem volt más

18. század végén felszámolt koporsók csontanyaga, mint

lejárata. A felette álló kápolna építtetőjének sírhelyeként

egy 40 fő volt eltemetve, de ezt megelőzően itt lehetett a

alakíthatták ki az 1740-es évek második felében, az

legkorábbi szerzetesi temetkezések helye is. Az innen

adományozó koporsóját is azonosítani tudtuk. Az alsó

előkerült emberi és egyéb maradványok természetesen

sorban rendezettebb körülményeket tapasztaltunk, egy

névvel már nem azonosíthatóak. Az átvezető folyosó

időszakban eredetileg ide temetkezhetett az alapító

végére érkezett az egykor a templom tengelyéből nyíló belső

rokonsága is. Az egykori kápolna alól előkerült leletcso

kriptalejáró is.
Az utolsó napokban hoztuk nyilvánosságra a munka hírét,

portot a "Loretum" jelzővel láttuk el, s mivel összetartozó
temetkezési helyről van szó, a koporsók számozását foly

szerettük volna egy meghatározott napra korlátozni, s

tattuk.

keretek között tartani a sajtó tevékenységét. A sajtó-

Ezek a koporsók az 1798-as bolygatást és átrakodást

tájékoztatónk híre - mivel az illetékes MTI tudósító egyéni

követően, valamint a rájuk engedett építési törmelék

terveket szőtt a témával kapcsolatban - egy nap késéssel
jutott el az érdekeltekhez. Ennek következtében napokig

eredményeként sokkal megviseltebbek a kriptából kikerül

és minden munkafázisban számíthattunk érdeklődő

kiemelést követően azonnali gázos fertőtlenítésre kerüli

teiméi. A szúfertőzés is elérte az itteni faanyagot, ezért a

újságírókra. (Tanulságosnak tartjuk, hogy leginkább a

sor. Az átrakodás rendezőelve még nem ismert szá

téma vélt morbiditásai érdekelték a tudósítókat, például
minden eszközzel igyekeztek a mumifikált tetemekről

munkra, időben ugyan 1737-tól 1792-ig terjed a "felszá
molt" koporsók datálása, de többségük a legkorábbiak

fotókat szerezni, többen a közös sír csontanyagát szere

közül való. A két kriptába eltemetettek teljes névsorát az

peltették illusztrációként, amikor mumifikációról írtak,

átalakítások után egy táblán kívánja megörökíteni a temp

beszéltek. Természetesen találkoztunk olyan újságírókkal

lom plébánosa.

is, akik a leletegyüttesről tárgyszerű módon tudósítottak.)

A helyszíni munka befejeztével a kriptákban elkészült a

Egy rádióinterjúban kegyeletsértő szándékot tulajdonítot

részletes építészeti felmérés, a klímamérés, az átalakítá

tak a plébános és a muzeológusok tevékenységének, s

sok kapcsán a mai napig tart a régészeti megfigyelés.

napilapban is megfogalmazódott támadó hangú nyi

Folytatódott a fekete-fehér tárgyfotózás, a halotti anya-

latkozat egy m ás korszakban illetékes régész kolléga

könyvek adatainak kigyűjtése, megkezdődött néhány
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anyagféleség-, egyes színező- és kötőanyagok vizsgálata,

masabb, ezért a kiállítás felépítése több fázisban

a szennyező gombák azonosítása. Munkaerő-, tárolóhelyés vegyszerigény jelentkezik folyamatosan minden téren.

történne.
Az anyagot úgy kívánjuk nyomtatásban közreadni, hogy a

Külön raktárt béreltünk az anyag számára, pályázatokat

publikáció - hasonlóan a régészeti anyagközlésekhez -

írtunk, támogatást kértünk, kollégák segítségéért folya

„objekumonként“, ez esetben koporsónként tartalmazzon

modtunk. A teljes anyagot szeretnénk tisztíttatni, ezt kö

minden lényegi információt, tágyleírást. Hasonló korból

vetően dokumentálni. Ez után kell döntenünk az igény
szerinti restaurálásról.

publikált magyarországi kriptaleletről Egerből (Rozália
kápolna, 1780-1807), Gyöngyösről (Szent Erzsébet temp

A várt tárgytípusok mellett nagy számban kerültek elő

lom 1783-1816) Pápáról (bencés, volt pálos templom),

növényi- és állati eredetű maradványok (virág, kalász,

Sárospatakról (Szent Erzsébet templom) és Miskolcról

magvak), ezek vizsgálatra a megfelelő szakgyűjte

(Avasi templom, nemesi kripta) van tudomásunk. Saját

ményekbe kerülnek. Vizsgálatok tárgyát képezhetik a

anyagunkat ezekkel szeretnénk összevetni. Külföldi pub

múzeumunk leltárába be nem kerülő töredékek, marad

likációból ismert 18. századi leletegyüttes a bécsi Szent

ványok is, hiszen fontos technikatörténeti információk

Mihály templom kriptájának anyaga, melyben analógiák

nyerhetők elemzésükkel, illetve rajtuk kipróbálható a
restaurálás technológiája. Színes, nyomott mintás, gépi

sorát találjuk. Cseh és morva területről Helena Johnová
kutatásairól rendelkezünk ismeretekkel, s keressük a

szövésű és kötésű textíliák, mélységében mintázott textil,

további kapcsolatokat.

cégjelzéssel ellátott gyári szegélyű

vászon,

még

Halotti kereszt
Death cross

ismeretlen anyagösszetételű présel mény, mind-mind a
tömegtermelés kezdeteiről.
Az MNM-ben folyó egyetemi tárgyrestaurátor-képzés
keretein belül igen hamar elkészültek vizsgamunkaként
egyes cipők, bőrlárgyak. A Váci Múzeum Egyesület által a

Temetkezési szokások

restaurálás javára szervezett jótékonysági esthez kapcso
lódva be is mulattunk néhány tárgyat, fényképet. Jelentős
támogatás számunkra a Nemzeti Kulturális Alap által a
restaurálásra biztosított összeg, ennek felhasználásával

Zomborka Márta

folyik most a munka. A nyár folyamán a különösen sok
helyet igénylő és a klímaváltozásra érzékeny fakoporsók
állagvédelme céljából farestaurátor tábort szerveztünk, a

A templomi kriptákba való polgári temetkezés körülmé

Burial,

résztvevők munkahelyi vezetőik engedélyével egy hetet

nyeiről, szokásairól keveset tudunk, annak ellenére, hogy

laying Out in State

töltöttek Vácon. Az első napon előadások és konzultáció

a 18. században városaink nagy részében általános gya

keretében megismerték a feladatot, elméletben a festett

korlat lehetett. A főúri temetkezéseket ravatalképek, leírá

koporsók tisztításának és konzerválásának technológiáját.

sok alapján ismerhetjük, a szerzetesrendek temetkezési

Ezt közös munkájuk során tökéletesítették, s a hét végére

körülményeit rendtartásaik szabályozzák. Korabeli szer

több mint húsz, igen látványos tárggyal készültek el.

tartáskönyvek, püspöki utasítások vizsgálatából reméljük

Ősszel a fára szakosodott végzős restaurátorokat hozta

a hiányzó adatokat, de a tárgyak - restaurálás során tör

the

Customs of

In the 18th century, burial in
common crypts, besides the
use of the land of the ceme
teries of the churches, must
have

been

general

in

Hungarian cities, still, we

terepgyakorlatra oktatójuk. Kovács Petronella. Ekkor

ténő - alaposabb leírásai (gyertyanyomok, tartószegek he

know more about the order of

ismét néhány festett fakoporsó került kiállítható állapot

lyei a koporsón) is sok részletet elárulhatnak majd.

aristocratic, or even of peas

ba. Komplikáltabb feladat lesz a textillel bevont, szege

A váci Felsőváros lakosságának jelentős része a templom

ant burials. The customs of

cseléssel díszített koporsók restaurálása. Ezek némelyike

laying

különböző

"rendes", vagyis földbéli temetőjébe temetkezett, a kriptá
ba azok kerülhettek, akiknek szorosabb kötődésük volt a

anyagfajták, díszítési technikák együttes megóvására

templomhoz. A korabeli alapítványi iratok között részben

a textília alatt festéssel is díszített, tehát

out

in

state,

and

numerous versions of the
funeral

textiles

could

be

noted, documented in the

alkalmas módszert kell kidolgozni. A viseleti és temetési

meg is találhatóak a dokumentumai az általunk fellelt

textíliák nagy száma és rossz állapota gyors beavatkozást

egyének adományainak. Az egyházi személyek köréből - a

igényel, egy textilrestaurátor munkacsoport a tisztítást ez

domonkos rend helyi tagjain kívül szerzetesnőket is te

ally padded with shavings,

év tavaszán befejezi.

mettek a kriptába - a világi papság képviselői közül is te

this was covered with sheet

Terveink között szerepel a festett és vésett koporsók

metkeztek néhányan ide. A polgárokétól eltérően ritka kö

ing and the dressed dead per

mielőbbi kiállítása. Klímájában és hangulatában az erede

rükben a teljes nevet és dátumot tartalmazó felirat. Név
szerinti azonosításuk koporsóik egyszerűsége, melléklete

way.

tihez rendkívül hasonló helyet kaptunk is már a város
főterén. A kiállítóhely kialakítására költségvetésünk nem

ik és ruházatuk szabályozott volta miatt nagyon nehéz, de

teremt fedezetet, más módon kell próbálkoznunk. A tár

éppen a fentiek miatt muzeológiai szempontból ennek ki

gyak számára

a

megfelelő tárolóhely biztosítása

egyébként is költséges dolog lenne, célszerűbb a közön

sebb is a jelentősége.

course of the exposure of the
coffins. The coffins were usu

son was placed into it this
They

put

a

pillow

beneath his head, and occa
sionally they decorated it with
natural or artificial flowers. In
the case

of children and

A koporsók feltárása során a halotti végtisztesség ünnepi

unwed young people they put

ségforgalom és a tárgyak igényeinek együttes figyelembe

állapotát, a felravatalozás módját figyelhettük meg. A ra

a chaplet on the head of the

vételével eleve kiállítóhelyen tervezni elhelyezésüket. A

dead person. Rosaries were

textíliával bevont és szegecselt koporsók, a temetési és

vatalozás általános kelléke volt a halottas lepedő és a
szemfedő. A lepedő alatt legtöbbször forgácsot találtunk,

viseleti textilek, a papíranyagok restaurálása hosszadal

néhány esetben szálas növények szolgáltak e célra, amint

in the hand, and often they

general, later on the cross put
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also buried devotional pic

annak múlt századi előfordulását főpapi temetésnél is

csokrok, stb.) egy részének feltűnő volt az azonossága

tures and reliquaries as well

említik.1A halotti párnát is forgáccsal, ritkábban valami

több egykorú koporsó esetében. Számszerű felmérésük

with the dead person. A part

lyen növényi anyaggal, vagy tollal töltötték meg. A kopor

még hátravan, de feltételezhető "temetkezési vállalkozók"

só aljában sok esetben hamurétegei figyelhettünk meg,

működése ebben a korban, amit levéltári kutatásokkal is

ennek talán a testnedvek felfogásában lehetett szerepe.

igazolni kell. A díszítő kellékek és a halotti köntösök, a

of the rosaries and the cross
es

are

burial

furniture,

"copies" made for this pur

A lepedő anyaga általában egyszerű pamutvászon, vagy

"halóruhák" közötti összefüggéseket is vizsgálni kell még.
A halottöltöztetés és a felravatalozás technikájában is

thin stringbelt, also refer to

házivászon volt, de találtunk a két rövidebb, a koporsóból
kilógó végén csipkével gazdagon díszített változatot is. A

the popularity of the religious

lepedő széle legtöbbször minden oldalon be volt tűrve,

vagy legalábbis gyakorlott halottöltöztetők működésére

societies. The funeral textiles

nem terítették ki a koporsón kívülre, s nem tapasztalhat

gondolhatunk. A külön halotti ruha gyakoribb a gyermekek

and the clothes of the dead

tuk a lepedővel történő koporsóba helyezés szokását. A

esetében, a csecsemőket pólyát mintázó halotti öltözet

pose. The wearing of the
scapular and the cord, the

person were also decorated

megfigyelhetőek voltak a hasonlóságok, tehát hivatásos,

párna színe az életkorral függött össze: az idősebbek leg

ben és díszítéssel temették el.

gyakrabban fekete párnát kaptak, a gyermek és az ifjú ha

A felravatalozott holttest bokájánál és csuklójánál általá

and the ankles of the dead

lottak világos színűt.

ban keskeny szalagokat találtunk, amelyeket vagy kioldot

person were tied with such

Szemfedél, vagy annak nyoma majdnem minden koporsó

bands. With the exception of

esetében megfigyelhető volt, általában a koporsófedél

tak a koporsó lezárása előtt, vagy megkötve hagytak. Gya
kori volt, hogy ugyanilyen szalagból készültek a halotti

the ecclesiastic persons, the

rögzítését követően is körben kilátszott a holttestre terí

párna, vagy a szemfedő sarkaira, bevagdalt szélére is a

corpses were covered with an

tett textília. Az egyházi személyek koporsójában viszont

szalagdíszek, szalagcsokrok, ill. a ruházat elejét, a kézelő

szemfedelet nem találtunk. A halotti lepel színe fehér volt,
anyaga finom vászon, selyem, vagy tüllszerű szövet, ame

ket is ezzel díszítették. Asszonyi és gyermek főkötőkre is

lyet szükség esetén a gyári szélekből középen varrtak ösz-

lyemszövet volt, színe pedig az idősebbeknél fekete, fiatal

sze, kevés volt köztük a háziipari termék. Az átlátszó túli

nők, gyermekek esetében kék, lila, arany színű is lehetett.

szemfödő gyermekkoporsók esetében fordult elő a leg
gyakrabban. A leplek díszítése változatos volt, cakkozást,

Többször megfigyelhettük, hogy a ravatalon (a szemfedő

lyukasztott díszítéseket, szálhúzásos szegélydíszt és csip

halotti köntös szélét) a koporsó szélén lelógatva kiterítet

kékkel applikált típusokat találtunk. Gyászszalagok befű

ték, sőt a deszkához hozzá is szegelték. A férfiak kötött

with

different

coloured

mourning-bands. The wrists

adorned white winding-sheet,
face-cloth, the selvage of
which reached outside of the
coffin.

tűztek a gyászszalagból, amelynek anyaga legtöbbször se

elhelyezése előtt) a halott ruházatát (szoknyát, kötényt,

zésével, szalagcsokrokkal is ékesítették a kihajtott széle

pamutsapkájának bojtja is a koporsón kívül maradt néha

ket. A temetési textíliák részletesebb vizsgálata gazdagít

a lezárás után.

hatja a korabeli szövéstechnikák fejlődéséről szerzett ed

A kiterítésnél alkalmazott állfelkötő kendő esetenként a

digi ismereteinket. A restaurálás során már kiderült, hogy

felöltöztetett holttesten maradt, de legtöbbször (a mosda

némelyik szemfedőt összehajtott állapotban hosszabb

tó kendővel együtt) a koporsó aljába, vagy a párna alá

ideig tárolták, mielőtt felhasználásra került.

dugták, tehát vele együtt temették el. Ez a szokás a nép

A szemfedők a koporsóban teljesen befedték a letemet,

rajzi irodalomban általánosan ismert. Ugyanígy eldugva

egy asszony esetében találtuk csupán mellig gondosan

találtunk néhány koporsóban szaruból készült, megkopott

visszahajtva azt, ami a ravatalozási állapotnak felelt meg.

hajbontó fésűt, ami nyilvánvalóan az utolsó megfésülés

Kötény és szoknya a
koporsóra kiterítve

Nem tapasztaltuk, hogy az arc előtt szándékosan felhasí

kelléke lehetett.

tották volna a textíliát, amint azt recens néprajzi adatok

A tetem mellkasának lesúlyozása céljából helyezhették el

Apron and skirl laid on
the coffin

visszavetítése valószínűsíthette volna.

eredetileg azokat a töredékes vas tárgyakat (pl. vasalótal

A temetési kellékek (leplek, művirágok, szalagok, szalag

pat), melyeket a test mellett találtunk. A gyermekek mel
lett gyakran fellelt kilyuggatott agyaggolyócskák viszont
nem játékszerek voltak, hanem művirág díszek részei,
amint néhány épen megmaradt példány alapján megálla
píthattuk. Meglepő volt viszont, amikor egy fiatalon el
hunyt szerzetesnő lába mellett kézírásos papírmarad
ványba csomagolt, madzaggal átkötött csontokat talál
tunk. Halálának oka még nem ismert, de a csontok saját
kezének levágott ujjaiból származnak.
A sokféle művirág mellett természetes virágokat (pl. roz
maringot) is megfigyelhettünk a koporsókban, kézbe he
lyezve, a ruházatra, a tetem mellé terítve leggyakrabban
gyermekeket, fiatalokat díszítettek velük. Kis koszorúkat
készítettek virágszárakból, fémpántra erősített virágok
ból, selyem- és drót alapú művirágokból, (esetenként tol
lal, gyönggyel kombinálva) ezeket a halott fejére (a sapká
ra, gyerekfőkölőre, pártára, túli anyagú alkalmi fejdíszre)
vagy a feje fölé a párnára helyezték. (A férfi fejfedők egy
részét is a fej mellé helyezve, a párnán találtuk, ez kalap
és papi sapka esetén is előfordult.) Virágokból, szalagok
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ból pártaszerű temetési fejdíszek is készültek. A koszorúk

A feszületek közölt találhatóak olyan darabok, amelyek

a szüzességben elhunytak státuszát jelezték, harminc év

egyben ereklyetartók is. Hátoldaluk leemelhető, itt helyez

feletti férfi esetében is láttunk rozmaringágból font koszo

tek el egy-egy kis szobrocskái, vagy más ereklyét. Ereklye-

Jegyzetek
1. Szilárdfy Zoltán: Devóció
és dekoráció, Studia Agri-

rút.2

tartóként két alkalommal textil tokocskát találtunk, szoro

A növényi eredetű mellékletek egy része bizonyosan nem

san bevarrt zöld bársony, ill. bordó selyemből. Az egyik

virág, hanem valamilyen haszonnövény lehetett. Meghatá

ben kicsiny fakeresztet, továbbá a Krisztus szenvedéstör

rozásra vár a magvak sora, valamint egy egyházi személy

ténetéből ismert spongyára utaló bordó textilfoszlányt és

kérdésével többek között Bá

dátummal ellátott koporsójából származó kalászcsokor is.

a lándzsát jelképező ón nyilacskál elkorhadl írásmarad

lint Sándor, Jung Károly fog

Egy alkalommal figyelhettük meg egy nagyméretű ketté

vánnyal, a másikban pedig puha anyagba gondosan elcso

lalkozik több tanulmányban. A

tört tojás eltemetéséi, férfi halott összekulcsolt kezei alá

magolt világos színű kis faforgács-töredéket találtunk. A

szokás párhuzamai a korban

helyezték a tojáshéj egyik felél, párját a párna alatt közé
pen találtuk meg.2

faanyag meghatározására még nem került sor. Egy olva

rendkívül népszerű apáca

són fém henger függött ereklyetartókénl.

ensia 7. 21. p.
2. A néprajzi irodalomban a
halotti koszorú, halotti korona

munkák körében is vizsgálan
dók.

Ékszert rendkívül keveset temettek el a domonkos kriptá

A mellékletek között papír- és pergamen szentképek is

ban. Egy fiatal lány ujján volt ''Babetti" feliratos ezüst gyű

voltak, az eltemetett mellén, párnáján, vagy párnája alatt,

hitben rendkívül összetett hi-

rű, fülében kicsi ezüst karika fülbevaló. Rajta kívül két asz-

ill. zsebében találtunk példányokat. A képek színezése

edelemháttérrel rendelkezik.

szony viselt szintén ezüst karikagyűrűt, és egy esetben
láttuk már csak nyomait egy teljesen korrodált ezüst fül

élénk, nagyon időtálló, anyaguk kevésbé. Egy részük díszí

Kunt Ernő közölt adatokat a

tése vagdalt-szurkált csipkézés, "Schnittbild"-ek, kivágott

tojásról mint temetési mellék

bevalónak. A szép üvegbetétes fém- és sötét üveg páros

kép típusúak. Imakönyvet (egy esetben) csak a temetkezé

letről a parasztság köréből.

"mandzsettagombok" az egyházi személyek viseletéhez

si periódus legvégéről találtunk. A kor vallásos társulatai

tartoztak. Néhány kontyvas is előkerült, a fém korróziója
elősegítette a haj, a frizura megmaradását.

között Vácon is népszerű volt a skapuláré-társulat, a krip

A szakrális mellékletek jellemző csoportot alkotnak. Közü

helyezett, selyemre nyomtatott skapulárék, de az osszári-

ta koporsóiból is kerültek elő nyakba akasztott, ill. mellre

lük általánosnak mondható a halottak összekulcsolt, vágj'

umban is volt egy bőr tokkal együtt nyakba függeszthető

egymásra helyezeti kezére fűzött rózsafüzér, az 1750-es

változat. Egy másik vallásos társulat korabeli működésé

évektől egyre gyakoribb volt a kézbe vagy a mellre helye

re utal a polgári ruházatra felkötött korda, a csomókkal el

zett halotti kereszt (feszület) is. Mindkét tárgytípusnak

látott vékony zsinegöv is.

sok

változatát

leltük

fel,

különféle

3. A tojás és a gabona a nép

alapanyagú,

díszítettségű, kvalitású tárgyakat. Köztük vannak kifeje
zetten temetési célra készített "utánzatok" is, ilyenek pl. a
gyöngyházbetétes, ún. “jeruzsálemi olvasók", vagy a via

Mandzsettagombok

szos masszából préselt keresztek sora is (a bécsi Szent

Cuff-links

Mihály templom hasonló korú kriptájának feltárásából le
közölt tárgytípusok között analógiákat találunk ezekre a
keresztekre és rózsafüzérekre egyaránt). A rózsafüzére
ken a fa- vagy fém keresztek mellett érmék, csontfaragványok, kis réz kulcsocskák függenek, különálló ér
mék is kerültek elő. A fából készült halotti keresztekhez
öntött réz-, vagy bronz korpuszok tartoztak, de egy ke

1 8 . századi

polgárviseletek

resztre kasírozással vittek fel nyomtatott technikával ké
szült Jézus ábrázolást.
Ráduly Emil
Selyem szemléd» lyuggalásos díszítése
Perforated decoration of a silk face-cloth

A 18. és a korábbi évszázadokra vonatkozó viselettörténe

The Attire of the Citizens

ti kutatások jellemző forrásai az egykorú ábrázolások és a

of Vác in the I8lh Cenlury

levéltári adatok, mivel rendkívül kevés viseleti tárgy ma
radt fenn napjainkra (ezek túlnyomó többsége díszöltözet

The characteristic sources of

része). Az ábrázolások nyilvánvalóan főleg a felsőruházat

attire-historic research are

ra vonatkoznak, s fel kell tételeznünk, hogy idealizáltak. A
gazdag levéltári forrásanyag jó része viszont a tárgyak is
merete nélkül értelmezési nehézséget okoz. A kriplaleletek (és legfőképpen a feltárás során végzett megfigyelé
sek) a recens néprajzi adatgyűjtésekhez hasonló részle

the contemporary represen
tations and the archive data,
as there are extremely few
attire objects which remain to
exist today. The representa
tions usually refer to the

tességű ismereteket biztosítanak, nemcsak egyes viseleti

upper clothing, and we have

elemek meglétére, hanem a teljes viseletegyüttesre vonat

to suppose that they are ide

kozóan: a fejrevalótól a lábbeliig, illetve a felsőruhától a

alised. A good part of the rich

testi ruháig.

archive source material, how-

10

ever, without the knowledge
of the objects, causes prob
lems of interpretation. The

\e n i é s é le i kormegoszlás
Distribution by sex and age
Nem

crypt-finds (and m ost of all
the observations made in the
course

of

the

év b ő l

17311739

17401749

17501759

17601769

17701779

17801789

17901799

18001808

férfi

29

4

7

21

15

15

9

15

11

nő

16

1

1

14

24

11

9

14

11

ism.

60

3

2

1

1

ism.

73

2

4

3

3

2

3

exposure)

ensure knowledge of similar

Életkor

ism .

detail as the recent ethnologi

50 év fölött

cal data collection, not only

20 - 49 éves

concerning the existence of

10 - 19 éves

2

1 - 9 éves

13

0 - 1 éves

20

the individual attire elements,
but for the complete attire
ensemble. In the course of the
exposure, the determination

S zerzetes, pap

5

4

2

18381841

OSSZ.

126
2

103
67

1

91

1

78

1

13

18

16

9

12

8

4

7

9

7

3

8

10

1

2

3

1

2

11

1

9

4

1

3

2

33

1

5

2

1

1

5

1

3

4

6

53

30
3

28

of the clothing elem ents, the
recording of the way of wear

Annak ellenére, ho©1 a kriptába temetkezett személyek

letben temették el Mészáros Mártont 1759-ben 50 éves

ing, and even the observation

száma és összetétele nyilvánvalóan nem reprezentálja a

korában, dolmányát azonban nem kötött gombok, hanem

of the original colour was
possible, for persons of differ
ent age, family statu s and
social status.

18. századi Vác társadalmát teljes mértékben, és bizonyos

ezüstpitykék díszítették, kalapjának széles pereméi pedig

anyagfajták (gyapjú, pamut) részben vagy teljesen meg

fölhajtva, jól láthatóan a felső részhez varrták, így három

semmisültek (különösen a korábbi időszakból származó

szög alakúra formázták.

koporsókban), mégis közel 80 esetben a teljes viselet

Prettenhofer János szappanos mestert 1806-ban vászon

együttes tanulmányozására, ennél is több esetben leg

nal bélelt, bokáig érő, állógalléros, ujjas posztóköpenyben

alább a viselet részleges megismerésére nyílt lehetőség,

temették el. Az 1740-es évektől folyamatosan megfigyel

így a 18. századi polgárosuló város öltözködési kultúrájá

hető ez a hosszú, lefelé bővülő, legalább térd alá érő férfi

ra vonatkozóan rendkívül gazdag adatsorral rendelke

felsőruha, amely nyakban gombbal, vagy fémkapoccsal

zünk.

záródott, több esetben gallér nélküli változatban is. A

A temetési öltözet természetesen bizonyos mértékig el

posztószövetek azonban a legtöbbször megsemmisültek,

tért a mindennapitól, hiszen leginkább az ünnepi viseletét

csupán a lenyomatuk, bélésük maradt meg. A köpeny alatt

reprezentálta, sőt a halott felöltöztetésének nehézségei

a koporsókban általában más felsőruha nem volt, csupán

miatt gyakran hiányos maradt (ez a magyarázata a lábbe

a változó hosszúságú és szabású ing és vászongatya, ha

lik gyakori hiányának, egyes ruhadarabokat felvágva csu

sonlóan a halotti köntösben történő temetéshez.

pán ráterítettek az elhunytra, stb.). A felsőruha teljesen

A szűk szárú, zsinóros díszítésű, magyar szabású posztó-

hiányzik azokban az esetekben, amikor az egész testet ta

nadrágokon kívül használatban voltak más divat szerinti

karó halotti köntöst alkalmaztak (csupán a ruhaujjakat, és

férfiviseletek is. Sléger József, a 37 éves korában 1794-

a ruha nyaki részét varrták meg alaposabban). A váci ma

ben elhunyt "physicus civitatis" halotti köntöse alatt térd

gyar szabók céhe 1761-ben a remekelőknek is előírta a

alá érő, alul pertlivel megkötött bőszárú pamutvászon

"Meg-holtt embernek köntössé” kiszabásának ismeretét,' s

térdnadrágot viselt, amely felül tenyérnyi széles derékbe

ez érthetőnek is tűnik az előkerült halotti köntösök nagy

toldással zárult, elöl két behúzott gombbal záródott. Rö

száma alapján (közülük 15 női, 9 férfi köntös, 13 pedig

vidre nyírt, keskenyre borotvált bajuszt és hosszú, vastag

kisgyermeké volt). Megfigyelhető, hogy a fejpáma és a ha

oldalszakállt viselt. Hasonló, de ellenzés térdnadrágot vi

Velelemetett szent kép.

lotti köntös anyaga legtöbbször azonos, így nyilvánvalóan

selt Fischer Antal "chirurgus" (1775) is. Megfigyelhető volt

18. sz. vége

a szabómesterek körében kereshetjük a többi temetkezé

bársonyból, sőt bőrből készült térdnadrág is. Sikk János

si kellék (szalagcsokrok, leplek, stb.) készítőit is.

(1760., 74 éves) ellenzős, vászonbéléses nadrágját a térd

buried together with the

A leletanyag restaurálásának és feldolgozásának jelenlegi

fölött több sorban szélesen kivarrott gomblyukak és behú

dead body, end of liltli

stádiumában nagyobbrészt csupán a feltárás közbeni

zott nagy gombok díszítették.

century

megfigyelésekre támaszkodhatunk. Az anyag- és színvizs

A magyar- vagy német szabású öltözetet a felnőtt férfiak

gálatok befejeződéséig, a szabásminták rekonstrukcióinak

esetében legtöbbször csúcsos végű, esetleg kis bojttal dí

elkészültéig és a személyekre vonatkozó történeti kutatá

szített, kötött, fehér pamutsapka egészítette ki, a kevés

sok befejeződéséig a megállapításaink érvényessége kor

számú kalap vagy bársonysüveg helyett. Az átlós irányban

látozott. A feltárás során azonban találtunk olyan jó álla

sűrűn ráncba szedett, selyem nyakravaló kendőket két-

potú viseletegyütteseket is, ahol a ruhadarabok meghatá

szer-háromszor szorosan a nyakra tekerték, két végüket

Devotional

picture

7b^-^iK artiri hPU eJtc, t l - l '

rozása, a viselési mód rögzítése, sőt az eredeti szín meg

(esetleg a rájuk varrt keskeny szalagot) kis csokorba kö

figyelése is lehetséges volt. Ezek közül ismertetünk az

tötték, vagy a dolmány, mellény alá tűrték.

alábbiakban néhány jellemző példát.

Bőr lábbeli helyett minden esetben térdig érő kötött pa

Az 1755-ben, 60 éves korában elhunyt Tóth György késes

mutharisnyát húztak az elhunyt férfiak lábaira. A bőrkap

mestert zsinórdíszes zöld posztódolmányban és nadrág

ca a sarufélékhez hasonló szabású, viszont béleletlen,

ban temették el. Csákóra vágott dolmányát alul prémsze

sarkatlan lábbeli volt, amelynek talpát és felsőrészét azo

gély díszítette. Széles, kerek karimájú kalap, selyem nyak-

nos, vékony puha bőrből szabták, használaton kívül zokni-

bavaló és bőrkapca egészítette ki viseletét. Hasonló vise

szerűen összehajtva tárolták, a hajtásnyom minden példá

VAC. " F EH ER EK TEMPLOMA” KR1PTAFELTARAS
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nyon jól lálhaló. Szabásuk szerint kél lípus figyelhető

minták díszítettek. A szoknyán és a kötényen egyaránt

meg, amelyek korban is elkülönülnek. Tóth György bőrkap

voltak zsebek. A különböző alapszínű, tarka nyomott min

cája nyilvánvalóan a temetésére készült, mivel fűzőlyuka

tás, esetleg fényesre mángorolt szoknyáknak sok változa

Jffpzclrk
1. Duray Kálmán: A váci cé
hek. Vác, 1912., 140.

kat sem vágtak rá. Ezt a szokást egy 1730-as levéltári

ta került elő a feltárás során, a köténnyel együtt viselt

adat is megerősíti: "Bőr kapczát az meg hóit testre vet

szoknyákon gyakori volt elől egy házivászon betoldás is.

tem... "2 Más esetekben viszont a bőrkapca viseltesnek bi

A fiatalasszony fehér vászoninge egyszerű szabású, kerek-

zonyult, a fűzés módja is megfigyelhető volt.

nyakú, lefelé bővülő, csípőig érő hosszúságú volt. Az al

ri Szemle 1963/3. 627-681.,

A bőrkapcák és a csizmák a temetkezési viselet-együttes

karközépig érő bevarrott ingujjakat bővebbre szabták,

649.

ben egymást váltó jelenségeknek bizonyultak. A korábbi

vállbán és a szorosra gombolt kézelőnél apró ráncba

3. V Ember Mária: Az egri Ro

időszakból csak bőrkapcák, később, az 1770-es évek után

szedték (más esetekben a kézelőkön és nyaknál kikemé

zália Kápolna cipői. Folia

nyített, széles csipkerátéteket is találtunk). Az inge alatt

Archaeologica

inkább csizmák kerültek elő. Viselőik mindegyike (termé

2.

szetesen a bőrkapcával eltemetett nők kivételével) a zsi

egyenes szabású, derékban korcolt, térdig érő pendely

nórdíszes, magyar szabású posztóruhában volt, családne

volt megfigyelhető. Az ing fölött szűk derekú, alul körben

vük kizárólag magyar és szlovák eredetre utal, közülük né

lebegősre szabott pruszlikot viselt, amelyet piros-fehér

melyek nemesi jogállásúak voltak. A csizmák oldalt var

csíkos pamutszövelből szabtak, s elől lyukakba fűzött

rottak, hegyes orrúak, torokban ráncba szedettek, a szár

pertlivel záródott. Vékony fehér pamutszövetből való

tetők szabása is egységes (elöl felmagasodó, szív alakú

nyakbavaló kendőjét a mellén megkötés nélkül keresztez

záródással, zsinórszegéssel). A csizma-patkó és a sarkan

ték. Főkötője is fehér színű volt, finom, bordás pamutszö

tyú lenyomata jól megfigyelhető némelyiken, ezeket azon
ban eltávolították a ravatalozás előtt, viszont a talpukat

vetből készült. A főkötő a homlokot szabadon hagyta, a
fejtetőn keresztben végigfutó csipkeszegélyes széles pánt

nem tisztították meg a sártól. Kerültek elő különféle sza

ból és bőre szabott, lazán ráncra szedett, a kontyot telje

bású férfi félcipők is, ezek mindegyike papi személy vise

sen takaró hátsó részből állt. Hasonló és összetettebb

letéhez tartozott.
A női viseletek sokkal változatosabb képet mutatlak, ösz-

szabású főkötők nagy számban kerültek elő, anyaguk és
díszítésük változatos, ide tartoznak a kisgyermekek (fiúk

szefoglaló ismertetésük ezért nehezebb, hiszen az elhuny

és lányok) főkötői is. Megfigyelhető volt más esetben is

tak életkora, családi állapota, társadalmi helyzete, ill. a

asszonyoknál a szorosan hátra fésült, középen elválasz

származás szerinti hagyományok és az egykori divatirány

tott, a tarkó alatt több fonatból tekert konty, esetleg konty-

zatok egyaránt megnyilvánultak. Egyes viseletelemek csak

vassal rögzítve.

Schramm

Ferenc: Vác

népének szellem i kultúrája

kis számban fordultak elő a kriptában, ilyen pl. a homlok-

A női lábbeli-viseletről kevés adattal rendelkezünk, hiszen

pánt. Sötét színű bársonyból szabott, a szemöldök vona

csak 18 esetben került elő cipő, papucs, vagy bőrkapca

lát követő, középen lefelé csúcsosan szabott homlokpán

női koporsókból, de ezek alapján is látható, hogy változa-

1686 és 1848 között, levéltá

XIII.

1961.,

251-266.

tot az 56 éves korában, 1761-ben elhunyt Mizser Mária,
ill. egy ismeretlen nevű, a század első felében, gyermek-

A koporsók ö sszesített adatsorai

szülésben elhunyt asszony koporsójában figyelhettünk

The combined data lines o f the coffins

meg. Hosszú és keskeny, derékig érő, az áll alatt kereszte
zett fekete selyem fejrevaló kendő, alatta pamutvászon fő
is m .

kötő, ill. mellen keresztezett finom pamutszövet vállkendő
tartozott az együtteshez. A 2-3 méteres sötétbarna, feke

évbő!
K o p o rsó

típus

te színű selyem fejrevaló hosszúkendő viszont gyakran,
többféle viseletegyüttesben is előfordult, de leginkább
idősebbek koporsójában, fókötővel együtt, vagy anélkül is.
Közöttük viseltes, foltozott darabok is találhatóak, ami ar

a la p s z ín

ra utal, hogy nem temetési kellékről van szó. Az 1780-ban
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17401749

b a rn a

elhunyt 50 éves Kis Barbara (Zsilka Tamás özvegye) is vi
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41

1

10

1
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"Eldugott” résű
"Hidden” comb

losabb voll a férfiak viseleténél, a divatirányzatokat is

Ezért jelentős az eddig feltárt legnagyobb, az 1730-as

jobban követte.3

évek közepétől az 1830-as évek végéig terjedő időszakból

A 18. századi női cipők mindegyike magas sarkú volt, a ci

származó koporsóegyüttes (263 db), amely új megközelí

pősarkak fából készültek, általában erősen íveltek, a talp-

tésben teszi lehetővé egy éppen ebben az időszakban for

közép alá nyúltak. A sarok bőrbevonatának színe

málódó kisváros eltérő származású, s mégis gyorsan egy

legtöbbször eltért a felsőrész színétől, ez esetben mindig

ségesülő társadalmának, világképének, mentalitásának

fehér volt. A talpakat keskenyre, hegyes orrúra szabták, a

vizsgálatát. Egyaránt találunk benne párhuzamokat a le

felsőrész szabásában és főleg díszítésében nagyobb válto

írásokból és kriptaleletekből valamivel jobban ismert ne

zatosság volt megfigyelhető. A bőrcipők színe piros, sár

mesi-, főúri-, ill. a csak néprajzi forrásokból ismert pa

ga, fehér, vagy sötétzöld, de volt sárga, sárgászöld se-

raszti társadalom temetkezésére vonatkozólag.

lyemborítású is. A cipők leggyakoribb díszítési módja a

A koporsók alakja kivétel nélkül hatszögletű hasáb volt,

flitterek és finom fémspirálok alkalmazása volt, az 1790-

mely a fej irányába kiszélesedett, a végdeszkák függőlege

es évektől selyem szalagcsokrot is varrtak rájuk. Egyetlen

sek, vagy ferdére szabottak. Néhány esetben hullámos,

hímzett cipő került elő az 1750-es évekből, amely piros

lépcsős profilú deszkákból készültek a koporsók, amelye

bőrön fehér és zöld sodrott selyemszállal, láncöltéssel ké

ket vas (néha fa) szegekkel, ritkábban csapolással állítot

szült, cserépből kinövő nagy szegfűmotívummal.

tak össze. A fenékdeszkák kivételével mindig gyalult

A lapos sarkú cipők divatja a 19. század első évtizedében

anyagból, túlnyomórészt fenyőből, ritkábban tölgyből, di

jelentkezett Vácon is, ezek hegyes orrú, rózsaszín, kék, fe

óból készültek. Kettős koporsó csupán egyetlen esetben

hér színű, erősen kivágott, bőr vagy selyem felsőrészű ci
pők. Az 1800-as évekből pedig teljesen sarkatlan, fehér

került elő. Gyakran nagy, esztergált, a bútorokról jól is

selyem felsőrészű, vágott orrú cipő maradi fenn. A gyer

szereltek rájuk. A koporsók réseit enywel töltötték ki, a fe

mekcipők mind az 1840-es évek legelejéről származnak,

dél és az alsó rész pontos illeszkedéséhez csapokat képez

lapos sarkú, vagy sarkatlan változatban. Piros színűek,
flitterdíszítéssel, szabásuk és varrásuk szinte a legapróbb

tek ki. Készítőik minden bizonnyal (egy kivételével) a helyi
asztalos céh tagjai közül kerültek ki (egyikük az ácsceruzá

részletekig azonos volt a női cipőkével.

ját is bennfelejtetle az egyik koporsóban, a forgács között).

A leletegyüttesben csak női papucsok fordultak elő, a ne

A koporsók gazdag díszítése föltételezi további specialis

vek, ill. a mellékletek alapján feltehetően német szárma

ták közreműködését elkészítésükben. Egyelőre nem ren

zású, többségében idősebb (40-60 éves) személyek kopor

delkezünk a váci asztalosok bútorfestő munkájára vonat

sójában. A kél legkorábbinak (1736, 1755) az orra föltű

kozó más adatokkal, a kivitel igényessége azonban több

nően keskeny és hosszú volt, sarkuk magas, díszítésük is

esetben gyakorlott kézre vall. A textillel (vászonnal, se

szokatlanul igényes (széles fémszálas selyemszalag rátét,

lyemmel) bevont koporsók gondos díszítése, a felhasznált

ill. az orr-részt teljesen beborító sárga selyemhímzés). A

szalagok, szögek változatossága alapján esetleg erre sza

későbbi papucsok technikája és szabása a női, ill. a férfi

kosodott mesterek is voltak. A korabeli bútorokról jól is

cipőkével azonos volt.

mert ún. pogácsalábakat, ill. kovácsoltvas fogantyúkat

mert technikával és barokkos modorban készült, vésett,
faragott díszítésű koporsók mindenképpen asztalos mun

Ilalálinolívumok a fes

káknak tekinthetők.

tett koporsókon

A feltárt koporsók egyik régiesnek bizonyult típusát, meg

Death motives on the

egyezően a 17. századi adatokkal (főleg Erdély, az Alföld,

A koporsók díszítése

painted coffins

Észak-Magyarország területéről) textillel vonták be, csil
lagmintás, domborított vagy préselt rézfejű szegekkel dí
szítették. A váci kriptában 73 bevont koporsót találtunk, s
megfigyelhető, hogy az 1780-as évekre már ez a típus
kezd kimenni a divatból. A hagyomány erejére utalhat,

Ráduly Emil

hogy ennek ellenére a Fehérek temploma számára 1806ban "a gyászmiséhez való, posztóval bevont koporsó
Blaskovits úr temetése alkalmával az ő költségén lón be

the

A koporsóba temetkezés a középkorban már általánossá

szerezve

Coffins in the I8ih Century

váll, s a 16-17. századtól pedig rendelkezésünkre áll né

gább) tölgyfa koporsóban temetkezett a kriptában. Leg

in Vác

hány temetés-leírás és ábrázolás is. A néprajzi kutatások

többször csak a fedelet vonlak be vászonanyaggal, amely
azonban körben lelógó lepelként takarta az alsó részt is

The

Decoration

of

a múlt század utolsó harmadáig visszatekintve, részben a
The 263 coffins found in the

miközben ő maga díszítetlen (de nyilván drá

megfigyelésekre és a visszaemlékezésekre, részben a te

(egyben védte a szemfedő koporsón kívül maradt szegélyéi).

mető-felszámolások során előkerült koporsótöredékekre

A "posztó" színe felnőtt halottak esetén, életkortól és

alapozva gazdag ismeretanyagot halmoztak fel a halállal

nemtől függetlenül általában fekete volt. (1764-ben azon

kapcsolatos szokások körében, azonban az adatok értel

ban kivételként eg)' fiatal házaspárnak kék színű bevont

with textile and studded with

mezése, jelentése, eredete, valós elterjedése sok esetben

koporsót készíttettek, kék színű szalagdíszl is megfigyel

copper nails with asterisk

bizonytalan. A 17-18. században a népességmozgások,

hettünk más fiatal felnőtt koporsóján is.) Csecsemők,

patterned heads in the way

különösen az ország középső területein a kulturális ele

gyermekek esetében a vászon színe zöld, vagy fehér volt,

known since the I6th-17th

mek, a hagyományok, szokások keveredését is okozták.

de az utóbbiak esetében is a koporsó alját legtöbbször

crypt in Vác are the largest
exposed group of finds of
burials in Hungary until now.
A part of them were covered
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zöldre festették.2A bevont koporsók fedelét szinte teljes
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egyéb díszítő motívumok részletes elemzésre várnak. Az

century, the majority of them,

hosszukban egy nagy kereszt díszítette, amelyet eltérő

1770-es évektől kezdve néhány keményfa koporsó is elő

however, were decorated with

színű (pl. feketén - fehér) szövetből, szalagkerettel, vagy

került, ezek egy részét mélyített faragással díszítették, vé

paint. During the period of

csupán a rézfejű szegekkel sűrűn kiverve alakítottak ki,

séssel, festéssel írták fel a neveket a fedél oldalára (elő

hasonlóan a feliratokhoz és egyéb díszítésekhez.

fordult ónozott, tehát eredetileg fényes vaslemez betűkből

A koporsók többségét (163 db) festéssel díszítették, sőt a

kivágott felirat is), vagy a koporsó tetejére szögeztek egy

sérült vászonbevonatok alól is előbukkannak egyes ese

rézlemezből készült táblát.

of the frequency of the deco

tekben a festett motívumok (ez arra utal, hogy az asztalo

A koporsók feliratai lehetőséget nyújtanak a nemzetiségi,

rating motives. In the case of

soknál festeti koporsókból "raktári készlet" volt). Ezek kö

a nyelvhasználati viszony ok megfigyelésére is, de termé

the coffins covered with tex

zött is elkülöníthetünk egy "régiesebb" stílust, amely az

szetesen korlátozott számban, hiszen csupán azon kopor

tile, the young people are sig

1770-es évek után már nem fordult elő: barnára pácoltak,

sók esetében volt meghatározható a nyelv, amelyek hosz-

nalled by w hite, the adults by

fedelükön a keresztet festetlenül hagyták és fekete keret

szabb feliratokat, vagy pl. a "Hic jacet...", "Hier ruhet...",

black. In the case of the paint

tel hangsúlyozták. A kereten belüli világos alapon fekete

"Itt nyugszik..." formulákat tartalmazták. A kor latin írás

ed coffins of the adults, the

színnel indás-virágos (legtöbbször tulipán) díszítési alkal

belisége a feliratok nyelvében is megmutatkozott, a latin

maztak, a felirat, évszám sokszor hiányzik is róluk. Az

nyelvű szövegek voltak többségben, a magyar nyelvű fel

1750-es évektől a felnőtt, családi állapotukat tekintve pe

iratok száma különösen kevés volt, azok is a század utol

dig házas elhunytak koporsóin az alapszín fokozatos elsö-

só évtizedétől jelentkeztek. A városrész lakosságában je

to the young people was

tétülését figyelhetjük meg (nemcsak a festeti koporsókat,

lentős számú volt a német származásúak aránya, ez a

green in the first half of the

hanem a textillel bevont koporsók alsó, egy színűre festett

kripta névanyagában és a német nyelvű koporsófeliratok

century, and blue later on. In

részét is figyelembe véve). A világosszürke koporsókat az

számában is tükröződött. A felirat nyelve, vagy a család

the decoration, crosses com

1780-as évektől a sárga, majd az 1790-es évektől a barna

név hangzása azonban téves következtetésre is vezethet,

pletely covering the top of the

alapszínű koporsók váltották fel fokozatosan. A legkésőb

pl. Borsodi Terézia, vagy Tóth Anna koporsóján a felirat

coffin, and other religious

bi, 1841-re datálható koporsó pedig fekete színű, politúro

német nyelvű (férjük neve viszont WeiskopT. ill. Wagenieter

type of motives were general,

zott, díszítés nélküli volt, A gyermekek, ill. a fiatal korúak

volt, de ellenkező példái is találhattunk). Bizonyos mérté

koporsóin egy érdekes színváltást figyelhettünk meg: az

kig következtethetünk a koporsó típusa, vagy a díszítés

életkort jelző zöld gyászszín helyébe a kék került az 1750-

jellege alapján is az elhunytak nemzetiségi származására,

a part of them. Besides this,

60-as években.

ill. az asszimilációra, az eltérő eredetű lakosság egysége

death-signs expressing the

A festett koporsókon is mindig szerepelt a díszítés meg

sülésére. A magyar jellegűnek joggal tekinthető, textillel

notion of death w'ere fre

határozó elemeként a kereszt, változó alakú szárvégző

bevont koporsók magyar és német családnevekhez egy

quent: the sand-glass, the

déssel és talapzattal. A kereszt kiegészítője leggyakrab

aránt köthetőek, a német feliratos 41 koporsó közül vi

skull, the bones, broken can

ban a három tőrrel (vagy stilizált szeggel) átszűrt szív

szont csak 9 ilyen típusú. A festett koporsók egy' része pe

dles,

volt, ill. a Jézus-monogram a keresztszárak közepén. Az

dig, pl. az alsó részükön ásóval - kapával díszítettek, s

coloured flower-decorations.

1760-as évektől ezek az egyértelmű és általánosan elter

amelyek mind az 1760-as évekből valók, kizárólag német

A significant part of the popu

jedt vallásos motívumok egyre naturálisabbá váltak: a ke

nevű családokhoz tartoznak (ausztriai és csehországi

reszten megjelentek a kéz- és lábstigmák, ill. a teljes cor

kriptákból ismerjük hasonló motívumokkal díszített analó

pus is, az alkalmazott színek száma is egyre gyarapodott.

giáikat). A halotti anyakönyv és a koporsófeliratok össze

A Krisztus-ábrázolások némelyike jókezű. gyakorlott fes

vetése is szolgál tanulságokkal. Megfigyelhető többek kö

the selection of the type of

tőre vall. de készültek ügy etlen megformálások. Egyidőből

zött, hogy a koporsón szereplő családnév írásmódja (nyil

coffin

való koporsók esetében is megfigyelhető, hogy' nem mindig

ván a bediktálás eredményeként) a kiejtés fonetikus le

motives.

volt azonos a készítőjük, azonban mindig ugyanazt a mintát

jegyzésének felel meg: így lett pl. az anyakönyvben Priner

követték. Feltűnő a kompozíciók és a színezés hasonlósága

a Briner és a Brner nevekből, s megtudhattuk, hogy a Beer

az ún. pléh Krisztusokkal, amelyek eredetét a kutatás eddig

család nevét Pér-nek ejtették.

jobbára a 19. századhoz kötötte.

Két esetben a 19-20. századi sírjelekről ismert verses fel

A vallási jellegű motívumok mellett, amelyek mindvégig

iratokhoz, ill. a halotti búcsúztatók fordulataihoz hasonló

meghatározóak maradtak, (szintén a század középső évti
zedeitől kezdve) hangsúlyos szerepet kaptak a ma embe

szöveg is került a koporsókra. Joggal feltételezhető, hogy'
mindkettő szerzője Virágh István alsóvárosi tanító volt,

re számára szokatlan, az elmúlásra egyértelműen utaló

aki 14 éves leány a után fiatal feleségét is eltemette, s tő

haláljelek. A "Memento Mori". "Venit Hora" feliratok mel

le is versben búcsúzott:

alm ost a century, w e can
observe the gradual change of
the mourning-colours expres
sing age, and the modification

basic colour changed several
times (grey, yellow, brown,
black), gradually darkened,
the mourning colour referring

even the full size figure repre
sentation

of the crucified

Christ occurred in the case of

etc.,

and

different

lation of the city w as of
German origin, the nationality
of origin is shown in the lan
guage of the inscriptions, in
and the decorating

lett a koporsók fedelén, alján, a végdeszkákon gyakoriak
voltak a keresztbetett ásó-kapa (íj-nyíl), a szalaggal átkö

"Itt nyugzszik, ki nékünk szültt fájdalmas sebet:

tött lábszárcsontok, a koszorús koponyák. A halált jelké

Istenben boldogúltt Virághné Erzsébet.

pezik a koporsókon az eltört (kialudt, füstölgő) gyertyák, a

Virágh Istvány Úrnak Szorgalmas Hitesse:

kettétört virágok. A kereszt talapzatánál gyakori a kopo

És magzattyainak Szerelmes Kedvesse.

Jegyzetek
1 Karcsú Antal Arzén: Vácz
város története. 7. köt. Vác,

nya és a homokóra (előfordul a bagoly, a keresztszárra te-

Meg-holtt Életének leg-jobb Virágjában.

keredő kígyó is), ezzel maga a kereszt válik halálra emlé

Alig még Harminczhét Esztendős Korában.

keztető jellé. A vallási érzület és az elkerülhetetlen halál

Jó Anya, jó Aszszony volt Ő é Világban

zöld gyász-szín magyarorszá

együttes ábrázolásai mellett a virágok, virágfüzérek, ko

Vigadjon Örökké Menynek Országában.

gi előfordulásához. Népr. Ért.

szorúk, ill. a copf és rokokó stílusjegyeket is hordozó

Eltemettetett Sz: Mihály Havának 15lk Nap: 1805lk Esz:”

1940., 417.

1886., 37.
2 Fél Edit: Újabb adatok a
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azonban a török időkben elvesztek (Czagány 1974). A mu

A váci múmiák
antropológiai vizsgálata

mifikálódott holttestek hazai előfordulását feltüntető táb
lázat mutatja, hogy Magyarországon viszonylag kevés mú
mia van, nem csoda, ha ezek vizsgálatára is csak elvétve
került sor. Valamennyi közölt vizsgálat mesterségesen mu
mifikálódott holttesteken történt.1
A váci Fehérek temploma halottak

Susa Éva - Pap Ildikó - Józsa László

A váci Fehérek templomának kriptájából 1994-1995-ben
Az embertani és a paleopatológiai vizsgálatok elsődleges

Mummies írom the 18-I9lh

265 természetesen mumifikálódott emberi maradványt és

forrásai, az emberi maradványok, a különböző módon

century, Hungary

a mintegy 40 egyén maradványait tartalmazó osszáriumot
tártak fel a munkacsoport tagjai. A kripta leletanyaga

fennmaradt tetemek vagy testrészek szolgáltathatják a
legtöbb információt a régmúlt korok emberéről, betegsé
geiről, kórokozóiról, táplálkozási és egyéb szokásairól.
Érthető okokból a teljes test csak igen ritkán marad meg.
A mumiíikálódás jelensége

In 1994-1995 265 individuals

1731 és 1841 közötti koporsós temetkezésből származik.

and an ossuary with the

A rendelkezésre álló halotti anyakönyvekből és a koporsók

remains of approximately 40
specim ens were recovered
from

the

crypts

of

the

Dominican Church at Vác,

A természetben bizonyos körülmények, például a tartós
hideg vagy a tartós meleg megakadályozzák a holttestek

felirataiból ismert a betemetettek neve, neme, életkora,
esetleg haláloka is. Adatok vannak a családi kapcsolatok
ra is. További kutatással kideríthető származása, szocioló

Hungary. The specimens were

giai státusa. Az eddig ismert adatok szerűit a kriptába te

buried continuously during

metettek többsége polgári, kisebb részük egyházi személy.

the period of 1731-1841. Due

oszlását, amelyet elsősorban a baktériumok okoznak. A

to the excellent climatic con

baktériumok a testüregekből, a szájból, a belekből kiindul

ditions the natural mummifi

A feltárás az igazságügyi orvosszakértői tevékeny
ség során szabályozóit, a kihanlolásoknál szokásos

va támadják meg az elhalt szervezetet, A belülről támadó

cation was possible.

előírások (a 9 /1 9 6 5 . Vili. 23. IM.R 18. és a

mikroorganizmusokon kívül a talajban található baktériu

Most of the individuals were

43 .+ 4 3 /A §-sai, valamint a 12/1979/VH.I7.1M.RÍÍ-

mok, rovarok és azok lárvái is segítenek a lágyszövetek le

the members of the civil soci

sa) szerint történt. Figyelemmel voltunk a hatályos

bontásában. A baktériumok és a rovarok változó testhő

ety of the town, som e of them

10/1970. ( I V . 11.) ÉVM-EüM együttes rendeletre és

were clericals.

ennek 8/1992. (V19.) BM rendelet szerinti módosí

The microbiological investiga

tására, a temetőkről és a temetkezési tevékenység

mérsékletű állatok, aktivitásuk a környezet hőmérsékleté
től függ. A hideg lelassítja életfolyamataikat, gátolva ezzel
a holttestek lebontását.

tions did not show any sign of
bacterial or fungi contamina

ről szóló, a sírhelyek, sírboltok, urnafülkék haszná
lati idejére vonatkozó 22. §-ra, miszerint sírbolt

A mumifikálódás az a folyamat, amely során az elhalt

tion.

szervezet lágyrészei nem rothadnak el, hanem a fehérjék

Anthropologists, pathologists,

(kripta) használata 60-100 évre terjed. A feltárási, a

megalvadnak, a szövetek kiszáradnak. A mumifikálódás

forensic medical doctors are

tisztítási és a konzerválási munkák, valamint az ant

során a holttest elveszíti víztartalmának a 85-95 %-át,

going to study the remains

ropológiai adatfelvétel, a különféle laboratóriumi

ezért a múmiák feltűnően könnyűek (a felnőtt személyek

after the cleaning and conser

vizsgálatokhoz szükséges mintavétel a kegyeleti szem

vation treatment. They exam

pontok messzemenő figyelembevételével történt.

súlya 6-20 kg közötti).

ine the global condition, the

Spontán mumifikálódás

colorization, the weight, the

Meteorológiai vizsgálatok

stature of the bodies. They

Spontán mumifikálódás esetén a múmiák mesterséges
beavatkozás nélkül, a külső körülmények szerencsés öszszejátszása következtében jönnek létre. A szakemberek
körében jól ismertek az egyiptomi köznépi múmiák, a dél-

examine the hair remains, the
evidences of eventual hair
dressing, the diseases of the
hair. They take X-ray pictures
as well. Beyond the non-inva-

Az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársai által a
kriptában elhelyezett műszerek (termográf, hidrográf,
barográf, szélsebesség mérő) adatai alapján a kripta hő
mérséklete 8-11 Celsius fok között ingadozott, a légnyo

sive researches they intend to

más 991-1009 hPa. a relatív páratartalom 90 % volt. A

kevesebben tudnak a mérsékelt és a hideg égövön bekö

specify

blood-groups.

természetes mumifikálódást az egyedülálló mikroklíma,

vetkező, nem ritka mumifikálódásról.

They plan to make chemical.

az alig változó, alacsony hőmérséklet, a nagyon gyenge.

amerikai múmiák, valamint lápi holttestek, de viszonylag

the

Részleges mumifikálódás esetén csak bizonyos testré
szek, főként az akrális területek (fül, orr, kéz) maradnak

Az egyének életkor szerinti megoszlása

meg. Ilyen spontán mumifikálódott testrész egyik nemze

Age distribution of persons hurried in the crypts

ti ereklyénk, a Szent Jobb is.
A mérsékelt égövi spontán mumifikálódásnál nem a kör
nyezet hőmérséklete a döntő, hanem sokkal inkább fontos
tényező az állandó légcsere miatti kiszáradás. A beomlott
épületek laza törmeléke, a jól szellőző léghuzatos kripták,
a földalatti járatok létrehozhatnak olyan körülményeket,
amelyek kedveznek a mumifikálódásnak (pl. a kijevi Lavra
kolostor, a toulousei Jacobinus kripta, svájci katedrálisok). Hazánkban a pálosok kolostoraiban számos 14. szá
zadi spontán mumifikálódásról tudtak, ezek a tetemek

Korcsoportok (évek)

VÁC, " F E H É R E K TE MPL OMA ” KRIP TAF ELT ÁR ÁS
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de állandóan meglévő légmozgás a kriptát a külvilággal

histological

electron

vizsgálatot az általános gyakorlat szerint régiónként vé

összekötő keskeny csatornán keresztül, a többrétegben

microscopic research of the

gezzük. Ahhoz, hogy a test egészét lefedjük, 16 régióról

elhelyezkedő koporsók szigetelő hatása és az időszakos

mummified tissues.

lenne szükséges felvételt készítenünk. Az orvosi gyakor

negatív ionizáció együttes hatása okozhatta.

and

The results give insight in the
life, health and nutritional
conditions of 1849th century

A kutatás módszerei és várható eredményei

latban valamennyi régióról kétirányú felvételt készítenek.
Ezek kivitele a múmiák nagy száma miatt anyagilag kivite
lezhetetlen. Ezért két régióról tervezünk felvételeket: Az

people.
As the age and the sex of the

időskorú egyéneken a gerinc és medence régió átvilágítá

A már vázoltak miatt is megkülönböztető figyelmet érde

individuals

well-known

sát tervezzük. Fiatalkorúaknái a koponya és a fülrégió

mel a Fehérek templomában mumifikálódott nagyszámú

(from the coffin and/or the

vizsgálatát célozzuk meg, mivel ezeknél várható a legtöbb

holttest. A maradványok vizsgálata antropológusok, pato-

register of death) they will be

lógusok és igazságügyi orvosok közreműködésével törté

able to compare the biological

patológiás elváltozás.
Boncolás. Ahhoz, hogy megállapíthassuk, mely szervekből

nik Az érthetően hosszú időt igénylő vizsgálatok eredmé
nyei alapján képet alkothatunk a 18. század emberének bi
ológiai állapotáról. Mivel ilyen nagyszámú múmia sziszte

is

/skeletal age and sex estimat
ed by applying methods of
anthropological and forensic
medical practice with the sex

mely részek maradtak meg, a testüreget meg kell nyit
nunk. Az egyes szervek állapotáról is csak így' nyerhetünk
információt, ilyen módon tisztázhatók a makroszkópos el

and the calendar age of the

változások (pl. érelmeszesedések, szervüregi kövek). A

ban ez idáig nem volt példa, a kutatás tervezése is példa

individuals.

boncolás során nyerhetjük a szövetmintákat a lovábbi

értékű lehet. A maradványok megőrzésére, elhelyezésére,

Die researches provide the

vizsgálatokhoz.

antropológiai vizsgálatára a Művelődési és Közoktatási

scientific community with the

Szövettani vizsgálatok. A cél az arra alkalmas lehető leg

unique opportunity of refining

több szervből az alapvető szövettani vizsgálatok elvégzé
se. A tapasztalat szerint a spontán mumifikálódás esetén

matikus, több szakterületet is átfogó vizsgálatára hazánk

Minisztérium valamint a Nemzeti Kulturális Alap támoga
tása biztosította az anyagi hátteret. Bár a tervezett vizs
gálati protokoll alapján a ma rendelkezésre álló technikai

the previous sex determina
tion and age estimation meth
ods and testing the new ones.

a vesék, a máj, a szív, az erek csaknem mindig vizsgálha

lehetőségeknek csak a töredéke használható ki, azok költ

tók. A tüdő, a lép, a belső nemi szervek, a pajzsmirigy az

sége még így' is meglehetősen magas. A kutatók az anya

esetek egy' részében alkalmas vizsgálatra. Esetleges fog

gi háttér biztosítását az OTKÁ-tól remélik.

Irodalom

lalkozási betegség mutatható ki a tüdőben lerakódott ko

A vizsgálati protokoll

Czagány I. (1974): A budai or

a parazitológiai, az immunhisztokémiai és elektronmikro

vosok é s gyógyszerészek a

szkópos vizsgálat.

rom vagy' por meghatározásával. További kiegészítés lehet

A vizsgálati protokoll szerint azon holttesteknél, ahol is

feudalizmus korában. Orvos-

mert a halálok, célzott, ahol ismeretlen, olt általános vizs

tört. Közi. 71/72: 49-69.

gálatsor szerint járnak el.

Endes J. & Vargha Gy. (1988):

1. M ik ro b io ló g iai v iz sg á la to k : A mikrobiológiai vizs
gálatok semmilyen, a múmiákra vagy a vizsgálókra káros

Egyiptomi múmiák röntgenvizsgálata. Magyar Radioló
gia. 62: 27-38.

mikroorganizmust nem mutattak ki. A mintákból mind

Józsa L. & Pap I.: Histochemi-

össze Clostridium sp., aerob spórás baktérium, penész

cal and immunhistochemical

gomba és sarjadzógomba tenyészett ki.

analysis of mummy skin -

2. K o n zerv álás:A feltárt maradványok fertőtlenítése

Annales hist.-nat. Mus. nat.

Természetes módon miimifikálódoll holttestek elő

röntgenbesugárzással történik (3 perc, 4,5 mA, 75 kV/90

hung. 86: 139-143.

kV). A por és egyéb szennyező anyag eltávolítása után a

Józsa L. (1966): Paleopatho

fordulása Magyarországon (válogatás)

logy of arteriosclerosis. Cor et

Dunaújváros. Szőny: későrőmai kori szarkofág, 2

tisztítás alkoholos lemosással folytatódik.
3. Á lta lá n o s e m b e rta n i v iz sg á la to k : Az antropo

Vasa 8: 231-236.
Józsa L , Susa É., Szabó Á. &

tetem
Vízakna-Echo-akna: 1849. 02. 04-én elesett hon

lógiában és az igazságügyi orvostani gyakorlatban alkal

Varga T. (1995): József nádor

mazott módszerek segítségével a becsült biológiai/csont-

és Alexandra Pavlovna szer

életkor valamint a meghatározott nem összevethető lesz

veinek kórszövettani vizsgála

az illető egyének kalendáris (anyakönyvezett) életkorával

ta. Anthrop. Közi., közlés

krasznahorka:

és a nemével. Adatok nyerhetők a feltáráskor ismeretlen

alatt.

Serédy Zsófia (megh. 1723 után)

nemű és életkori csoportba soroltakról.
A tudományos közösség számára egyedülálló alkalom nyí
lik arra, hogy a jelenleg használt életkor-becslési és nem-

tán tesztelhetővé váljanak. A minta tesztanyagként szol

várkápolna

Andrássy

Istvánné,

Mérei Gy. & Nemeskéri ,1.

kászon: tcmplomkripta. Andrássy Mihály plébános

(1958): Paleopathológiai vizs

tetem e (200 éves?)

gálatok ó-egyiptomi múmiá
kon. Anhrop. Közi. 1:81-86.

meghatározási módszerek finomíthatok legyenek, illetve
az újonnan kidolgozottak az ismert nemű és életkorú min

védek tetemei
Imecsfalva: klaslrom alól 1892-hen férfi telem

Emlék-könyv a Siketnémák
Váczi országos királyi intézete

Pápa: pálos/bencés kripta. 1697-1863 koporsós
betemetés, 110 tetem
Sopronhánfalva: pálos kripta. Széchényi Pál kalocsai
érsek (1642-1710) teteme - 1810 óla a nagycenki

gálhat ismert fekvési időre vonatkozó vizsgálatokhoz is. A

100 éves fennállásának ünne

Széchényi mauzóleumban

családi kapcsolatok rekonstruálása részben az anyaköny

pe alkalmára. (Szerk.: Borbély

Budai vár: nádori kripta, József nádor és családja.

vi adatok, részben a külső testi öröklődő jellegek és egyéb
öröklődő marker jellegek (fejlődési rendellenességek, vér

Sándor igazgató) Budapest

(1801-1927) teljesen és részlegesen iniimifikálődolt

1902

tetemek, koporsós temetések

Erdei Iván: Az első magyar

Vác: fehérek temploma, kripta (betemetések 1731-

csoport-tulajdonságok, DNS) vizsgálata alapján történhet.

nyelvű fonetika évfordulójára.

4. M o rfo ló g iai és p a to ló g ia i v iz sg á la to k -

In: Tanárképzés és Tudomány

az eg é sz sé g ü g y i á lla p o t v iz s g á la ta : A röntgen

7. Bpest 1992 169-186 p.

1841). 263 teljes és rész. műm. teten i+ 40 személy
osszáriuma, koporsós temetések
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Jegyzetek

Részlelek néhai Simon Antal vizsgálati jegyzőkönyvéből

1. Mérei é s Nemeskéri 1958-

Simon Antal, a váci siketek intézetének első igazgatója

ban számoltak be ó-egyiptomi
múmiák makroszkopós meg
figyeléséről, Józsa (1966) mú
miák

érelm eszesedésének

1772. szeptember 7-én született Ikrényben (Győr megye),
magyar nemzetiségű, apja: Simon András, anyja: Hőgye
Judit. A siketek váci intézetének 1802-1808-ig igazgatója

jellegzetességeit

és 1808 júniusától haláláig Pankota címzetes apátja. Az

elem ezte. Endes és Vargha

első magyar nyelvű fonetikai szakkönyv szerzője. Simon

(1988) a debreceni Déri Mú

Antal 36 éves korában Vácott halt meg 1808. augusztus

zeum

30-án, és még ugyanaznap a váci Fehérek kriptájában te
mették el.

szövettani

tulajdonában

lévő

egyiptomi múmia röntgenvizsgálatáról

számolt

be.

Józsa é s munkatársai (1995)
József nádor és első felesége

A tetem az adatok szerint 187 éves fekvési idő után került
feltárásra. Természetes módon mumifikálódott, de a feltá

olajban konzervált szerveinek

ráskor észleltek szerint a mumifikálódás csak a végta

kórszövettani vizsgálatát is

gokon, a mellkasi és hasi tájékon tökéletes, a tetem a nya

mertették. A közelmúltban 4.

ld csigolyák tájékán korhadt, szétesett. A kezek a mellka

századi egyiptomi múmiák

son keresztben helyezkednek el. A beszáradt bőr színe fe-

bőrének szövettani és im

ketésen-barnás, pergamenszerű, az arcvonások a kopo

munhisztokémiai vizsgálatát

nyán felismerhetők. A szőrzet (a haj, és a bal oldali margó
supraorbitalison megtartott kevés szemöldök) színe bar

végezték (Józsa & Pap 1995).

Nyakba való kereszt
Cross to be hung in the
neck

nás-vöröses. A koponya részlegesen csont állagú, de rajta
még elég sok beszáradt lágyrészmaradvány is van. A haj
zat igen rövidre nyírt, világos barnás színű.
A koponyán és a meglévő holttestmaradványon makrosz-

IGAZ MESTER
A’ KI

kopósan semmi olyan sérülésre vagy elváltozásra utaló

T A N ÍT V Á N AIT

nyomot nem találtunk, amely a néhai halálával összefüg
gésbe hozható lenne. A holttestmaradványon betegségből

IG E N

eredő kóros elváltozás ugyancsak nem észlelhető.

RÖVID

MINDÉIN

IDO

ALATT,

UNALOM

NÉLKÜL

É G S E R R E

ÍRNI

IS
m

OLVASNI

e g t a n í t j a
—

IS

.

» ■ :>_>*->—- ----------

ÍRTA

A’ m a g a r o k ;

h a sn á r a

S I MON A N T A L
Güri M égekéli Világi Pap , és A ’ 31. K. Siket-Ne
I n t é z e t n e k Igazgatója, V á tsu n 1807.

Simon

i

Antal portréja

(korabeli festmény) és
niuniifikálódoll kopo
nyája
A picture of the late
-

Antal Simon and his

-------------■ —

1

11 » W H I|T »fr)frX V I «

-----------------------------------

. B U D Á N ,

mummified skull
N

om tattatott

M

aca«

j

KmÄÜ. U

8

o

n iv e b s it a s ’

B k t ű iv s í.

8.

Fbtó - Photo: Őrlik E.

A korabeli ábrázolások és a koponya összehasonlító vizs

Simon Antal munkája: az első magyar nyelvű foneti

gálata alapján megállapítható, hogy a koponya mérhető és

kai szakkönyv, Buda. 1808.

leírható morfológiai jellegei megfelelnek az ábrázoláson

The litle-page of the most important work by Antal

látható személy leírható jellegeinek.

Simon, it was the first phonelical special book
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Műhely
A tudományos kutatások célja, helyzete é s jövője a
természettudományi múzeumokban

Szubjektív megjegyzések egy kényes témához *

Mahunka Sándor

A természettudományos kutatás, különösen az élő termé
szet még ismeretlen részleteinek, törvényeinek kutatása
a XXL század küszöbén is egyike a legszebb, eredménye
ket biztosan ígérő feladatoknak. Szerencsés embernek
tartom magam, mert nekem is jutott ezekből. Több mint

válogatva - néhány engem hivatalból is gyakran foglalkozta

Scientific

tó, valószínűleg másutt is gondot jelentő témát tárgyalok.

Museums

Research
of

in

Natural

Sciences

A Icniiészelliidoniányi múzeumokban végzendő
tudományos kutatások jellegzetességei
The article, which is an edited

harminc éve dolgozom biológusként, kutatom a talajok

I. A kutatások helyzete a múzeumi hármas feladatkör tük

version of a lecture held at a

ban élő atkák titkait. Ugyanakkor vonzanak a természet-

rében.

conference of museologists of

védelem elméleti és gyakorlati problémái is. Ez utóbbiak

Múzeumról - némi leegyszerűsítéssel - csak akkor beszél

natural scien ces, considers
the most important charac

miatt sok országos és nemzetközi kutatóprogramot szer

hetünk. ha az intézményben megvalósul az ismert hármas

veztem és szervezek, részt vettem gyűjtőutakon, expedíci

követelmény mindegyike: a/ a gyűjtés; h / a gyűjtött anyag

ókon. A múzeumok helyzete, szervezeti kérdései szintén

tudományos feldolgozása; c/ az anyag (részbeni) bemuta

mindig érdekeltek, sok külföldi rokon intézményben dol

tása (vagy felhasználása révén ismeretek terjesztése).

sciences.

gozva ismerhettem meg azokat alaposan.

Ezzel gondolom senki sem akar vitatkozni. Baj csak akkor

The former involve the appre

Személyes adatok ezek; mégis szükséges magyarázatok

van, ha ennek a hármas feladatkörnek egymásközti, ész

ciation of specialities, the

ahhoz, miért merem e témát felvállalni és miért engedek

szerű arányaiban kívánnak durva változásokat. Veszélyes

matic and

"differentness", the changes

teristics

and

the

current

questions of the research
work of m useum s of natural

methodological

meg magamnak néhol talán keménynek tűnő megállapítá

az, ha egy múzeumban erősen túlteng a nem múzeumi

sokat. Ugyanakkor érzem az örömöt: azt is leírhatom,

anyagon végzett kutatás, vagy ellenkezőleg a minden áron

hogy a természettudományi múzeumokban, a tudomá

való "ismeretterjesztés''. Ez az arányok kérdése. Ezzel

nyos kutatások vonatkozásában még a mai szorító hely

azonban nem szeretnék meddő vitákat gerjeszteni.

zetben is látok új célokat és lehetőségeket. írásom célja

Azt viszont fontosnak tartom, hogy megkíséreljem a ter

of the burning environmental

áttekinteni mindazt, amit 1995 végén, a címben megjelölt

mészettudományi múzeumok lényegének feladatközpontú

and nature protection prob

témákról gondolok.

meghatározását, mert ez a továbbiakhoz szükséges: sze

lems of our days (e.g. the

Három-négy évvel ezelőtt optimistább voltam. Mindenek

rintem a természettudományi múzeum az emberiség fej

maintenance of biodiversity).

előtt arra számítottam, hogy a tudományos kutatás végre

lődésének egy? meghatározott szakaszában (a természet

The latter contain the prob

komoly rangot kap hazánkban. Ennek az ellenkezője tör

től történt elidegenedés, polgárosodás) jött létre, attól

lems of applications

of accents in the work (and
perhaps the changes of func
tion as well?), which are ta
king place first of all because

(the

temptations of commissions

tént, a tudomány és a tudományos kutatás minden szinten

kezdve örök. Fő feladata a fogy ó természet "emlékeinek"

teret vesztett. Mégis meggyőződésem, hogy a természet-

gyűjtése, nemzeti és nemzetek fölötti vagyonként történő

tudományi múzeumokra minden szempontból komoly fel

megőrzése, feltárása, s hasznosítása a jövő emberisége

the equivalence of the re

adatok várnak. A múzeumban végzendő, tudományos ku

számára. Bizonyára ez a definíció élénk vitát vált majd ki.

searcher and the museologi-

tatás lehetőségei nincsenek kimerítve és ennek a kutatás

Ez céljainknak csak hasznára válhat, hiszen körülöttünk is

cal work, the evaluation of the

nak haszna és társadalmi szükséglete is óriási.

minden mozog, változik.

research work, the interna

Először néhány, intézményeinkben végezhető és végzendő

A társadalmi változásoknál, így a mostaniaknál is, az a

tional

baj, hogy a múzeumok gyakran sodródhatnak a perifériá

research, the positive and the

kutatás általános kérdéseit vetem fel, majd - szubjektiven

ra; a politikai, gazdasági döntéshozók nem ismerik igazán
a múzeumi eszme lényegét, az intézmények feladatait s a

"for money", the acceptance
of "museum alien" research),

character

of

the

negative qu estion s of the
relations

(participation

in

international programs, joint

* A természettudományi muzeológusok XIII. találkozóján 1995.

célokat. Különösen veszélyes ez kutatómunkánk szem

publication: or e. g. visiting

szeptember 4-én, Kaposvárott tartott előadás szerkesztett

pontjából, mert míg a kiállítások vagy a más típusú köz

conference after conference

változata.

művelés hasznával többé-kevésbé mindenki tisztában

with the sam e lecture).
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According to the final conclu

van, addig még saját főhatóságunk sem igen tudja (persze

gyan kérdésre is felelet), hogy a múzeumi anyagon

sions of the author: museums

nem a Múzeumi Osztály), hogy milyen kutatások, milyen

végzendő munkának minden esetben feltárónak, leírónak

of natural sciences and m use

céllal és eredménnyel folynak nálunk.

is kell lennie. Ezt azért tartom fontosnak, mert:

Zavarokat okoz, hogy sok a hasonló, vagy látszólag hason

- Feltárás, azaz azonosítás, meghatározás és leírás nélkül

ló feladatot "vállaló" szerv, intézmény, egyesület. Úgy ér

az anyagaink értéktelenek, a gyűjtemény pedig valós ér

zem, az a kérdés, hogy mit akar a TIT, a Magyar Termé

tékkel gyarapítható csak.

be done in the museums is -

szettudományi Társulat, az Állatkertek, a "zöld mozgal

- Minden további, az anyaggal és az anyagból nyerhető

disregarding

present

mak" vagy a Rádió és a TV megfelelő szerkesztőségei és

adatokkal végezhető (szintetizáló) kutatómunka csak ez

financial difficulties - in a

mit pontosan a múzeum, az valóban tisztázandó lenne.

után képzelhető el.

developing stage.

Egy szempont azonban mindig megkönnyíti az elkülöní
tést: a felsorolt intézmények egyike sem vállalja együtt a

Sokan, az elmúlt évtizedekben a leíró tudományokat el

problem of biodiversity gets
into the fore, new possibilities

hármas feladatkört, vagy főként a tudományt nem, vagy

totta. A logika is ezt támasztja alá: ameddig van mit leírni,

open, first of all for biologists.

az anyaggyűjtést. Mindegyik szeretne csak a bemutatás

s ebből a leírásból tudományos érték származik, addig azt

ban. közművelődésben, közművelésben (látványosabb is!)

meg kell tenni! Természetes követelmény viszont, hogy

jeleskedni.

senki se álljon meg a meghatározásnál és leírásnál. Ahhoz,

ologists are not realistic to
imagine without a high level
research work. The research
work which can be and should
the

As

the

The main research them es
have to be found within this
circle of themes. The research
definitely has to be related to

2. Léteznek-e speciális, csak múzeumban végezhető kutatások?

the museums, the museum

A múzeumok többségében, de a természettudományi mú

materials. Researchers have
to strive to enrich the natio
nal scientific values through
the

collection

and

the

zeumok esetében mindig egyértelmű igent lehet kimonda
ni. Ezt négy tétellel vélem igazoltnak:
- Ha elfogadjuk a múzeumok, a múzeumi feladatok hár

avultnak bélyegezték. Az idő ennek ellenkezőjét bizonyí

hogy valaki igazán kutatónak mondhassa magát, minden
képpen tovább kell lépnie az okok, előzmények, összefüg
gések keresésében. A módszerek viszont szüntelenül vál
toznak, módosulnak (technika: lupe-elektronmikroszkóp;
módszer: összehasonlítás-kladisztika, kemotaxonómia).

research, while, at the sam e

mas tagolását, akkor logikus, hogy a gyűjtemények kuta

4. A kutatómunka súlypont-változásai.

time, integrating this into uni

tások, tehát feldolgozás, meghatározás nélkül, halott, ér

Külföldi tapasztalataim bizonyítják: a természettudomá

téktelen tárgyak temetői lennének.

nyi múzeumok körében polarizálódás indult meg. Egyrészt

- A feldolgozást, meghatározást nem lehet csak az éppen

maradnak: a / gyűjteményre alapozó, azt is teremtő intéz

versal science.

adott feladatra koncentrálva végezni. Ez a munka csak

mények (klasszikus múzeumok), de (valószínűleg anyagi

összehasonlító gyűjteményi anyag segítségével, hosszú

okok miatt is) fokozódik a csak b / bemutatóhely jellegű

felkészülést igénylő, témára specializálódás útján, a nem
zetközi munkamegosztást is felhasználva végezhető.

"múzeumok" és/vagy c / az alkalmazott kutatásokat szé
les körben művelő, viszont a klasszikus múzeumi hagyo

- Csak a múzeumokban végzett kutatások teszik lehetővé

mányokat csak gyűjteményeik révén őrző "kutatóhelyek"

egy-egy ország élővilágának, természeti emlékeinek be

elkülönülése. A "bemutatóhelyek" kevéssé érdekesek. Fon

gyűjtését, megismerését, megismertetését. Ez ugyanúgy

tosnak tartom viszont a leggyakoribb, harmadik változa

nemzeti feladat, mint ahogyan múzeumi és nemzeti fel

tot, mert sok sikeres példája van a meglévő teljes értékű

adat történelmünk, irodalmunk és képzőművészetünk em

múzeumnak, vagy még inkább egy ilyen múzeum mellé te

lékeinek feldolgozása, kérdéseinek vizsgálata.

lepült alkalmazott intézménynek (pl. Smithsonian

- A természettudományi múzeumok munkájának általános

Institute, CS1RO) vagy egyetemi kutatóhelyeknek (Ham

felértékelődése korában élünk. A biológiai sokféleség (bio

burg, Antwerpen, Radford, stb). Viszont azokat az intéz

diversity) megtartásának előtérbe kerülése, ezen keresz

ményeket, ahol megtartották ugyan a korábbi hármas fel

tül a dórák és faunák megismerése, nyilvántartása és a

adatkört, de a gyűjtemények fejlesztését és/vagy a kutatá

bennük bekövetkező változások megfigyelése csak a mú

sokat teljesen háttérbe szorították, ma már egyértelműen

zeumokban, az ilyen jellegű munka elvégzésére képes

a rossz példák között tartják számon.

szakemberek (taxonomusok) és az ehhez szükséges gyűj

Tapasztalataim alapján ki merem mondani, hogy a fenti

temények (összehasonlító anyag) segítségével, a maga

polarizálódás nálunk hibás irányvonal lenne. Egyrészt kis

komplex voltában végezhető el. E nélkül nemzetközi

ország vagyunk és kevés természettudományi múzeu

egyezmények, (pl. a riói egyezmény) betartása lehetetlen.

munk van. Ezek a múzeumok ugyanakkor a legtöbb múze

3. Mit és hogyan kutassunk?
Az egyik legvitatottabb kérdés, ahol az egyéni és múzeumi
érdekek ütközése döntő lehet. Itt van a legnagyobb szerepe
az "okos" vezetőnek és a megfelelő kompromisszumnak.
A legfontosabb alaptétel: a múzeumi anyag feldolgozása
és azon vagy azzal közvetlen kapcsolatban álló kutató

umi tudományterületen és múzeumi feladatkörben olyan
fontos szerepet töltenek be, hogy erőiket egy irányba le
kötni, illetve egy irányzatot kiemelten fejleszteni végzetes
hiba lenne: Magyarországon csak a klasszikus múzeumtí
pus (hármas feladatkör) mellé telepített egyetemi vagy al
kalmazott kutatóhely variáció jöhetne szóba.

munka végzése minden muzeológus számára kötelező.

5. A természettudományi múzeumok "mássága".

Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy munkatársaink

Alapvető különbséget látok a történeti és művészeti, vala

ne kapjanak lehetőséget olyan kutatásokra is, amelyek a

mint a természettudományi múzeumok között. Míg az

szaktárgyhoz tartozóak ugyan, de nem kapcsolódnak a

előbbiek ember alkotta, az emberi társadalomhoz kapcso

múzeumi gyűjteményekhez. A helyes arányok kialakítása

lódó élettelen tárgy ak gyűjtésével foglalkoznak és kutató

mindenkor a munkahelyi vezetők feladata.

munkájuk is ezek feldolgozására, magyarázatára és érté

A második alaptételnek tekintem azt (és ez egyben a ho

kelésére irányul, addig a természettudományi múzeumok
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részlegeinek nagy része az embertől, emberi tevékenység

nyekre. azaz a múzeumokra.

A kaposvári lalálko/.ó

től függetlenül létező, élő vagy legalábbis valamikor "élt"

Rövid idő alatt a természettudományi múzeumok a termé

résztvevői

anyagot gyűjt, annak "holt" tárgykénti őrzése tevékenysé

szet (sok esetben a környezetvédelem) elismert intézmé

Abraham Levente

gének csak kisebb részét jelenti. Kutatómunkájuk komoly

nyeivé váltak. Büszkék lehetünk arra, hogy ebben a magyar

Balogh Lajos

hányadában a vizsgálataik tárgyát természeti, esetleg la

természettudományi múzeumok - nemzetközileg is elismer

Bánkúli Károly

boratóriumi környezetben élve és a környezettel összefüg

ten - az elsők között vannak. Nincs oly an, ebbe a kérdéskör

Deák András
Dénes Andrea

gésben vizsgálják. Tehát a kutatások itt csak másodlago

be tartozó téma, ahol vizsgálataink vagy véleményünk ne

san, áttételesen kapcsolódnak az emberi társadalomhoz.

lenne perdöntő. Az a kutatómunka, amelyet nemzeti park

Természetesen ez a különbség nem jelent értéksorrendet,

jaink és más természetvédelmi területeink élővilágának

Fázekas Imre

nem jelenti azt, hogy bármelyik múzeumtípust egymással

megismerése érdekében végeztünk: egyrészt világhírű,

Fehér Béla

szemben alá- vagy fölérendeltségbe kellene vagy lehetne

másrészt megalapozta azt, hogy7a napi természet- és kör

Földessy Mariann

hozni. Az azonban kétségtelen, hogy a természettudomá

nyezetvédelmi kérdésekben az okos döntéshozók ma már

Futó János

nyi múzeumok olyan, az egész emberiség szempontjából

elsősorban múzeumi szakembergárdánkat keresik meg.

Galambos István

fontos kutatásokkal is foglalkoznak, amelyekre - a gyűjte

Egyértelmű, hogy a múzeumi kutatásoknak, tartozzanak

mények hiánya miatt - semmilyen más intézet, legalábbis

azok az alap- vagy alkalmazott kutatásokhoz, van célja és

jelen ismereteink szerint nem képes. A történeti múzeu

Kasper Ágota
Kecskeméti Tibor

van jövője is.

Kerek I,ászló

Fmbey-lszlin Antal
Farkas Zoltán

Juhász Magdolna

moknál ezt a rendkívül széles hatást és az aktualitást sem
elérni, sem megkívánni nem szabad.

Kertész Éva

A napi munka során felvetődő kérdések

Korsós Zoltán
Kovács Sándor

6. A természettudományi múzeumok legújabb kori felérté

1. Helyes-e a pályázatok (OTKA) révén megszerezhető pén

Kovács Tibor

kelődése.

zes kutatásokat előtérbe helyezni?

Kovát s Dezső

A természettudományi múzeumi szakembereket a szá

A válaszom természetesen nem! A kérdés elvi részét az

Kozma Károly

zadfordulótól a 60-as évek végéig - a legszűkebb szakmá

előbbiekben már érintettem. A konkrét indoklás a követ

Kubassek János

tól eltekintve - csak pénzbe kerülő, "elefántcsont torony

kező: a fenntartóink állal biztosított támogatás, legjobb

Kutassy Csaba

ba" menekülő társaságnak tekintették.

esetben is, csak a fizetésekre és a munkahely fizikai mű

Ma viszont alig tudjuk ellátni a felmerülő feladatokat, fel

ködtetésére elég. Óriási tehát a csábítás, a kutatásokat

kérésekre a kutatásokat, vizsgálatokat vállalni. Hol egye

ténylegesen lehetővé tevő külső támogatás más úton tör

temi tanszék telepítésével (oktatással) foglalkozunk, hol a

ténő megszerzésére.

hazai jövőkép felvázolását segítjük, hol a Külügyminiszté
rium számára végezzük a hágai periratok anyagának elő

A fő gond az, hogy7a pályázati rendszer egyértelműen az

Nagy Lóránt
Nógrádi Sára

egyéni kutatásokat részesíti előnyben. Ez viszont együtt

Solti Béla

készítését. S vannak apró napi ügyek is. Bizonyos körben

jár a team jellegű munkák mellőzésével, ami viszont ma

Somhegy i Tamás

nélkülözhetetlenek lettünk.

gával hozza az ilyen, "közfeladatnak" minősülő munkák el

Sülőné Szcntai Mária

Miért e gyors szemléletváltozás?

hanyagolását. óhatatlanul bekövetkezik az intézmények

Bebizonyosodott, hogy az emberi környezet gyors romlá

belső szerkezetének szétesése, a tényleges irányítás meg

sa miatt az emberi élet (lét) megfelelő színvonala csak úgy

nehezülése. Csak egyetlen példa: a Magyar Természettu

Szollálh György

tartható fenn. ha a környezetünkben még létező termé
szetes élővilág megközelítően teljes változatosságában

dományi Múzeumnak alapos érdeke fűződik az Országos

Thorma Ágota

Természetvédelmi Hivatal számára végzendő állapotrög

Thuróczy Csaba

fennmarad (ez az élővilág zárt, lánc jellegű kapcsolatai

zítő és monitoring jellegű munkák elvégzéséhez. Sokak ezt

liherkovich Ákos

miatt csak egészében tartható fenn). Ennek a helyzetnek

annak ellenére nyűgnek tekintik, hogy ezek a kutatások, az

teljes megismerésére, az ott lezajló folyamatok, változá

alaptevékenység (gyűjteményfejlesztés és -feldolgozás)

sok ellenőrzésére még hosszú ideig szükség lesz a termé

kategóriájába is tartoznak. Egyetlen baj van csak:

szettudományi tárgyakat azonosítani képes, azok tulaj

rendszerint sok munkát és sok időt igényelnek.

donságait ismerő szakembereket foglalkoztató intézmé

Pedig az MTM és a többi természettudományi múzeumunk

Lovas Márton
Mahunko Sándor
Malskási István
Mészáros Ferenc

Szabolcsi Tiborné
Szathmáry László
Sziráki György

Vásárhelyi Tamás
Yigh Károly

32-en a 42-ből
32 out of 42
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összehangolt, komplexitásra törekvő tevékenységével (MTM:

4. Vezessünk-e be értékelő rendszert a végzett tudományos
munka (esetleg az egyéb múzeumi tevékenység) mérésére,

nemzeti parkokban, Pécs: Barcsi Ősborókásban, Zirc: Ba

összehasonlítására ?

konyban végzett kutatásaival) érte el.

Nagy hibának tartom, hogy ezt nem sikerüli a niúzeu-

a legnagyobb nemzetközi figyelmet és elismerést a hasonló

munkban/múzeumainkban bevezetni. Az értékelést mind
2. Helyes-e elfogadni: mindegy, mit kutat a muzeológus, csak

külföldön, mind Magyarországon már egyre több helyen

magas szintű legyen ?
Sokak véleménye az, mindegy, a korszak kívánja így! Ehelyett

alkalmazzák. Szükség van objektív mércére, összehason

azt mondom: az önző érdek és a rövidtávú gondolkodás tipi

lításra, megméretésre.
Legutóbb, a botanikai és a zoológiái bizottságok javasla

a kedvezőtlen anyagi helyzet sokakat arra ösztönöz, hogy fel

tára az MTA Biológiai Osztálya elfogadta azt az értékelő
rendszert, amely szakterületeinken összehasonlítási ala

hagyjanak hagyományos kutatási tematikánkkal, a múzeumi

pot teremt egyrészt a tudományos teljesítmények mérésé

gyűjtemények fejlesztésével és a gyűjtemények feldolgozásá

hez, másrészt a kutatói személyiség megítéléséhez. Ha ezt

val, leírásával, mert ez nem termel pénzt! Ez szerintem lehe

nem oldjuk meg (nagyon nagy az ellenállás!), akkor ez a tu

tetlen állapotokat teremt, mert nemcsak az a baj, hogy egye

dományos munka színvonalának hanyatlásához és a telje

sek nem dolgoznak a múzeum anyagain, hanem - és ez a fon

sítmények csökkenéséhez vezethet.

tos:
- Ezeknek a kollégáknak szakmai fejlődése megáll, hiszen fel

Van két alapvető ellenvetés: miért jó ez nekünk? s főként

hagynak a taxonómia művelésével vagy nem dolgoznak ben

Bevallom, az elsőre nehezen tudok válaszolni. Jó lenne, ha

ne folyamatosan.

ezáltal mindenkiben nőne a becsvágy, s ez egészséges

- Fokozatosan elveszítjük európai vezető szerepünket a taxo

többretörekvési szellemet szabadítana fel. Mindenki figye

nómiában, egy olyan tudományterületen, ahol korábban ko

lemmel kísérhetné, megadott időszakban mit teljesített.

moly nemzetközi sikerekkel büszkélkedhettünk.

Miért nem többet? Mit telt a másik, miért? Arról nem is

- Múzeumunkban fokozódik a különbség a "kurrens" és ke

beszélve, ha ilyen objektív mérce alapján jutalmazni, elő

kus érvényesítése és érvényesülése, amikor a nehézségek és

vezetőktől: úgyis tudom, ki mennyit és hogyan teljesít.

véssé "érdekes" élőlénycsoportok kutatottsága, feldolgozott

léptetni is lehetne. Sajnos nagyon jó "lubickolni az állóvíz

sága között. Elvész a komplex kutatások lehetősége.

ben". A vezetői érvelés azért hamis, mert az értékelésnek

A megoldást csak az átgondolt, hosszú távú, ellenőrzött, in

csak akkor van értelme, ha az nyilvános és mindenki által

tézményi és egyéni munkatervben látom. Vissza kell szoríta

ellenőrizhető!

ni azt a gyakorlatot, hogy bárki, bármilyen témában bead

Tehát, a válaszom egyértelmű igen! Szerintem szükség

hasson pályázatot. El kell érni azt, hogy előzetesen egyezte

lenne egy. számonkérést és minősítést is lehetővé tevő

tett témában, igazgatói egyetértés után lehessen csak pá

értékelő rendszerre. Természetesen csak akkor, ha ezt va

lyázni.

lóban használnánk is.

A feltett kérdésre a válaszom tehát ismét nem! Nem fogad
ható el csak azért egy kutatás a múzeumokban, mert az jó

5. Mi a helyes álláspont kutatásaink nemzetközi voltáról, a

színvonalú. A múzeum érdekeinek minden körülmények kö

nemzetközi kapcsolatok jellegét és mennyiségét illetően?

zött érvényesülnie kell.

Tudományterületeink jellegzetessége, hogy kutatásaink
tárgyai többségükben az embertől és az emberi társadal

3. Helyes-e kijelenteni: éppen olyan értékű munkatárs az, aki

maktól függetlenül léteznek. Véletlen esetektől eltekintve

csak muzeológiai munkát végez, mint az akinek tudományos

nem kötődnek országokhoz, nem "ismerik" az országhatá

eredményeitűi hangos a szakma?

rokat, tehát nemzetköziek. Nemzetközi kapcsolatok nélkül

Nagyon érzékeny és vitatott kérdés ez is. Az igent különös

egyik általunk művelt tudományterületen sem lehel ered

előszeretettel mondják ki azok. akik (legyen bármilyen indo

ményes munkát végezni és témáink kiválasztásánál is ke

kuk is) képtelenek a tudományos világban elismerést kivívni.

rülni kell (kivétel természetesen van!) a geopolitikai alapú

Ez igen veszélyes azért is, mert a válaszadók azzal a dema

szűkítéseket. Mégis sokan, valószínűleg lustaságból, ezt a

góg megállapítással bizonyítják igaz okai, hogy "egyik ember

kérdést nem kezelik súlyának megfelelően. Pedig az, hogy

nek a gyűjtéshez, másiknak a közműveléshez, harmadiknak

tudományterületünk nem vesztett annyi tehetséget, mint

a kutatáshoz van hajlama. így végeredményben kiegészítik

más rokon szakmák, éppen annak köszönhető, hogy mi a

egymást.”

legizoláltabb időszakokban sem voltunk elzárva a külföld

Ez nem igaz. A múzeumok akkor vívnak ki rangot, ha nagy
értékű gyűjteményeik alakulnak ki. S egy gyűjtemény csak at

től. Nemzetközi viszonylatban a személyes kapcsolatok
nak, a kiadványok és a tudományos kutatás tárgyai cseré

tól lesz nagy értékű, ha ott nemzetközi szintű specialista dol

jének, továbbá a kölcsönös feldolgozásnak és kutatómun

gozik és kutatómunkája révén fejleszti a gyűjteményt. Továb

kának egyaránt jelentősége van. Ezeken keresztül lehet

bi ok, ami ezt igazolja az, hogy még a legnagyobb múzeumok
sem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy bármelyik

bekapcsolódni a nemzetközi kutatásokba.

muzeológusuk csak muzeológiai megőrző munkát végezzen.

ra nem teremti meg nemzetközi kapcsolatrendszerét, akkor

Nem látok más megoldást, mint átminősítést preparátorrá.

ugyanúgy nem való múzeumi kutatónak, mint az, aki hason

ha pedig közműveléshez érez az illető több hajlamot, oda kell

ló korban még nem szerezte meg az egyetemi doktorátust.

átirányítani őt.

Sajnos, kezd kialakulni az ellenkező véglet is. Könnyű fel

Ez szívós és tudatos munkát kíván. Ha valaki 30 éves korá
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ismerni, hogy a külföldi kapcsolat az esetek nagy részében

elsősorban napjaink égető környezetvédelmi gondjai miatt törté

előnyös. Terjed az a gyakorlat, hogy egyesek éveken ke
resztül csak külföldön akarnak dolgozni. Mások kongresz-

természettudományi múzeumok kutatóhellyé válásának szüksé

szusról-kongresszusra járnak. Talán ez a legbosszantóbb,
mert sokszor nevetséges témákkal szerepelnek (nincs
szakmai zsűri), olyanokkal, amelyek magyar szakmai tár
saságokban is csak jóindulattal kaphatnak előadási idő
pontot. Én ezt a magyar tudomány lejáratásának tartom.

nik), a kutatási pályázatok (OTKA, KTM, OTVH) fontosságával, a
gességével (már ahol a feltételek lehetővé teszik), a múzeumok
é s egyetemek, ill. kutatóintézetek együttműködésének fejleszté
sével, a Nemzeti Parkok kutatásával.
A kiegészítések: Futó J. é s Uherkovich Á. a regionális természettudományi múzeumok gondolatát vetette fel. Ezek kritériumainak
(nagyobb számú, különböző szakos, közte minősített kutató, nagy
é s differenciált gyűjtemények, a múzeumi hármas profilnak való

Összefoglalás helyett...

m egfelelés stb.) néhány múzeumunk már szinte megfelelni lát
szik. Előnyei: tágabb gyűjtőterület- és -kör, nagyobb munkameg

A terjedelem szabott volta miatt a kutatásaink helyzeté

osztás, kutatóhellyé válás nagyobb esélye, szellemi és anyagi ka

ről, gondjairól festett, hangsúlyozottan szubjektív képet

pacitások jobb kihasználása, források koncentrálása. Thuróczy

egyszerűsítenem kellett, az elmondottaknál több téma kö

Cs. é s Ábrahám L. a tudományos munka hatékonyabbá válását

vetelne teret. Mégis nem szeretném végkövetkeztetés nél

látnák a több szakképzett preparátor beállításával, ill. a kuta-

kül zárni eszmefuttatásaimat. Tehát:

tó/preparátor arány 1:1 -hez közelítésével. Meg kell nyerni a fenn

Magyarországon természettudományi múzeumot és ter

tartó megyei közgyűlések illetékeseit - intenzív kapcsolattartás

mészetesen muzeológust, magas szintű kutatómunka nél
kül nem tudok elképzelni. Úgy érzem, a múzeumokban vé
gezhető és végzendő kutatómunka - eltekintve a pillanat

sal, gesztusokkal, múzeumlátogatásra történő meghívással, jó
értelemben vett "magamutogatással" - a természettudományi ku
tatások nagyobb támogatására, hangsúlyozta Thuróczy Cs. Ábra
hám L. a Magyar Természettudományi Múzeumot "anyaintéz

nyi anyagi nehézségektől - virágkorát éli. A biodiverzitás

mény" szerepének további vállalására bíztatta. A "vidék"-nek igen

"problémakörének" előtérbe kerülésével új lehetőséget ka

fontos a Magyar Természettudományi Múzeum segítsége, kette

pott mindenki, kutatási főtémánkat ebben a körben kell

jük között a "köldökzsinór" a szakfelügyelet.

megtalálnunk. Nem szabad elfelejteni soha, hogy ezeknek

A korreferátumok után a tájkulatások vezetői adtak tájékoztatást

a kutatásoknak mindenképpen a múzeumhoz, a múzeumi

programjuk helyzetéről é s tevékenységükről. Futó János (Ba

anyaghoz kell kapcsolódniuk. Törekedni kell arra, hogy
gyűjtéseink és kutatásaink révén gyarapítsuk a nemzeti
vagyont, ugyanakkor mindenkor a magyar tudomány nem
zetközi elismeréséért dolgozzunk. Sikereinkkel Magyaror

kony), Uherkovich Ákos (Mecsek, Dráva-vidék), Varga András
(Mátra), Vigh Károly (Alpokalja, Őrség) és Kertész Éva (Kőrös-vi
dék) az anyagi támogatás jelentős visszaeséséről, egyes progra
moknál megszűnéséről (Kőrös-vidék, Mátra) számolt be. Ahol ku
tatás folyik, az elsősorban a programban résztvevők tudományos

szágnak is szerezzünk sikereket.

ambíciójából, az eredmények közlésének biztosításáért történik.

V égül: n ag yon s z e r e t n é m , ha e z e k a m o n d a 

Több helyen a korábbi feldolgozások publikálása folyik. Egyönte

t ok é s a m ö g ö t t ü k f e s z ü l ő g o n d o l a t o k n e m 

tű vélemény volt: a programokat még a minimális anyagi támo

c s a k a s a j á t " a rs p o e t i c á " - m h o z t a r t o z n á n a k .

gatás mellett is fenn kell tartani, a szellemi kapacitás foglalkoz
tatása, valamint a programok egy későbbi újjáéledése érdekében.
Ezután következett az általános vita, melyben a felszólalások fő
ként három nagy gondolatkörben hangzottak el:
Az első: a tudományos munka szükségessége é s elsődlegessége;

A vita

e nélkül nincs színvonalas muzeológiai és közművelődési tevé
kenység. Ezzel minden hozzászóló egyetértett. Tudomásul kell
venni, hangsúlyozta Kecskeméti Tibor, a tudományos kutatás ver
senyszféra. Jól jelzi ezt az amerikai tudományos életben elterjedt

Kecskeméti Tibor

mondás: "publikálj, vagy pusztulj!" Sok kitűnő teljesítményt isme

Mint a fentiekből kitűnt, Mahunka Sándor színes é s eleven sodrá

van. Van azonban, sajnos olyan kutatónk is, aki megelégszik a

sú beszédében sorra vette a természettudományi múzeumok ku

puszta fajleírással, minden faunisztikai, florisztikai vagy ökológi

tatómunkájának legfontosabb jellegzetességeit, valamint idősze

ai értékelés nélkül. Kecskeméti igaznak tartja a természettudo

rű kérdéseit. Előbbiekhez kapcsolódnak a specialitások, a tema

mányi muzeológia, különösen a biológiai ágazatok utóbbi időben

Several of the themes dis

tikai é s módszertani "másság", a munka súlypontváltozásai

nálunk történő felértékelődését. Ennek oka e szakágaknak a ter

cussed in the article - first of

(funkcióváltás?), felértékelődése. Utóbbihoz a pályázatok problé

m észet- és a környezetvédelemben játszott nélkülözhetetlen sze

all those mentioned in the

mái ("pénzes" megbízások kísértései, "múzeumidegen" kutatások

repe. Azonban tisztában kell lennünk azzal, e kutatások nem mú

third

vállalása), a kutató és muzeológiai munka egyenértékűsége és a

zeum-, hanem szakmaspecifikusok. Kubassek János szerint nem

numerous scientific and mu

rünk, számos nemzetközileg ismert és elismert szakemberünk

Discussion

paragraph

-

touch

kutatómunka egyre égetőbb értékelése.

elhanyagolható a tudományos kutatásnál: hol dolgozik a kutató.

seum ethical problems, in a

A kitűnő vitaindítót Deák András (Környezetvédelmi és Vízügyi

Véleménye szerint egy vidéki néhányszemélyes múzeum kutatójá

daily

Múzeum, Esztergom), Futó János (Bakonyi Természettudományi

nak - bármily tehetséges é s szorgalmas i s ! - nincs olyan esélye a

intensity. This is shown well

Múzeum, Zirc), Thuróczy Csaba (Savaria Múzeum, Szombathely),

szakmai előmenetelre, mint egy nagy múzeum kutatójának. A vi

by the lively and thoughtful

Uherkovich Ákos (Janus Pannonius Múzeum, Pécs) é s Ábrahám

dék területi hátrány! Vásárhelyi Tamás pedig a vidéki fenntartók,

debate - which we also dis

Levente (Rippl Rónai Múzeum, Kaposvár) lényeglátó é s tartalmas

megyei felettesek nem megfelelő szakmai felkészültségét is a

close, as an appendix of the

korreferátuma követte. Mindegyik részben felerősítette, részben

hátrányok közé sorolja. Egyébként felveti a történeti ökológiai ku

article -, in which the majority

kiegészítette a Mahunka Sándor által mondottakat.

tatások fontosságát.

of the speeches of the 43 par

Az öt korreferátum (részleteibe menni nincs terünk) 11 témát

A második : a tudományos munka értékelése é s minősítése. En

ticipants from 16 museums

érintett. Mindegyik foglalkozott a kutatások szükségességével,

nek szükségességét senki sem vitatta. A módszerek tekintetében

touched upon ethical prob

színvonalának emelésével, értékelésével, felértékelődésével (ez

már eltértek a vélemények. Ugyanis az egyes tudományok, tudo-

lems.

changing

form

and
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X III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
1995. szeptem ber 03-06.
Kaposvár, Somogy Megyei Múzeum

mányágak (a természettudományok téma, módszer é s produk

A harmadik: a "teljes értékű" múzeum, az integrálódás és a

tum szerint meglehetősen heterogének!) sokszor olyan specifiku

regionalitás problémáival foglalkozott. A hozzászólók osztották

mokkal rendelkeznek, amelyek nehezítik az objektív összevetést,

előadó "teljes értékű" múzeumokról kifejtett véleményét. Az in

Kubassek J. a kisebb múzeumok munkatársai minősítésébe kül

tegrálódás - anélkül, hogy beolvasztási szándéka lenne - a ter

ső szakértőket is (kézenfekvőén a szakfelügyelőket) bevonna.

mészettudományos múzeumi hálózat alapvető együttműködését,

Sziráki György a Magyar Természettudományi Múzeum kialakuló

összefogását jelenti. Magába foglalja a közös tervezést, kidolgo

ban lévő követelményrendszerét ajánlotta adaptálni a megyei

zást, az egymást kiegészítő kutatásokat, a koordinálást. Ennek

múzeumokra. Mahunka S. felvetését, hogy a nem produkáló ku

legjobb katalizátora a gyakorlat szerint a szakfelügyelet. A

tatókat minősítsék vissza preparátorrá, vagy gyűjteménykezelő

regionalitást egy-egy táj egymáshoz integrálódó múzeumai teste

vé, Kubassek J. nem osztotta (akkor az intézmény szakmai bázi

síthetik meg. Amíg az integrálódásnál - egyebek mellett - a szer

sa szűkül), Visszaminősítési szándékainkat Kecskeméti T. szem

vezeti, addig a regionalitásnál a területi momentumok játszanak

beállította a humán szakos múzeumok törekvéseivel, mely sze

nagyobb szerepet - konkludált többek véleménye.

rint a gyűjteménykezelőket tudományos státusba kívánják emelni

A vitában felvetődött kérdésekre Mahunka S. adott többnyire ki

(a visszaminősítés nemcsak szakmai, hanem munkaerő-gazdál

elégítő válaszokat. Az összetettebb kérdések megtárgyalására to

kodási, sőt bérkérdés is!). Ajánlotta: az értékelésnél ne csak a

vábbi vitákat javasolt, ahol remélhetően közelebb juthatunk a

nemzetközi kapcsolatok volumene, hanem terméke, a külföldiek

konszenzushoz.

kel közösen irt publikációk legyenek meghatározók. Többen vitat

Kubassek J. javasolta: kerüljön Mahunka S. vitaanyaga közlésre,

ták az értékelések, természeténél fogva nem mindig objektív vol

hogy arról, elsősorban a döntéshozók, megfelelőképpen tájéko

tát (az objektivitás "aszimptotikus görbe”). Kecskeméti ajánlotta:

zódhassanak. Úgy vélem, az e hasábokon történt publikálással ez

a minősítésnél ne a quantitás, hanem a qualitás legyen döntő!

megtörtént.

A múzeumi etika

International Council of Museums

Statutes
Egy k észülő etikai kódex kérdései*

Code
of Professional
Ethics
Szentléleky Tihamér

Museum Ethics.

Tegyünk rövid visszapillantást ez ügyben az eddigi mun

Eddig a múzeumi terület etikai kérdései jórészt szabályo

Questions o f an Ethical

kánkra. Már 1992 június hó 10-én egy értekezleten kijelöl

zatlanok voltak. Azt nem mondhatjuk, hogy a múzeumi

Code Under Preparation

tük azt a kilenc munkacsoportot, amelyeknek egyes aktu

etikával kapcsolatos kérdések teljesen ismeretlenek lettek

ális kérdésekben a munka gerincét kellene végezniük. Az

volna. Mindenekelőtt tekintetbe vették az általános erköl

I. csoport A alcsoportja a múzeumi törvényjavaslat felfo

csi szabályokat, melyek alapján múzeumi szokásjog ala

gásunk szerinti szövegét készítette el. Ez a kérdés tűnt ak

kult ki. 1945 előtt a múzeumokban ezekre az íratlan nor

Museum Association infor

kor a legfontosabbnak. Nem a felkért szakmai munkatár

mákra voltak tekintettel. Ugyanígy helyettesítette az ilyen

med the membership of the

sakon (így társaságunk tagjain) múlott, hogy nehézségek

irányú kodifikációt a '45 utáni négy évtizedben, az akkori

association about the work

merüllek fel a szövegezésekkel, valamint a javaslat parla

fogalmak szerinti szocialista erkölcs. Tehát, ha csekély

done concerning the compila

menti benyújtásának lehetőségével kapcsolatban.

mértékben is, van egy, a szokásjog alapján létrejött etikai

tion of the museum ethical

Az I. csoport C alcsoportja feladatai között az etika kérdé

szabályozottság. Pl. ha múzeumi alkalmazott múzeumi

sét is szerepelteti. A MAMUSZ-t képviselő Trogmayer Ot

tárgyat tulajdonít el, azt még annál is súlyosabbnak tart

tó megyei múzeumigazgató együttműködésével vitaindító

juk, mint az általános minősített lopás esetét.

szöveget készítettünk, melyet 1995 március 21-én nyilvá

Elérkezünk ahhoz a kérdéshez is, vajon miért van szükség

Statutes,

nos értekezlet keretében megvitattunk. Az itt elhangzott

múzeumi etikai szabályokra, amikor területekre lebontot-

Code of Professional Ethics,

észrevételek lényeges kérdésekre mutattak rá. A jelentő

tan a vonatkozó jogszabályok úgyis tartalmazzák azokat?

1990.) In our country as well,

sebbeket az etika kérdésével foglalkozó tagjainknak ki-

Átfedés természetesen sokszor előfordulhat, de részbeni

the ethical codes of the indi

küldtük, az értekezletről készült feljegyzéssel együtt.

átfedések esetében lényeges kérdések maradnak szabá

Ez az értekezlet is rámutatott, mennyire szükséges a szé

lyozatlanul. Az etikai szabályzat közös szempontból nézi a

leskörű megvitatás. Különösen vigyázni kell arra, hogy a

szétágazó kérdéseket.

Television, Hungarian Library

tagság s véleményünk szerint a múzeumi terület minden

Nehezíti területünk etikai normáinak konkrét meghatáro

Network, etc.).

dolgozóját meghallgassuk, módot adva újabb javaslatok

zását, hogy sem az ásatásokra, sem a műtárgyvédelemre

As an efficient ethical regula-

felvetésére, illetőleg a beterjesztett javaslatok kritikájára.

vonatkozóan nem jelentek meg az újabb, korszerű törvé

At its general assembly held
on 26 October

1995, the

Pulszky Society Hungarian

code. This is not only a more
narrowly Hungarian question,
it also came to the front of
international
interest.

professional

(ICOM

vidual professional areas are
under preparation or have
been prepared

(Hungarian
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illetékes múzeummal egyeztették, s az a megszerzéssel

tion can only be imagined on

szont sürgetik a vonatkozó etikai kérdések szabályozását.

egyetért.

the basis of a broad, consen

Ugyanígy állunk a szerzői jog kérdésével is. Ez egy jóval

- Az állandó dolgozók alkalmazásánál az arra vonatkozó

sus, we have prepared one

tágabb terület, amely érinti publikációink szerzői jogait,

tudományágra való rátermettséget szabad mértékadónak

de pl. érinti az ásatásokról szóló rendeleteket is.

tekinteni. Nem szabad megkülönböztetéseket olyan ténye

Miként lehet e kérdéseket megoldani? Három lehetőség

zők alapján tenni, mint a nem, etnikum, vallás, kor, testi

adódik: 1. Külön etikai szabályozásra nincs szükség, a

fogyatékosság vagy személyi beállítottság.

systems of regulation of other

kérdést oldja meg a szakági szabályozás. 2. A lényeges

- A múzeumi alkalmazottaknak minden tevékenységükben

countries. The institutional

etikai szabályokat kell kiemelni és szerepeltetni az etikai

a legszigorúbb etikai elvek szerint kell eljárniuk. A dolgo

ethics are followed by the

kódex szövegében. Pl.: az ásatásvezető és társai szerzői

zók intellektuális képességei és szakmai ismeretei önma

management ethics, then by

jogát az etikai kódex is lefektetheti. 3. Az etikai kódex

gukban nem elegendők, ehhez kell járulnia a megfelelő eti
kai magatartásnak.

the ethical regulations con
cerning

museum

1995 szeptember 17-én szűkebb körben tartott megbe

- Múzeumi felvételkor a pályázókat fel kell világosítani ar

Having

the

szélésen elhatároztuk, hogy az etikai kódex előkészítő

ról, hogy a múzeumi munka teljes idejű foglalkozásnak te

minden részkérdést szabályozzon.

version and we offer it for
debate.
The divisions in our version
take into consideration the

workers.

professional

branch ethics play a role is
important.

munkálatairól beszámolunk a közgyűlésen. A beszámoló

kintendő, külső munkát vagy üzleti érdekeltséget a múze

során egy etikai kódex változatot is ismertettünk.

um igazgatójának (vagy igazgató tanácsának) engedélye

A nemzetközi irodalomban sok a teoretikus munka. Tézi

nélkül nem fogadhatnak el.

tion of the museum ethical

seinek felsorolása áttekinthetetlenné tenne egy, a gyakor

- Múzeumi alkalmazott nem fogadhat el ajándékot, ked

code. Further important ques

lati életre alkalmazható szabályzatot. Az irodalom tekin

vezményeket, kölcsönöket vagy más juttatásokat, tárgya
kat, melyeket múzeumi kötelezettségeivel kapcsolatban

tions await to be worked out.

télyes része minuciózusán kidolgozott szakterületekre vo
natkozik.

Presently we can report only
about the process of prepara

kínálnak neki.

USA 1978

A kérdést gyakorlatilag megoldhatná, ha országos etikai

- Múzeumi tárgyak megszerzésekor az aprólékosságig

Canada 198(1

irányelveket készítenénk, s ezeket az adott múzeumok
működési szabályzatában szerepeltetnénk.

menő becsületességgel kell eljárni. Nem szabad a múze
um javára, az eladóval vagy adományozóval szemben úgy

Etikai kódex változat

értékelni, hogy a tárgyat a múzeum számára értéke alatt

- A múzeumok a múzeumi törvényben meghatározott cé

megszerezzék.

lok érdekében látják el feladataikat, s mindent megtesz

- Nem szabad tárgyat kölcsönvenni és ugyanakkor vissza

nek, hogy ezek a célok hatékonyan megvalósuljanak.

tartani azzal a szándékkal, hogy ily módon a gyűjtemény

- A múzeumok kötelessége, hogy az emberi kultúra és a

számára biztosítsák.

term észet világának dokumentumait gyűjtsék, azokat

- Figyelmet kell fordítani a biztonságot nyújtó eszközökre,

megőrizzék és utódaiknak átadják.

kiemelten biztosítani kell a szállításra kerülő tárgyakat. A

- A gyűjteményeket úgy kell őrizni, hogy azok a megfelelő

kölcsönvett tárgyak biztosításáról különösen gondoskodni

szabályok szerint a szakkulatók és érdeklődők számára

kell.

hozzáférhetők legyenek. Különösen törekedni kell arra,

- Minden múzeumnak ki kell használni a hasonló intézmé

hogy a kiállítások a látogatók számára kellő felvilágosítást

nyekkel való együttműködés lehetőségét.

nyújtsanak.

- A tárgy dokumentációja az intézmény tulajdonát képezi.

- A beszerzéseknél és elidegenítéseknél a múzeumnak

- A múzeumi dolgozóknak követni kell a magángyűjlésre

mérlegelnie kell a tudományos és kulturális közösség ér

elfogadott irányelveket.

dekeit s az intézmény pénzügyi helyzetét.

- A gyűjteménnyel rendelkező muzeológusok, alkalmazta

- A tárgyakat a szabályoknak megfelelően katalógusba kell

tásuk időpontjában gyűjteményükről leltárt tartoznak adni

foglalni, restaurálni, konzerválni, tárolni és kiállítani.

intézményüknek.

- A beszerzéseknek, gyűjtéseknek a vonatkozó rendeletek

- Múzeumi dolgozók magángyűjteményére az illető múze

alapján kell történnie, az illegális piacot és gyűjtési módo
kat nem szabad megtűrni.

- A múzeumi dolgozó nem működhet kereskedőként, nem

- A múzeumoknak vezető szerepel kell vállalniuk a termé

AMERICAN ASSOCIATION
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CODE OF ETHICS
and

GUIDANCE FOR PRACTICE
for Those Involved in
the Conservation of Cultural Property
in Canada

umnak elővételi joga van.

szeti javak pusztulásának megakadályozásában.

lehet kereskedő alkalmazottja és nem tarthat fenn érde
keltséget kereskedésben.

- A múzeumnak nem szabad megengedni, hogy gyűjtemé

- A múzeumi dolgozókra vonatkozó fenti szabályok külö

nyéből múzeumi alkalmazott magáncélra tárgyakat sze

nösen alkalmazandók a vezetőkre.

rezzen be.

- Az ásatási rendeletekben foglaltakat a legszigorúbban be
kell tartani, mert azoknak majdnem minden esetben etikai

- A múzeumigazgató (vezető) viseli a felelősséget a gyűj

MUSEUM ■
ETHICS

teményért, az alkalmazottak, - a műszaki munkatársakkal

vonzatúk van, akár a dolgozók személyét, akár a tárgyak

együtt - a legilletékesebbek annak megítélésében, hogy
valamely tárgy a gyűjteménybe való-e.

védelmét illetően.
- Tilos a kereskedelmi célból végzett, engedély nélküli ása

- A múzeum vezetésének tiszteletben kell tartania a szak-

tás, leletgyűjtés, műszeres leletkutatás.

személyzet tagjainak véleményét, tanácsait, különösen ha

- Tilos olyan fajta tevékenységet végezni, amely az emlí

azok sajátos szakismeretekkel rendelkeznek.

tett ügyben fedezi a jogtalanul eljárókat.

- Olyan tárgyakat beszerezni, melyeket illetékességből

- Az ásatás vezetőjét nem lehet korlátozni abban, hogy az

más múzeum hivatott gyűjteni, csak akkor lehet, ha azt az

első közlés joga őt illeti meg.

* A fenti címen tartottunk be
számolót a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
1995 október 26-án tartott
közgyűlésén. A minisztérium
képviselője felszólalásában
hangsúlyozta, hogy nagyra ér
tékelik a Pulszky Társaság
munkáját. Különösen az etikai
kódex megalkotásában szá
mítanak termékeny együttmű
ködésre.
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- Mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy' a régé-

’’...Nyilvánvaló, hogy... részleteiben a kérdést szabá

szetileg feltárt emlék állami, önkormányzati tulajdonba

lyozni nem lehel, azonban azzal tisztában kell lenni

Jelen cikkünk egy elképze

kerüljön.

minden kutatónak, hogy a kutatás nem öncél és

lésváltozatot tartalmaz, jól

- Az ásatásvezető és az illetékes múzeum igazgatója, ve

minden kutatásnak csak annyiban van értelme,

zetője mindent meg kell, hogy' tegyen, hogy a tárgyak ál

amennyiben a közt szolgálja. A szakmai féltékenység

lagvédelmi szempontból megfelelő elhelyezést és nyilván

jelentkezik abban, hogy a kutató... a gyűjtött témák

kulhat ki egy megnyugtató ja

tartás! kapjanak.

egy részét elhallgatja és saját külön adattárába he

vaslat.

- A műtárgyvédelemmel kapcsolatos rendelkezésekéi a

lyezi. legsikerültebb fényképfelvételeit mélyen elrej

Magyarországon a múzeumi

legszigorúbban be kell tartani, a műtárgyak védelme etikai

ti... E magatartás eleve feltételezi azt a hibás általá

etika kérdéseit önálló sza

kötelesség.
- A múzeumi kiállítások tervezésénél és kivitelezésénél a

nosítást. hogy ha a gyűjtött anyag az e célra rendelt

Szerzői megjegyzés

tudva, hogy az összes észre
vételek beérkezése után, ne
héz egyeztetések során ala

bályzatban még nem rendez
ték. A jogi szabályozásokon
belül az etikai kérdéseket már
a múzeumi gyűjtemények ala
pítása óta érintették. Itt csak

kiállításrendező alkotók szerzői jogát védeni kell.

gyűjteménybe kerül, úgy ki van téve annak, hogy:
ügyeskedő szerzők, összefoglaló témákon dolgozó

- A múzeumi kiadványokban megjelent adatokat csak hi

kutatók kisajátíthatják szellemi tulajdonukat... saj

vatkozás mellett lehet másutt közölni.

nos elég sok példa van rá. hogy a tudományos etika

néhány fontosabb jogszabályt

- A múzeumi dolgozóknak fokozottan ügyelni kell szakte

íratlan törvényeit, de sokszor még az írottakat is

említünk:

rületük szerzői jogi vonatkozásaira.

egyesek megsértik s ezáltal a kutatók megalapozott

A Magyar Nemzeti Múzeum

nak tartják aggodalmukat...”

1802 november hó 25-én ki

A közgyűlési vita során felmerült, hogy mennyire fontos a

adott alapítólevele.

szabályok megalkotásánál a konszenzus. Az etika kérdése

ra vonatkozik, területünkön tehát kész kéziratokra,

széles rétegeket érint. Szükséges lenne, hogy véleményét

vitathatóan kiállításokra. A munkaidőben végzett

Az 1922. évi 19. te.
Az 1929. évi 11. te. "A Múze
um, Könyvtár és Levéltárügy
némely kérdésének rendezé
séről.”

’’...Úgy vélem, hogy a szerzői jogvédelem alkotások

valamennyi múzeumi alkalmazott kifejthesse. A múzeumi

gyűjtőmunka... nem a szerző kizárólagos tulajdona.

etikai kódex előkészítésének folyamatáról lehet még csak
beszámolni. Igényes kérdések várnak kidolgozásra.

A tulajdonjog a múzeumot illeti meg. A munkál vég
zőt viszont feltétlenül előny biztosítása illeti meg a
feldolgozásra...”

Az 1934. évi 8. te.
Az 1949. évi 13. sz. törvény-

’’...találkoztunk azzal a törekvéssel, amely a méltá

A szerkesztő megjegyzése

erejű rendelet.

nyos várakozási időt 10 évre kívánta felemelni, ille

Az 1963. évi 9. sz. törvény-

Kevesen vagyunk már, akik emlékeznek rá...

tőleg prolongálni az idők végtelenségéig, ki nem

erejű rendelet.

Több mint három évtizede, Velemben, az akkori új múzeumi

A múzeumi etikával foglalko

törvény több napig tartó, kollektív megtárgyalása végeztével

zó külföldi irodalom főbb

vetette fel Korek József, hogy a törvénybe nem foglalható mú

mondva, esetleg a muzeológus gyermekére is álruházandónak szeretné tenni. Véleményem az. hogy a

munkái, melyeket a cikkben

zeumi etika kérdésével is jó

foglalt tervezet előkészítése

lenne egyszer foglalkozni...

kor felhasználtunk:

A lelkesedésből egy ankétra

gy űjtési anyag nem szerzői jogvédelem körébe tarto
zó téma. mert a biztosított feldolgozási idő után a

é s egy hosszabb cikkre fu

múzeum válik teljes jogú tulajdonossá és ez határoz
za meg... hogy ki, hogyan, mennyiben használhatja

Museums: Code of Ethics for

totta. Ez utóbbiból valók az

ezeket a közgyűjteményeket... Ez a téma veti fel a

Museum Workers.

alábbi idézetek. Hogy a fel

másik vitatott kérdést, a kutatás szabadságát...”

- Museum News 1974. 52. Nr.

vetett kérdések mennyire él

"...Érthető, hogy a kutató témakörében teljességre

9., 26-28 p.

nek ma is - mindenki maga

American

Mead,

Association

Giles

W.:

of

megítélheti. Az viszont, hogy

Museum

az eltelt harminc év alatt a

Ethics,

törekvő gyűjtést kíván meg magának, ami míg az
etikai alapok betartásával történik, nem jeleni prob

- Museum News 1978. 56 Nr.

téma senkit sem érdekelt -

lémát. de amikor kialakul olyan felfogás, hogy ez az

4., 21-30 p.

köztudott. Most, újrakezdve

én kizárólagos kutatási területem, az én feudiimom.

- talán sikerül...

már nem egyeztethető össze a tudományos érdekek
kel...”

American

Institute

Conservation:

for

A Code

of

Ethics for Conservators.

KOREK JÓZSEF:

”...A monopol helyzet megteremtésére irányuló tö

- Museum News 1980. 58 Nr.

A MÚZEUMI MUNKA NÉHÁNY ETIKAI KÉRDÉSE

rekvések között gyakrabban jelentkezik az a forma,

"...Átalakuló társadalmi életünkben azt tapasztal

hogy a kutató olyan anyagra is kizárólagos jogot for
mál. amely őt nem illeti meg. A gyűjtemények, archí

4., 27-34 p.
Ullberg, Patricia: What hap
pened in Greenville: The Need
for Museum Codes of Ethics,

juk. hogy a közérdek lép előtérbe... A múzeumi terü
leten is jogosan beszélhetünk a hivatástudatban,

- Museum News 1981. 60 Nr.

munkaerkölcsben, tudományos etikai magatartás

2., 26-29 p.
Barsook, Beverly: A Code for

ban beállott változásról és egészséges légkörről... A
féltékenység, a rivalizálás, a karrierizmus, az anyagi

Ethics for Museum Stores,

asság leküzdése nagyon türelmes, távlatokat jelentő

- Museum News 1982, 60 Nr.

vumok kezelői sokszor saját tulajdonuknak tekintik
a gondjaikra bízott anyagot...”
”...A harmadik kérdés a tudományos munka terven
kívüli vállalásának problémája...”
’’...Egyes kutatók vitatják, hogy az intézmény vezető

nevelési feladat s e kérdésekről a szabad vita bizto

jének van-e beleszólása abba. hogy munkaterven kí

sítja legjobban az az egészségesebb légkör kialakítá

vül milyen feladatokat vállal, illetőleg milyen szerző

sát. E célból vetünk fel néhány kérdési. Az első kér

dést köt a kutató. Álláspontjukat azzal kívánják alá

dés a szellemi tulajdon túlzott előtérbe állítása. E

támasztani. hogy a kutatómunka nem szűnik meg a

kérdést egyesek kifejezetten csak "szerzői jogvédel
mi" kérdésnek tartják, amelyet rendeleti úton vélnek

munkaidő után és szabad idejükkel önállóan rendel

ICOM Statutes, Code of Pro
fessional Ethics. Paris 1990

megoldhatónak...”

összetartozó munkákat így széttagolni nem lehet...”

3., 50-52 p.
Lester, Joan: A Code of Ethics
for Curators,
- Museum News 1983. 61 Nr.
3., 36-40 p.

keznek. E vitatható álláspont szépséghibája az. hogy
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Pulszky Ferenc a nemzeti múzeumok ’’filozófiájáról”

Csorba László

A '48-as "nagy idők" legjobbjairól szólva bizony nemegy

során felhívta a figyelmet a "Haladás és hanyatlás a művé

szer hangzik fel a panasz: rosszul őrizzük örökségüket,

szetben; és egy nemzeti múzeum berendezése" című elő

tetteik és gondolataik lassan kihullanak a nemzet emléke

adására, amelyről az emlékiratait évtizedekkel később fo

zetéből. Pedig éppen manapság, a polgárosodás újabb

galmazó szerző maga is elfelejtette, hogy napvilágot látott

szakaszába lépve tapasztalhatja meglepődve a kutató,

a The Museum o f Classic Antiquities 1852 márciusi szá

hányféle gondunkra tudtak már akkor pontos feleletet ad

mában. Szilágyi joggal értékeli magasra ezt az elegáns

ni a korai polgárosodás veteránjai. Itt-ott már gyom veri

esszét a múzeumügyi gondolkodás történetében, arra is

Pulszky Ferenc sírját a Kerepesi temető oldalfalában, és

utalva, hogy a British Museum monográfusai szerint en

különös kőfaragványait, a nagyszentmiklósi kincs ivócsa-

nek a szövegnek fontos szerepe volt a világ akkoriban ta

nakjairól vett mitologikus szörnyek busa fejét, görbe szar

lán legjelentősebb gyűjteményének koncepcionális átalakí

vait hatalmas harapásokkal rontja szét az idő. De róla

tásában.

Ferenc P u lszk y on the

mégis szó esik még olykor-olykor, mert olyan széles ská

Pulszky Ferenc nem ezen, a londoni University Hall-ban

philosophy o f the Natio

lán működött alkotó szelleme, hogy viszonylag könnyebb

tartott felolvasásán fejtette ki először a műkincsek gyűjté

nal M useums

"rátalálni", mint az élet csupán egyetlen körében mozgó

sének fontosságára vonatkozó gondolatait. Az itáliai galé

pályatársaira. Hol a reformkori országgyűlési ifjú, majd a

riák, szoborparkok áttanulmányozása során kialakított

fél Európát bebarangoló utazó, hol a jótollú ellenzéki pub

meggyőződését már korábban publikálta "A műgyűjtemé

licista, később államtitkár, még később emigráns diploma

nyek hasznairól"2 címmel. Úgy vélte - szoros összhangban

ta, titkos szervezkedések részese lép elénk, hol a meg

a reformkori közvéleménynek az egy magyar politikai

last

szállott műgyűjtő, a biztos ítéletű műkritikus, majd a ku

nemzetről kialakított nézeteivel - hogy a közös múlt, "a kö

England a s an exile in the

Ferenc Pulszky, publicist and
art collector, on e of the most
interesting figures of Hun
garian political elite of the
century,

resided

in

tató tudós és akadémikus, vagy a határozott - néha talán

zös emlékezetek, a közös história" az, ami a haza külön

1850s. Endeavouring to rep

túlságosan is határozott! - kézzel irányító múzeumigazga

böző nyelvű polgárait egybefűzi. Elsődleges tehát az erre

resent diplom atically the

tó. És akkor éppúgy nem szóltunk a briliáns társasági em

vonatkozó anyaggyűjtés, de azért tágabb a világ: a nemzet

independent

berről vagy a remek memoáríróról, mint a parlamenti

múzeumában az ország minden - esetleg más nemzetek

was ignored by the officials,

képviselőről vagy a szabadkőműves nagymesterről. Nem

től származó! - kincsének is helyet kell kapnia. Nem is

csoda, hogy máig nem született olyan monográfia, ami ezt

szólva az egyetemes ókor emlékeiről, melyeket kettős sze

az ezer szálat egyetlen pályakép kötelékébe sodorná.

repben láttat: önértékük mellett egyben a nemzet esztéti

De nem csupán az aktivitás ezerarcúsága nehezíti a jöven

kai nevelésének is ezek a legfontosabb eszközei. Az így

Hungary, he

hut he w as, however, wel
comed by the intellectuals in
the m ost frequent salons of
London. It m ade a real sen
sation when he w as forced

dő Pulszky-biográfusának dolgát. Meglepő kanyarokban,

berendezett múzeum pedig egyben gyümölcsöző turiszti

fordulatokban, sőt rejtélyekben, máig nem tisztázott - mi

kai beruházás is - támasztja meg befejezésül közgazdasá

pieces of his fam ous art col

több, erősen kétséges, hogy valaha is tisztázható! - rész

gi érvvel az erkölcsi-pedagógiai eszmefuttatást az ifjú

lection n am ed

letekben gazdag ez a pálya. "Gyanúsan" gyors külföldi uta

kezdő, aligha sejtve még, hogy három évtized múlva a

collection”. He w as consi

zása az országgyűlési ifjak pere idején, csupán utólag le

Nemzeti Múzeum igazgatói székéből pillanthat vissza egy

dered as on e of the first

galizált külföldre kerülése 1848 őszén, az emigráns pén

kori programjára.

authorities in the field of art

zek kezelésében, az ehhez kapcsolódó zavaros, sőt tragi

Pulszky 1852-ben tartott angliai előadása magyar nyelven

history: h is articles were

kus eseményekben játszott szerepe éppúgy nem látható

most lát először napvilágot. A fölényes tárgyi tudásról

to sell the m ost precious

published

in

’’Fejérváry

the leading

journals he w a s an honou

tisztán ma még, amiként súlyos értékelési problémákat

árulkodó eszmefuttatás más szempontot választ, mint a

vet fel Kossuth Lajossal kibontakozó ellentéte, majd sza

reformkori írás: elegáns könnyedséggel helyezi el a múze

kítása az emigrációban, avagy a Deák-párt vezérkarában

umi intézmény kialakulását a művészetek emelkedésének

that the Hungarian readers

vállalt szerepének ellentmondásossága. Sok írása, sőt

és hanyatlásának egyetemes történetében. Némi szomo

can read the m o st important

könyve pedig mindmáig csupán eredeti publikációs nyel

rúsággal állapítja meg, hogy ma már senkit sem fűz misz

details of an elegant Pulszky

vén, angolul vagy németül látott nyomdafestéket, és a
könyvtárak mélyéről talán előbogarássza a filológus, de

tikus kapcsolat az egykor vallásos céllal keletkezett és val
lási tartalommal telített műalkotásokhoz - ezért keresett

gress and Decay of Art; and

nem lehet keze ügyében a "csupán" érdeklődő, nem szak

nekik új helyet a modern kor embere. A szépre oktató-ne

an the Arrangement of a

ember olvasónak. Nagy kár, tehetjük hozzá, mert ha néha

velő múzeum az az intézmény, ahol úgy érvényesül e tár

National Museum", which

kaparni is kell a sarat, mégiscsak arany, a szellem tiszta

gyak időtlen szépsége és nagyszerűsége, hogy közben és

aranya csillog a bánya mélyén.
Legutóbb - egy múzeumtörléneti konferencián - az ókor-

körülötte a kort is látjuk, amelyben megszülettek. Ma

ász Szilágyi János György idézte egyetlen szemszögből

nak a muzeológusok, ám ha meg akarják haladni a nagy

in the March issu e of "The

Pulszky emlékét: a hazai műgyűjtés és az egyetemes mú

elődöt, nincs könnyű dolguk: igencsak magasra tette a

Museum of Classical Anti

zeumügy történetében játszott szerepét vizsgálta.1 Ennek

mércét.

quities”.

újabb szempontok alapján új utakat keresnek, próbálgat

red guest in th e auditoriums
too. This is the first time

essay titled "On the Pro

was presented originally as
a very su ccessfu l lecture at
the University Hall. London
in 1852. The text w as edited
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Haladás és hanyatlás a m űvészet
ben; és egy nemzeti múzeum beren
dezése*

nánk; hiszen a tudatra ránehezedik az elrendezésben

ság patrícius szenátorai is betartották ugyanezt a sza

uralkodó zűrzavar, fárasztóvá téve, hogy bármilyen

bályt - miszerint az adott állapotok fennmaradása

összefüggést vagy értelmet találjon.

csak akkor lehetséges, ha levágják a legmagasabb bú

A szobrászat é s a festészet mára a fényűzés és a kér

zakalászt, amely tönkretenné a búzaföld egyformasá

kedés rabszolgájává vált; a művész többé nem ihletett

gát. Ezek az egyenlősítő nézetek hívták életre az osz-

Korunk legéletbevágóbb kérdése az emberek nevelé

próféta, aki költőként az emberi fantáziára, vagy filo

trakiszmosz intézményét, mely hatalmat adott az em

se; ennek fontosságát mind a politikusok, mind a val

zófusként az értelemre és a jellemre van hatással. A

bereknek, hogy mindazokat száműzzék, akikről a köz

lásos gondolkodók elismerik. Ám amikor nevelésről

művészet már nem nagyszabású é s nem nyilvános; a

vélemény úgy tartotta, veszélyeztethetik a szabadsá

beszélünk, leggyakrabban pusztán a megértési képes

teremtő zsenit megbéklyózza és megalázza az örökké

got. De ugyanez az ok, a féltékenység, amit a többség

ség gyakorlására és a morális érzék fejlesztésre gon

változó divat, é s csak néhány melodramatikus hatás,

érzett a kevés kiemelkedő iránt, töltötte m eg a temp

dolunk; túl kevés lilé im é t fordítunk az ízlés fejleszté

vagy valamilyen furcsa és szokatlan megoldási mód

lomokat és a piactereket a művészet legnemesebb al

sére, a képzelet vezetésére é s irányítására. A Szépség

képes felrázni bennünket az eluralkodott érzéketlen

kotásaival. Amennyiben egy gazdag ki akarta elégíteni

érzéke ezáltal fejletlen marad a közgondolkodásban;

ségből. A műalkotásokat a társalgóban álló bútorzat

a maga kiállítási szenvedélyét, akkor a gyűlölettől és

nem kérdőjelezhető m eg viszont, hogy a képzelet tisz

részének tekintjük, és ez megváltoztatja szemléletün

gyanakvástól való félelem kényszerében azt oly mó

tasága, a nemesre é s szépre való hajlam az erkölcsi

ket: régi képek két-három másolatát, holland stílus

don kellett megtennie, hogy a közösség is örüljön és

érzemény legjobb támasza. A történelem és a tapasz

ban készült kis tájképeket, családi portrékat, kutyáink

elégedett legyen. A művészet gyöngyszemeinek ma

talat arra tanít bennünket, hogy a nemzetek é s az

és lovaink képeit válogatjuk hozzájuk. Egy mélyen át

gántulajdonban tartása irigységet szült volna; az

egyének elleni legnagyobb bűnöket általában azok kö

gondolt és érzéssel kidolgozott műalkotás a teázó

egyetlen alternatíva az maradt, hogy az isteneknek

vették el, akiknek képzelete a gorombasághoz, a nyer

asztal fölé akasztva kísértetiesen hatna látogatóinkra,

ajánlották fel azokat, é s hiúságukat a fogadalmi ado

sességhez és az aljassághoz szokott. A dráma hatását

túlzottan komor lenne frivol estélyeinkhez, és oly ke

mányokon feltüntetett tisztelgő dedikációval elégítet

az emberek esztétikai nevelésére nem vonhatjuk két

véssé illene a társalgóhoz, mint egy prédikáció vagy

ték ki. Az ókor nagyjainak sokat emlegetett egyszerű

ségbe, amiként napjainkban bátorításának hiányára

egy tudományos előadás. Korunk nagy forradalmai

sége nem mindig a köztársasági erények eredménye

sem panaszkodhatunk; de a mi modern színházi álla

társadalmi életünket és szokásainkat önzéssel és kö

volt, hanem a félelemé, hogy a republikánus egyenlő

potaink világosan mutatják, mily csekély a befolyásuk

zépszerűséggel itatták át. Nem szeretjük, ha érzelme

ség gyanakvását ingerelik. Elég volt, ha a gazdagok

az ízlés fejlesztésére. Látjuk, amint a mesterkélt hí

inket erőteljesen megmozgatják; kielégít minket, ha

önző élvezetekre, költséges bútorokra, mértéktelenül

vatja magát művészetnek, a csillogás kiszorítja a

szórakoztatnak; kerüljük az érzelmi viharokat, a lágy

díszített ruhákra költötték a pénzt, azonnal gőgös el

szépséget, a különcködés felülmúlni igyekszik a ter

fuvallatokat keressük, melyek gyengéden fodrozva

bizakodottsággal bélyegezték meg őket (hübrisz),

m észetest. A valóságot utánzó festészet és szobrá

mindennapjaink felszínét képtelenek arra, hogy beha

aminek a következménye gyakran volt pusztulás.

szat, amely az intuíción keresztül alakítja az ízlést,

toljanak a lélek legbelső zugaiba.

Ugyanennek az elvnek a megnyilvánulását vehetjük

sokkal közvetlenebb hatással van az esztétikai érzék

A régiek egészen m ás szemszögből tekintettek a mű

észre a vallásos görög mesékben, mutatva, hogy mi

fejlődésére. Méghozzá kétféle módon is. Szobrokat

vészetre. Úgy gondolták, a művészet isteni eredetű, a

lyen régi és mélyen gyökerező az emberek viselkedé

manapság síremlékeken é s a galériákban láthatunk. A

vallás sarjadéka. Az emberi képzelet teremtő erejének

sének ez a vonása. Aki szépsége, képességei vagy a jó

halottak síremlékei azonban olyan hidegségről é s m o

első alkotásait az Istenség imádásának szentelték; az

szerencse terén különbözött, és ennek tudatában sem

dorosságról árulkodnak, hogy ízlésünk fejlesztése he

érzelmek első ritmikus kifejezése a himnusz volt; a fi

mutatott alázatot, hogy szerénységgel hárítsa el az is

lyett a monumentális rondaság stílusához szoktatnak

lozófia, a teológia é s a költészet első eszméi összeve

tenek haragját, azt megbüntette a Nemezis. Niobe,

hozzá. Ám sajnos a múzeumok is távol állnak attól,

gyültek a primitív népek teogóniájával é s kozmogóni-

Marszüasz, Arakné történetei éppen olyan típusú sor

hogy megfeleljenek azoknak a céloknak, amelyekért

ájával: és miként a költészet Isten dicsőítésével kez

sokról szólnak, mint Ariszteidészé, Camillusé és

felállítattak. Igaz, nyitva állnak az érdeklődők előtt;

dődött, majd a teophániáknak és a hősök mítoszainak

Manliusé, akik a közösség bosszújának áldozatai let

ám berendezésük tökéletlen: segítség helyett csak fo

epikus ciklusával folytatódott, mielőtt a mindennapok

tek, mert nagy cselekedeteik megkülönböztették őket

kozzák a tanulmányozó gondját, amit a tartalom m eg

eseményeihez fordult, éppígy a művész először meg

a középszertől.

értésére törekedve érez.

formálta az istenek képmásait és az Istenség tisztele

Imigyen a vallásos érzület és a politikai intézmények

Tágas, fényes színekkel é s aranyozással díszített ter

tét szolgáló ceremóniák ábrázolását, majd a hősök és

olyan irányt vettek, amely a műemlékeket kizárólago

mekbe lépünk; különböző emberek, és különféle korok

a királyok küzdelmeit, az istenek fiait é s földi megjele

san közösségivé tette, é s nem csodálható, hogy még

szobrait látjuk. Együvé helyezték a görög, a római, az

nítőit; és csak később, amikor az egyén jogait többé

abban a késői időszakban is, amikor Pauszániász Gö

etruszk és az egyiptomi emlékműveket; az eltérő ko

már nem szippantotta magába az államé, akkor váltak

rögországba látogatott, azt találjuk, hogy a templo

rok nincsenek megkülönböztetve; egymás m ellett áll

a festői és szobrászati tanulmányok tárgyaivá az arc

mok, a piacterek és a középületek telve voltak műal

nak a hanyatló művészet túlértékelt darabjai é s egy

képek és a családi élet jelenetei. Természetes, hogy a

kotásokkal, miközben Rómában és környékén a palo

korábbi civilizáció kezdetleges leletanyaga. A csopor

művészetről vallott ilyen nézetekkel az ókor embere

ták é s a villák már zsúfolva voltak a görögországi

tosítást és elhelyezést tisztán építészeti és dekoratív

nem ismerte azokat az intézményeket, amelyeket a

zsákmánnyal. Midőn az ókori államok elfojtották a po

szempontok határozták meg, ez az oka, hogy látjuk

múzeum é s a szoborcsarnok névvel jelölünk. A temp

litikai szabadságot, jobban respektálták az egyén pol

ugyan az emlékeket, de nem értjük azokat.

lomok és piacterek, a színházak és cirkuszok, a fürdők

gári jogait; és nem csak a császári palota, hanem a

Az antikvitás felbecsülhetetlen öröksége, amely oly

és az oszlopcsarnokok voltak az ő galériáik. Ezeken a

magánvillák is a művészet tárházaivá váltak. Ámde

mérhetetlenül fölötte áll a művészet modern alkotása

nyilvános helyeken a műalkotások a vallás védelme

miközben növekedésnek indult a gazdagság és a fény

inak, nem nyújtja azt a kielégülést, amelyet elvárhat

alatt voltak kiállítva, és tökéletességükkel, szépségük

űzés elfogadottabb lett, maga a művészet süllyedni

kel az általuk dicsőített misztikus m eséket igyekeztek

kezdett; ez az az időszak, amikor először találkozunk

hitelesíteni é s valóságossá tenni. A művészet fenn

olyan gyűjteménnyel, amely - részben túlzott bősége

tartotta isteni é s magasztos arculatát; távol a fény

miatt - már teljesen a mi múzeumainkra emlékeztet.

űzéstől és az egyéni nagyravágyástól az általános

Hadrianus, a nagytudású férfi, akit áthatottak a régi

el. Az előadást illusztráló rajzok sorát Pulszky nagy

nagyság és rajongás emlékműve lett. Ez a köztársasá

korok megmaradt emlékei, aki a művészetek barátja

bátyjának, Fejérvárynak a régiség gyűjteményéből vá

gi intézmények egyik eredménye volt, azé a szemléle

volt és nem becsülte alá annak hatását az életre,

logatták, azokból a darabokból, amelyek negyven év

té, amely ea'aránt féltékenységgel tekintett mindenki

örökbefogadás útján lett a római birodalom ura. Gya-

alatt éppen az előadásban elhangzó átgondolt terve

re, aki akár gazdagságával, akár érdemeivel, akár

logszerrel látogatta végig a provinciákat, hogy meg

zés alapján formálódtak. Az értékes gyűjteményt azu

csillogó tehetségével emelkedett a többiek fölé. Nem

vizsgálja a valódi állapotokat, és saját megfigyelései

tán Raikes Currie, esq., parlamenti képviselő vásárol

csak Periandrosz és Tarquinius, Korinthosz és Róma

alapján ítéljen róluk. Éles pillantását nem volt könnyű

ta meg.

zsarnokai, de az athéni démosz é s a római köztársa

rászedni, és gyorsan megérezte, hogy a béke és a bi

* Az előadás a londoni University Hall-ban hangzott
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rodalom látszólagos virágzása ellenére, az ország

vált, é s nem akadt művész, aki elég tehetséges lett

helyzete nem kielégítő. Jól tudta, hogy az ókori társa

volna ahhoz, hogy vállalkozzon az istenek é s emberek

tót tartva, körülötte az adományozó védőszentjeivel

dalom támaszai alá vannak ásva é s ingatagok; azt

atyjának megmintázására.

és családtagjaival, akik jámbor áhítattal térdelnek; a

gondolta, hogy főként a növekvő hitetlenség, és annak

Az apátiát, mely az ókori bálványok mellőzését ered

témáról szóló képek nagy tömege a legékesebb bizo

a beveti vallásnak az elutasítása, amelyen a Római Bi

ményezte, újfajta izgalom követte. A nép figyelme is

nyítéka annak, milyen népszerű volt ez a felfogás,

rodalom alapult, é s amelynek intézményeivel olyan

mét az ókori művészet emlékei felé fordult, de csak

eképp vésődve be az emberek tudatába. Ez a Megtes

hatalmas kiterjedést ért el, okozták a hanyatlást. A

azért, hogy lerombolja őket. Elkábítva az emberek

tesülés győzelm e volt, amelyre az adományozó - vé

közeledő pusztulás e szimptómái arra figyelmeztették

esztétikai érzékét, a műkincseket pusztán azon bál

dőszentjei közvetítésével - a maga üdvösségét alapoz

a római bölcseket, hogy a világuralom kicsúszik a ke

ványimádás szemtanúinak és eszközeinek tekintették,

ta. Az akkori idők kereszténységének egész vallásos

zükből, és életrevalóbb nemzetek kezébe kerül. A csá

amelyet épp akkor tiporlak el az emberek. Megsem

szemléletét, az egyénnek az örökkévalósághoz való

szár megérezte a régi tradíciók hatalmát, a köteléket,

misítésre ítélték őket; sőt, mint a köznép babonájá

kapcsolatát szimbolizálták ezek a pompás Madonna

amely összefűzte a művészetet a vallással, és hitte,

nak, é s a régi kultusz papjai álnok fortélyának, termé

festmények.

hogy az ő hivatása restaurálni a birodalmat, mely las

szetfeletti erőt tulajdonítottak nekik. A mély benyo

A keresztény művészet maga is ugyanolyan módon

trónon ülő szen t Szűz képe, ölében a gyermek Megvál

san, de megállíthatatlanul süllyedt lefelé. Ezért elő

más, amelyet a tökéletes formák gyakoroltak még

fejlődött, mint az ókori szobrászat: a primitív művé

ször is megkísérelte megújítani a hivatalos birodalmi

azokra is, akik a bálványok lerombolásának szándéká

szet tökéletlen, de rideg és hatalmat tükröző ábrázo

kultuszt, melyet a kételkedés és hitetlenség megrendí

val nyomultak a templomba, a rettegő ámulat, mely

lásai váltak típusokká és a későbbi korok sem változ

tett. Pártfogásával a filozófusok nekiláttak a mitológia

néha megállította a lesújtani készülő kezet, szintén a

tatlak ezen; másolták és újra csak másolták őket, míg

újbóli megerősítésének: meséiben az absztrakt igaz

mágikus erő bizonyítéka lett.

végül a nem zetek történelmében egy nagy esemény,

ságok szimbólumait keresték, é s a homéroszi képze

Ám az ilyen pillanatnyi megingás csak még jobban fel

egy új korszak fel nem ébresztette a szellemi hatal

lőerő költői szépségeit átültették prózai megszemé

tüzelte a fanatizmust, é s az emberi zsenialitás m es

mat, é s ö ssz e nem törte az ellenőrzés béklyóit. Ilyen

lyesítésekbe és tényékbe. Hadrianus helyreállíttatta a

terműveit a gonosz teremtményeiként törték dara

volt a múltban a győzelem a perzsák fölött, a görög

pusztuló templomokat, a szentélyek raktáraiból elő

bokra. A rombolás korszakát jól jellemzi az a tény,

függetlenség diadala; a középkorban ilyen volt a pápa

hozatta a legrégibb szobrokat, csodás összegekkel és

hogy a jámbor képrombolók dühe elsősorban a szob

és a császár küzdelme. Aiszkhülosz é s az őt követő

ünnepségekkel hívta fel a figyelmet a régi vallásra.

rok feje ellen irányult. A nemes nagyszerűség, amely a

Pheidiasz jelezte ezt a kort Görögországban; Dante és

Thészeusz városa, Athén mellett egy új várost alapí

bálványok vonásaiban megjelent, felizgatta a tömeget;

Giotto, Wolfram von Eschenbach é s a rajnai iskola

tott, Hadrianus városát; talán azt remélte, hogy ennek

az emberek fellazult érzelmei nem bírták elviselni az

mesterei formálták a korszakhatárt Itáliában és Né

is meglesz a maga Pheidiásza és Periklésze, Aiszkhü-

olümposzi derűt, ami beragyogta a szobrok fenséges

metországban. Ezeket a nagy em bereket még átjárja a

losza és Szophoklésze. Visszatérve szülővárosába,

homlokát; a zsenialitás bélyege ítélte őket pusztulás

tiszta vallásos érzület, még az isten ség érzete irányít

egy villát építtetett Tiburban, hogy ott meglegyenek a

ra. Azok hódolata, akik nem tudták egyik percről a

ja kezüket; de érzékelésük már jóval átfogóbb látókö

legszebb műemlékek másolatai, melyeket szerte a

másikra elhagyni apáik hitét, melyből az emberi gon

rű, és meghaladják elődeiket, akiknek életében az egy

nagyvilágban látott. A termeket egyiptomi és görög al

dolkodás legnemesebb alkotásai születtek, felingerel

ház nemcsak a dolgok kezdete, hanem egyben a vége

kotások díszítették, és a művészeknek mindazokat a

te azoknak a fanatikus szerzeteseknek a vak dühét,

is. Dante, Giotto és német kortársaik a világ elé állnak,

stílusokat le kellett másolniuk, amelyekkel a birodal

akik a legszebb műveket választották ki lerombolásra.

hogy lángelméjük hatalmával átfogják koruk legszéle

mában találkozott. Járatos lévén a művészettörténet

Libanius megható esedezése, hogy művészi értékeik

sebb vallási é s politikai várakozásait. A krédó inspi

ben, megrendelte a fáraók óriási emlékműveinek, to

re hivatkozva kegyelmet kérjen a templomoknak és

rálta őket, amelyet dicsőítettek, é s amelynek küzdel

vábbá Görögország szent csodáinak másolatait, külö

bálványoknak, hatástalan maradt. Az antik világ né

meiben írásaikkal és festményeikkel részt vettek. Ki

nösképpen a virágzás korabelieket, mivel hitte - akár

hány ünnepelt emlékműve a konstantinápolyi császá

terjesztették a művészet hatalmának határait; a vallá

csak a mi korunkban Lajos bajor király -, hogy ezáltal

ri palotákban védelmet talált, és a Lausus Palota mo

sos ábrázolás gazdagabb és érthetőbb lett; a kompo

vissza tudja hozni a vallási ragyogás és a művészi tö

dern művészeti galériává változott, mígnem egy vélet

zíció drámai, a rajzolat és a színezés természetes; ám

kéletesség korszakát. Úgy akart élni, hogy az antikvi

len tűzvész elpusztította a benne lévő kincsekkel

döntően továbbra is a szigorú é s őszinte vallásosság

tás mesterművei vegyék körül; számára mindezek

együtt.

jellemezte őket; a művészet ebben a korszakban egy

nem a császári trón fellengzős díszletei voltak, hanem

De az új művészet csírája hamarosan szárba szökkent

szerre nyilvános és nagyszabású.

kormányzása emlékei, politikájának maradandó bizo

az új doktrína nyomán, és a kereszténységre áttérő

Miközben Nyugat-Európában a művészet oly sok

nyítékai. Villája ezáltal múzeummá vált, de a hatása

nemzetek sokkal férfiasabb táptalaján. Kezdetben a

szépséggel é s kecsességgel éledt fel, hála a keresz

eredménytelennek bizonyult. Hadrianus egy brilliáns

kereszténység eszméi csak a beavatottak által értett

ténység elveinek é s követelményeinek, egyben tovább

lappal járult hozzá a művészettörténethez, de képte

szimbólumokban jelentek meg: Orpheusz és Aristaeus

is fejlődött, felfedezve az évszázadok óta eltemetett

len volt új életet adni a hanyatló pogányságnak; mi

jelenítette meg a jó pásztort, a szomjúhozó szarvas

és elfeledett régmúlt civilizációk emlékeit. Konstanti

több, ő maga is szkeptikus gondolkodó volt, nem hitt

pedig az isteni igazságot kereső hívőket; a szőlőtőke

nápoly, ahol az ókori művészet néhány tradíciója, és a

azokban az istenekben, akiknek az oltárait meg akar

é s a hal a Megváltót szimbolizálták - az első, mert

görög tudomány sok értékes maradványa volt még fel

ta újítani. A régi kultusz restaurálója a kételkedő filo

Krisztus mondá, "Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a

lelhető mumifikált állapotban, tovább már nem tudott

zófus szavaival az ajkain hunyta le a szemét.

szőlővesszők" |Ján. 15,5.]; a második azért, mert a

ellenállni a dél-keleti barbárok támadásainak. Úgy

Hadrianus csodálatos megújító korszaka után a művé

lészosz KHrisztosz. THeú(h)Üosz, Szótér |Jézus Krisz

hullott le, mint egy túlérett gyümölcs; de nem koráb

szet, az ősi vallás é s a római birodalom gyors pusztu

tus, Isten Fia, Megváltó] kezdőbetűi alkotják a jól is

ban, mint hogy a nyugati világ termőföldje ne lett vol

lásnak indult. A római mellszobrászat volt a művészi

mert monogramot: ikhlhüsz [hal]. A kereszténységnek

na eléggé előkészítve az értékes m ag befogadására.

géniuszok utolsó mentsvára. Amikor a művészet kap

ekkoriban még nem volt ]ellemző stílusa; ami volt,

A körülmények szerencsés összekapcsolódása foly

csolata megszűnt a vallással, és csak a császári hata

csak az ókori művészet egyik ágának tekinthető. De a

tán, ekkor találták fel a könyvnyomtatás művészetét,

lom dicsőítése lett egyedüli célja, még egykori forrá

kötelék, ami ehhez fűzte, megsemmisült, amikor a

amely a legnagyobb hatással volt az emberiség törté

sánál, a vallásnál is rohamosabbá vált a süllyedése;

Megváltó életének és keresztrefeszítésének jelenetei

netére: eszközt adott ahhoz, hogy az emberek között

gyorsan elfelejtődtek a régi műemlékek, nem újították

kerültek a művészek gondolkodásának középpontjá

elterjedjenek a görög tudománynak a keleti birodalom

fel többé a templomokat. Mikor Constantinus felállí

ba. A művészet attól fogva újra sugallatként jelent

fővárosából érkező kincsei. Az érdeklődés most az

totta diadalívét, a Hadrianuséról leszedett dombor

meg, s a korra jellemző álmokkal és látomásokkal tel

ókori maradványok felé fordult, melyeket mindezidáig

művekkel ékesíttette azt, mert művészei képtelenek

tek meg az első mesterek legendái. Noha az egyéni hi

alig méltattak figyelemre. Az ókor műveit többé nem a

voltak versenyre kelni az elmúlt korokkal. Jóval az

úságot nem száműzték teljesen a művészet szférájá

lerombolni való bálványimádás eszközeinek tekintet

előtt, hogy a szenátus eltörölte a capitoliumi Jupiter

ból, az egyén csak az imádás révén került kapcsolat

ték; egy újra nagyrabecsült civilizáció maradványait

tiszteletét, a szobrászok képzelete már terméketlenné

ba az irányadó ábrázolásokkal. Ezerszer ismétlődött a

tisztelték bennük, többre értékelve, mint ahová a jelen
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civilizáció feljutott, teljesen más alapon ugyan, d e a

ban és Japánban a sárga faj alkotásai, figyelmet kel

tel rendelkező fajok. Midőn egy civilizált nép erőtlen

dicsőség egyenlő fokán. Úgy látszott, mintha az ókori

tettek, noha a görög ideáltól való különbözőségük mi

né é s hanyatlóvá válik, ha társadalmi kapcsolatainak

m űvészet alkotásai kivárták volna a pillanatot, amikor

att némely m űvészek lenézték ezeket. A megelőző ci

rendszere pusztulni kezd, a közelgő hanyatlás legbiz

biztonságosan előkerülhetnek újra. Mikor pedig m eg

vilizációk ö sszes műalkotása a jelenleginél - amikoris

tosabb jele a fokozódó önzés: mindenki csak a jelen

szűnt a fanatizmus pusztításának veszélye, töm ege

együvé rakták őket Afrika és Óceánia barbár fajainak

békéjével és virágzásával törődik, szemet hunyva a jö

sen kerültek a napvilágra; é s Róma, melynek a tizen

ritkaságaival s szerszámaival - értékesebb helyei igé

vendő előtt, elfeledve a múlt intéseit.

negyedik században nem volt ötnél több antik m űem 

nyel. Mióta a keleti civilizációknak az em beriség törté

léke, ism ét meglelt az ókori szobrászat legnemesebb

netében elfoglalt maradandó helye már nem kérdéses,

darabjaival, velük díszítették a palotákat és a kerte

meg kell adnunk műalkotásainak is az illő figyelmet.

ket. A vatikáni Belvedere, a Kamesék és Mediciek vil

A múzeumnak a művészettörténet tökéletes képét

lái menedékhelyei lettek a mesterműveknek, amelyek

kellene adnia minden civilizált nép körében. Mindazon

tizenöt századdal korábban a császári palotákat, a

műalkotások gyűjteményének kellene lennie, amelye

közfürdőket, az ókori Róma villáit ékesítették szinte

ken nyomot hagyott a régmúlt századok művészi haj

ugyanezeken a helyeken. Miként Itáliában fejedelmi ki

lama. Tartalmaznia kellene az emberiség mintázó ké

állítások tárgyaivá lettek, az Alpokon túli Európában

pességének minden fontos dokumentumát. Egy ilyen

csak szavakban testesülnek meg, hanem formákban

ritkaságnak számítottak, é s az előkelők gyűjteményei

nemzeti intézmény felállításánál nem az emlékek rit

is; a római és görög géniusz kincseit megőrzik a mű

ben kaptak helyet, csillogó kristályok és kitömött álla

kasága kell. hogy az elsődleges szempont legyen, ha

emlékek és a kódexek; é s csakugyan, Egyiptomnak.

tok, spirituszban tartósított szörnyek és kétes hiteles

nem a sorozat teljessége; gondoskodni kellene arról,

Asszíriának és Perzsiának a döntő hatását - azon or

ségű történeti relikviák között.

hogy egyetlen olyan mű se maradjon ki, amely a kü

szágok ezek, amelyek az első fellendülésnek é s a tör

De ahogy a műemlékek száma növekedni kezdett, é s

lönböző népek változatos művészeti korszakait jel

ténelmi ifjúkornak a szemtanúi voltak - másképp ma

mindinkább tudományos kutatás tárgyainak tekintet

lemzi; és ha nem tudunk hozzájutni márványból és

már nem deríthetjük fel, csak építészetük, festészetük

ték őket, üres palotákba kerültek, a Vatikán és a római

rézből, akkor ki kell egészíteni a hiányokat gipszöntvé

é s szobrászatuk egykorú műemlékeinek tanulmányo

Capitólium termeibe, a drezdai Japán palotába, a pá

nyekkel. Akkor egy ilyen múzeum termeiben lelt séta

zásával.

rizsi Louvre-ba, és a szentpétervári Ermitázsba. Ná

30 évszázaddal ismertetne meg bennünket, melyek

Egy olyan múzeumban, amelyet korunk igényei é s ku

polyban, Münchenben, Berlinben és Londonban óriási

nek mindegyike bemutatna néhány művet, mint civili

tatásai szerint rendeznek be, a civilizált népek műal

épületeket emeltek, mint a művészet és antikvitás

zációja emlékét, jelezve a mérföldkövet az emberi ha

templomait. De a nápolyi Stúdiókban e művek úgy ál

ladás útján é s megmutatva a haladás é s a hanyatlás

lanak, mint egy raktárban, ahová a tárgyakat érzel

minden állomását, ily módon tanítaná é s figyelmez

mek nélkül halmozták fel; ső t még itt Londonban is

tetné a jelen generációt. De hozzá kell tenni, hogy e

egy fedél alá kerültek az emberi tehetség legcsodála

művek tanítását kevesen értik, kevesen hallják meg

tosabb alkotásai a természetrajz tárgyaival.

azokat a tanulságokat, amelyekről a m űvészet szaka

A

Parthenon remekeitől egyenesen a kitömött fóka é s

datlan sorának alkotásai számolnak be, m ert a roha

bölény felé haladunk; két óriás zsiráf áll őrszemként a

nó élet zajában a fül képtelen meghallani az elmúlt ko

Az élettelen tetemeket ugyanolyan rosszul tűri a világ
erkölcsi rendje, mint a fizikai; ha elszáll a lélek, a test
alkotó elemeire bomlik. Társadalmi rendünk mai leg
főbb tartópillérei a vallás doktrínái, a jogtudomány
alapelvei, é s az ízlés évezredek által ránk hagyomá
nyozott egyetemes kultúrája, a korok és népek bölcsei
munkájának eredménye. Az eszmék azonban nem

kotásait kronológiai rendben kellene elhelyezni. Az in
diai tanulatlan képzelet termékei, amint szembeszállnak a szubtrópusi természet túlnyomó erőivel; a
buddhizmus józanabb emlékei; a kínai szakértelem
képzeletdús munkái; a hierarchikus Egyiptom félelemkeltő szobrai; Perzsia és Asszíria kimunkált reliefjei; az
emberi tehetség legszebb darabjai, a fiatal Görögor

vázák galériája előtt. Mi több, a művészeti alkotások

rokból átszűrődő tanító hangokat. Elnyugodtak már

szág mesterművei; Etruria gyakorlott kézműveseinek

elrendezésében nem látunk vezérelvet, sem folyama

az indulatok, melyek a művek körül hullámzottak; el

hagyatéka, és a császári Róma műemlékei; mindezen

tosan végigvitt rendszert. Az egyetlen szisztematikus

tűntek az őket létrehozó dinasztiák é s nemzetek; elfe

alkotások kronológiailag elrendezve hű képet adnának

megközelítés a földrajzi, miszerint az ugyanazon or

lejtődtek az istenek is, akiknek szóltak; de bármi, ami

az emberiség művészi fantáziájának fejlődéséről. Ez

szágból származó emlékek együvé kerültek, de itt is

a tehetség bélyegét viseli magán, még ma is tisztelet

lenne a Történelem Szellemének m egtestesülése.

tekintet nélkül az időrendre é s a stílusra. A fáraók ko

tárgya; hiszen, ami nagyszerű és szép volt az elmúlt

Egy ilyen gyűjtemény a legmeggyőzőbb bizonysága le

losszális figurái össze vannak keverve a Ptolemaiosz-

évszázadokban, az marad az eljövendőkben is. Ponto

hetne a civilizált népek rokonságának, az emberiség

ok korának görög munkáival, a Hadrianus-kori művek

san ugyanez áll a nagy és nemes tettek hatására, mind

egységének. Látnánk, hogy a művészet indulása

a periklészi időkével. A müncheni Glyptothekben é s a

a nemzeteknél mind az egyéneknél; akármennyire el

ugyanolyan minden nemzetnél; és bár a sajátos körül

berlini múzeumban a gyűjteményeket általánosabb,

rejtik vagy nem veszik tekintetbe a kortársak, egy

ményekből adódóan a fejlődés eltérő utakon é s eltérő

de nem teljes terv alapján alakították ki; az építészeti

igazságosabb utókor majd méltányolni é s dicsőíteni

hatások előnyben részesítése, és a királyi nagyság

fogja azokat; é s éppen e megfontolásból mindenkor és

megmutatása miatt elutasították, hogy a monumentá

minden körülmények között érdeklődéssel é s együtt

lis művészet történetének hiányzó darabjait gipszönl-

érzéssel nézünk az előző korok nagyszerű é s magasz

vényekkel pótolják, pedig a múzeum így válhatott vol

tos emlékeire.

na művészeti iskolává és a történelem hiteles archívu

A műalkotások hatását mindenki érzi, aki az antikvi

mává. Vannak ugyan nagyszerű bizonyságok csodála

tás tanulmányozásának szenteli magát; ezért is van

formákban haladt a tökéletesség felé, ki tudnánk nyo
mozni a közeli rokonságot é s a kapcsolatot minden
nemzet művészetének mesterművei között, világosan
megmutatva, hogy a szépség érzése minden korszak
ban é s minden országban egyforma, és hogy a képző
művészetek - amint széttörik a konvenció rabságát,
amely megvédte őket gyermekkorukban, de egyben

tos kiállításokra, de mindenütt hiányzik belőlük az

az, hogy oly sok kiváló ember szereti körülvenni ma

emberekre gyakorolt civilizáló hatás, amit könnyen

gát antik tárgyakkal. A népszerű római hagyomány

meggátolta továbbfejlődésüket -, akár Japánban vagy

megadhatnának, ha megfelelően lennének berendez

szerint, aki egyszer a Trevi kútnál oltotta szomját a

Athénben, akár a Nílusnál vagy az Arimnál, akár az

ve.

forrás tiszta vízével, ezzel azt az ellenállhatatlan vá

Eufrálesznél vagy a Tiberisnél nézzük, az emberi láng
elme legnemesebb teremtményei.

Ismereteink mai szintjén, amikor érezzük, hogy létezik

gyakozást is magába szívta, amely mindig visszaviszi

olyan kapocs, amely összeköti minden korszak civili

őt az örök városba: nos eképp lakozik misztikus báj az

zált nemzeteit, az a múzeum, amely a görög, az et

antik emlékekben, állandóan visszahúzva bennünket

ruszk vagy a római művészetnek csupán néhány töb-

hozzájuk, jóllehet a pillanatnyi érdekeinkért folytatott

bé-kevésbé fontos példányát őrzi, nem képes m egfe

küzdelemben hosszú ideig háttérbe voltak szorítva.

lelni a közönség elvárásainak. Látjuk, hogy' az egyipto

Az emberi szellem többet igényel, mint a jelen pillana

mi régiségek, amelyeket a múlt században kizártak a

tát élvező gyermek; cselekedni óhajt a jövőért, és ér

(Papp Tímea fordítása)

Jegyzetek
1 Szilágyi János György: Pulszky Ferenc é s a

teni akarja a múltat. Az a nemzet, amely nincs tuda

m úzeum

tekintettek, mára mindenhol a közgyűjtemények ré

tában a világ rendjében elfoglalt helyzetének, aláren

kultúrában.

szeivé váltak. Sőt, az olyan keleti népek munkái, mint

delt tagja marad a nagy emberi társadalomnak, és

Magyar Tudomány 1995. 8. sz. 913-918. o.

a perzsáké, az asszíroké, é s a hinduké, valamint Kíná

előbb vagy utóbb túlszárnyalják az erősebb szervezet

2 Athenaeum, 1838. 12. sz. 185-189.

művészettörténetből, é s csupán különlegességeknek

helyzete

a

19-20.

századi

európai
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Kiállítások
Budapest az újkorban

Történelm i pillanatok eg y nagyváros é letéb en új állandó kiállítás a B udapesti Történeti Múzeumban

Buzinkay Géza - Vígh Annamária

1. A kiállítás előtörténete
A Budapesti Történeti Múzeum alapfeladatai közé tartozik
a város történetéi, fejlődését bemutató állandó kiállítások
létrehozása. 1989-től, az előző újkori állandó kiállítás le
bontásától kezdve, megvolt az igény és a szándék a várostörténeti kiállítás megépítésére. Az első koncepció nem
került elfogadásra, így 1993 nyarán új munkába kellett
fogni.
A mostani kiállítás tématerve 1994 nyarára született meg.
A feladat nem volt egyszerű, hiszen a bemutatható tárgy
együttes jelentős része a korábbi kiállításokhoz képest
változatlan volt. Mivel a kölcsönzések számát a minimá
lisra kívántuk csökkenteni, ezért a részben már ism ert
műtárgyanyagot kellett új környezetbe helyezni és célirá

nyek az eltelt évtizedek várostörténeti szempontból leg

nyosan bővíteni.

hangsúlyosabb pontjainak meghatározásában. Nehezen

A koncepció megfogalmazásakor nem is gondoltuk, hogy

lehetett meghatározni a sajátosan budapesti lét tárgyi

milyen nehéz feladatra vállalkozunk. Papíron könnyű volt

környezetét. A kialakuló uniformizált világban nagyon ke

felidézni az egyes korszakok hangulatát, s eredeti terveink

vés olyan pontot találtunk, mely kizárólag Budapestre volt

szerint hanggal, muzsikával, mozgóképpel ötvözni a tárgyi

jellemző.

környezetet. A megvalósítás és a kiállításépítés során

Eldöntendő kérdésként merült fel, hogy a kiállítás mennyi-

azonban igen sok részproblémával kellett megküzdenünk.

ben kövesse folyamatosan - kronológiaiig és tematikailag

Történeti kiállításról lévén szó, komoly vitákat váltott ki az

- az elmúlt évszázadok történeti eseményeit. A feladatot

Budapest in Modem Times,

időhatárok kérdése. A kezdő időpont meghatározása 1686

nagyon megnehezítette, hogy Pest, Buda majd Budapest

historic moments in the

- kevésbé volt problematikus, hiszen Buda ostroma elfo

története nem választható el élesen a mindenkori

life of a metropolis

gadott időhatár. Abban a kérdésben viszont, hogy időben

országtörténettől, így értelemszerűen az országos esemé

meddig mutassuk be a város történetét, eltértek az állás

nyek folyamatosan meghatározták a városok, a főváros

pontok. Voltak érvek az 1945-ig. az 1956-ig és a közelmúl

történetét.

tig terjedő bemutatás mellett is.

A szakmai viták során kikristályosodott végső döntésünk

15 December 1995.

Végül az utóbbi időhatárt választottuk azzal az enged

rendhagyó, de felvállalható volt. A városok történetéből

The opening of the exhibition

ménnyel, hogy az utolsó harminc évről csak hangulatokat

olyan fordulópontokat, eseményeket, jellegzetes helyszí

was preceded by almost four

kívántunk felidézni. A látogató az 1970-es évek elejének

neket választottunk ki, amelyek bemutatása, egymásmel-

years of preparatory work.

pesti presszójában foglalhat helyet, és egy kávé mellett a

lettisége logikai rendet alkotott és történeti folyamatokat

Tbr the about 1200 m2 exhibi

falakon látható plakátok, kisnyomtatványok, fotók segítsé

tükrözött. Rendhagyónak tekinthető azoknak a jelkép ere

gével kaphat impressziókat az elmúlt évtizedekről. A vetí

jű hangsúlyoknak a kiválasztása, melyekre a kiállítás fel

tőteremben pedig három filmösszeállítást tekinthet meg

épült és rendhagyóvá vált ezeknek a szimbólumoknak a

the cities, the presentation

ebből a korszakból.

megjelenítése is.

and the coexistence of which

Döntésünket indokolta, hogy igencsak eltértek a vélemé

A tárgyi anyag, a rekonstrukciók és a modern kiállítási

formed a logical order and

Lolharingiai Károly
allegorikus diadalíve
A llegorical triumphal
arch oT Charles of
Lorraine
Fotók - Photos: K Szalatnyay J.

The new permanent historic
exhibition of the Budapest
Museum of History opened on

tion space, we chose such
turning points, events, char
acteristic scen es in the life of
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1 Diadalív - Triumphal arch

tott millenniumi oszlop megjelenése a teremben a múltat

2 Romos várfal

is átfogalmazó, az ideológiai alapú korszakváltási érzékel

Casllcwall in ruins

teti.

3 Ylakell - Maquctlc

6. A második világháborúban lerombolt Lánchíd, a város

4 Kápolna - Chapel

és a legtágabban érthető múlt pusztulását jelképezi,

5 Barokk polgári otthon

ugyanakkor a helyreállítás, az újjáépítés, az újrakezdés le

Baroque civil home

hetőségét is jelenti.

(I Lövölde - Shooting gallery
7 Vásári sátor - Market booth

7. A mai Budapest urbanisztikai képének összetevői: a la

8 Alter Antal üzlete

kótelepek, Finta József szállodái és középületei, a tradíci

Antal Alter's shop

ókat őrző-felelevenítő városvédő mozgalom munkájának

9 Lánchídi oroszlán

eredményei. A nagyváros állandóan változó, a gazdasági,

The lion o f the Lánchíd

kulturális és politikai életére azonnal reagáló utcaképe.
A felsorolt csomópontok természetesen csak részben al

10 Sugár úti ebédlő'
Dining room on Sugár út

kalmasak a városi élet, az egyes korszakok bemutatására.

11 M illenniumi pavilon

Az idézett hangsúlyok mellett a városok szerkezeti, topo

Pavilion of Ihe Millenium

gráfiai változásait megragadó térképek szolgáltatják a ve

12 Szabadság tér
Szabadság square

zérfonalat kiállításunkon. A tárgyi anyag nagy része tem a

13 New York kávéház
New York Café

tikailag a 9 darab ún. főtérképhez igazodik, illetve kiegé
technika lehetőségei hét szimbólum köré fonódnak, illetve

szíti a térképekről leolvasható információkat.

ezeket emelik ki.

Kiállításunk középpontjában a mindenkori városi, főváro

1. Lotharingiai Károly allegorikus diadalíve, mely a török

si polgár áll. Ő jelenik meg személyi irataival, arcképeivel;

16 Mérnöki iroda- Engineer)

várvédők feletti győzelmet, mint az európai összefogás

őt idézik a bemutatott enterieur-ök.

17 Romos lánchídi oroszlán

eredményét hangsúlyozza. Ez a szimbólum a kiállítás és

14 Obeliszk - Obelise
13 Szerkesztőség
Kdilional office

The ruined lion of the
Lánchíd
18 Bank - Bank
19 "Omnia” presszó
Omnia espresso
2 0 Vetítő
Projector room

Buda szabad királyi vá
ros
The Free Royal Town of
Buda

az újkori várostörténet nyitánya.

1.2 A kiállítás tárgyi anyaga

2. A Duna-folyam, mely elválaszt és összeköt, esztétikai

A kiállítás tématervén alapuló kiállítási forgatókönyv

és szervező erő, fő közlekedési útvonal, a kereskedelem

mintegy 900 műtárgy 1200 m2 kiállítótérben való bemuta

meghatározója és a mobilitás jelképe. Romboló árvizeivel

tásával számolt. A kialakult kiállítási koncepció műtárgy

az európai színvonalú modern várostervezés lehetőségét
teremti meg.

bázisát az egykori Székesfővárosi Múzeum legértékesebb
tárgyai adták, kiegészítve a gyűjtemények későbbi jeles

3. A Lánchíd, Pest-Buda első állandó hídja, mely a városok

darabjaival. Anyagi lehetőségeink függvényében vásárlá

számára az összeköttetést, a kapcsolatot jelképezi. Mint a

sokkal pótoltuk a hiányokat. A kiállítási anyag kiválasztá

reformkor alkotása, a modern polgári társadalom meg

sánál döntő szempont volt a tárgyak állapota. Számos

születését és a kisvárosok egységes nagyvárossá válását

esetben a kiválasztott tárgyak olyan rossz állapotban vol

is szimbolizálja.

tak, hogy restaurátoraink nem vállalhatták fel felelősség

4. A millenniumi kor kettős értelmű városformálásának

gel a munkát, ezért a bemutatástól el kellett tekintenünk

monumentumai: a nemzeti identitásérzés jelképe a Hősök
terén: a Millenniumi emlékmű szoborcsoportja, illetve a

vagy azt későbbre kellett halasztanunk.
Sikeres volt a képzőművészeti anyag restauráltatása.

polgári öntudat és a gazdasági erő kifejezői a Szabadság

Olyan műalkotások kerültek kiállítható állapotba, melyek -

téren: a Nemzeti Bank és a Tőzsdepalota épületei.

bár művészettörténeti értékük nem mindig elsőrangú - a

5. Az 1919 május 1-jei dekoráció rekonstruálása: a vörös

várostörténet szempontjából igen fontosak. (Pl. városi

drapériával bevont, konstruktivista alkotássá átváltozta-

tisztviselők és polgármesterek portréi.)
Igen sok gondot okozott annak az eldöntése, hogy eredeti
tárgyat vagy annak másolatát mutassuk-e be az állandó
kiállításon. Végül is a muzeológusok álláspontja és a ren
delkezésünkre álló anyagiak döntöttek. A papír- és fotó
anyag egy részét sikerült a kiállítás megnyitására máso
latban elkészíttetni, a többi tárgy másoltatása azonban
még előttünk áll.
2. A kiállítás megvalósulása, az elképzelések és a valóság
Az eredeti elképzelések és a megvalósult kiállítás közötti
eltéréseket, engedményeket két tényező okozta: egyrészt
a pénzhiány, másrészt a kivitelezés nehézségei.
A kiállítási koncepció megfogalmazásakor számos makett
megépítését határoztuk el. Ezekről fokozatosan le kellett
mondanunk, mivel kiderült: a történetileg hiteles maket
tek elkészíttetése meghaladja a múzeum lehetőségeit,
nemcsak pénzügyi szempontból, hanem azért is, mert az
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reflected historic processes.
The selection of the accents of
symbolic importance upon
which the exhibition was built
up may be regarded as extra
ordinary. The object material,
the reconstructions, and the
possibilities of the modern
exhibition

technique

are

twined around or accentuate
seven symbols.
The differences between the
original ideas and the realised
exhibition, the concessions,
were caused by two factors:

előkészítő dokumentáció összeállítása rendkívül nehéz

vált, az adott térben ez nem lehetséges. A kiállításban ma

feladat. (Pl. számos esetben hiányoztak a hiteles tervraj

látható lánchídi oroszlán képzettársítással pótolja az ere

firstly, the shortage of money,

korszakokat és helyszíneket megidéző hangeffektusoknak.

deti ötletet, és nagyságával felhívja magára a figyelmet.
A kiállítás zárófala külön említést érdemel.

secondly, the difficulties of

Több kivitelezővel is tárgyaltunk, de ötleteiket nem tudtuk

A városegyesítéstől az 1990-es évekig idézi fel az iltlakó

beépíteni az építészeti tervekbe, így ezekről is le kellett

polgárok arcvonásait. Láthatunk itt tudóst és politikust,

mondanunk.

sportolót és táncdalénekest, színészt és írót egyaránt.

Részben hasonló sors várt a mozgókép, a film kiállításon

Eredeti terveinkben ezt a fotómontázst kronológiai rend

belüli felhasználására. A koncepció lényeges eleme volt az

ben a mindennapok viseletének bemutatása is kiegészítet

ments were planned by an

az elképzelés, hogy az első világháború utáni korszak be

te volna-, a századfordulós napernyőtől a forrónadrágon át

external expert, a theatre

mutatását a mozgókép segítségével oldjuk meg. Úgy vél

a farmerig. Az anyag összeállítása megtörtént, de sajnos

stage-designer, while the tra

tük, a korábbi korszakoktól eltérő módszerekkel, a film se

tervezési problémák miatt a megvalósítás elmaradt.

ditional presentation sites by

zok.) Terveinkben fontos szerepet szántunk a különböző

construction.
The construction of the exhi
bition had to be divided into
two parts: between the muse
um team and an external
firm. The dominant view ele

the architect-planner of the

gítségével megjeleníthetjük a 20. századi nagyvárost. A
film nemcsak kiegészítő produkcióként kapcsolódott volna

3. Egy kiállítás hétköznapjai

a kiállításhoz, mint jelenleg, hanem egyes enterieur-ökbe

Egy kiállítás életében - különösen ha hosszabb időre ké

is kivetítőket szerettünk volna elhelyezni. Sajnos kivitele

szül - a megnyitás csak egy szakasz lezárását jelentheti. A

zési és anyagi nehézségek miatt csak a filmanyag kiválo

kiállítás hétköznapjainak nevezhető időszak legalább

museum. The harmonisation
of the two styles was not
without problems.
The opening may only mean
the closing of a phase in the

gatására került sor, valamint a kiállítótérhez kapcsolódó

olyan fontos, mint a korábbiak.

life of the exhibition - espe

an kialakítottunk egy 20 személyes vetítőtermet, ahol a

Az elkészült kiállításnak "működnie" kell, vagyis lehetőleg

cially if it is prepared for a

filmösszeállítások megtekinthetők.

minél több oldalát és rejtett információját át kell adnia a

longer period of time. The

A problémák felsorolásánál rendre megemlítettük a kivi

közönségnek. A kiállítás színes, lebilincselő, szórakoztató

period which may be called

telezés nehézségeit. Ez főként abból adódott, hogy a mú

és visszatérésre csábító eszközei mind csak az oktatás, az

the weekdays of the exhibition

zeum kiállítástervező- és építő csapata számára túl nagy

ismeretátadás célját szolgálják és ennek hatékonyságát

is at least as important as the

feladat volt a kiállítás igényeink szerinti megtervezése és

fokozzák. Reméljük, hogy az újszerű és a közönség felé

kivitelezése. Kénytelenek voltunk a kiállítás kivitelezését
két részre bontani és megosztani a múzeumi gárda és egy

forduló kiállításhoz rendszeresen sokféle tárlatvezetés
(korosztályok és résztémák szerint is specializálva), diák

earlier ones.
The finished exhibition has to
“work", that is it has to pass
on the most possible of its

külső cég között. Itt nemcsak a kiállítás építéséről volt

foglalkozások és történelmi játékok csatlakoznak majd.

szó, hanem a tervezési munkák megbontásáról is. A do

A kiállítást záró hatalmas tablófal történelmi portréi és

mináns látványelemeket külső szakember, színházi dísz

eseményábrázolásai alkalmasak várostörténeti vetélke

the exhibition - colourful, cap

lettervező - Vayer Tamás - tervezte, míg a hagyományos

dők megtartására. A kiállítás témáihoz a múzeum falain

tivating,

bemutatási helyszíneket a múzeum építész-tervezője,

kívül szervezett séták is kapcsolódhatnak.

tempting a return - all only

Novák Miklós. A két stílus összhangba hozása nem volt

Természetesen szükség lenne igen sok nyomtatott anyag

serve the aim of education,

problémamentes, s a merőben különböző elképzelések

ra: feladatlapokra, kérdőívekre, vezetőkre és katalógusok

the transmission of knowl

koordinálása igen sok időt vett igénybe, és növelte a költ

ra magyaroknak és külföldieknek, felnőtteknek és gyere

edge, and increase the effec-

ségeket.

keknek egyaránt, műtárgymásolatokra papírdokumentu

tivity of this.

A kiállítási koncepció igényei és a látványtervezés lehető

mokról, továbbá levelezőlapokra, szuvenírtárgyakra. Már

ségei között meglévő nehézségeket példázza az elképzelé

az eddigi tapasztalatok is igazolják, hogy a közönség szí

seinkben kulcsszerepet játszó Lánchíd bemutatása. A re

vesen vásárolna a kiállításban látottakról videofilmeket

formkori újjászületés szimbóluma, mely fizikai értelem

vagy egyéb egyedi összeállítású történeti kazettákat.

new character, it is apt to

ben is lehetőséget nyújtott a városok egyesítéséhez, ki

Mindez szinte előteremlhetetlenül sok pénzt igényel - de

renew continuously and to

emelt látványt követelt. A tervezés során sokáig ragasz

addig is sok elképzelés megvalósítható odafigyeléssel,

satisfy the changing demands

kodtunk egy valóságos híd látványához, ám nyilvánvalóvá

tárgyszeretettel és ötletességgel.

of the public.

sides and hidden information
to the public. The mediums of
entertaining,

and

In our hopes, the relative per
manence of the exhibition
shall not mean an immobility,
as we believe that, with its
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Hajdú Éva

A kiállítás katalógusa

A Budapesti Történeti Múzeum új állandó kiállítása a tavalyi év

másik meg nevet, hiszen felületes ismereteimet megerősíti ugyan

The catalogue o f the

decemberében nyílt meg. E folyóirat előző hasábjain a kiállítás

a látvány, de információim térben és időben való helyes elrende

exhibition

rendezői szóltak a tárlat koncepciójáról, a tervezés, építés köz

zéséhez segítséget nem ad.

ben felmerült kérdésekről. Az én feladatom az, hogy a látható

Ha pedig azért térek be a kiállításra, mert szeretnék egy hozzá

végeredményről beszámoljak. Úgy jártam végig a kiállítást, mint

vetőlegesen rendezett áttekintést nyerni a magyar főváros utolsó

bármely m ás látogató, s bár tudomásom van bizonyos kulissza-

háromszáz éves történetéről, dühöngve távozom. S ez még akkor

titkokról, anyagi nehézségekről, időbeni csúszásokról, utolsó

is így van, ha figyelembe veszem a kiállítás alcímét: Történelmi

percben született felkérésekről, ezeket mind igyekeztem elfelejte

pillanatok egy nagyváros életében.

ni. A látogatónak ugyanis ezekhez nincsen köze, őrá csakis a lát

Alaposabban szemügyre véve a dolgokat, az a mély meggyőződé

vány és a hozzáfűzött információ tartozik, azaz a megvalósult mű.

sem támadt, hogy a múzeum a gyűjteményéhez - a látottakból ar

Feltételezvén azonban azt, hogy a Magyar Múzeumok olvasóinak

ra kell következtetnem, hogy meglehetősen egyenetlen gyűjtemé

többsége múzeumi szakember, mielőtt a kiállításról magáról

nyéhez - igazította a város történelmét. Felkészült kiállítási veze

szólnék, egy dolgot előre kell bocsátanom. A Budapest az újkor

tők nélkül sztereotípiáknál többet csaknem lehetetlen megtanulni

ban címet viselő kiállítást a BTM főigazgatójaként és a kiállítás

itt. Még a város növekedését, formálódását sem tudjuk érzékelni,

koncepciójának egyik kidolgozójaként is Buzinkay Géza jegyezte.

hiszen a térképek a termekben elszórva találhatóak, s csak ide-

E kiállítás-kritika megírása bizonyos etikai problémák elé állított,

oda rohangálva lehetne összehasonlítani őket. Egy egyszerű,

hiszen a BTM-nek ma már más a főigazgatója. Úgy éreztem, szak

komputer vezérelte grafikai program pedig, úgy látszik, senkinek

mai körökben visszatetszést kelthet egy ilyen bírálat időzítése.

nem jutott az eszébe, amelyen az egymásba áttűnő ábrák bemu

Szerencsémre azonban maga Buzinkay Géza oszlatta el fenntar

tathatnák e fejlődést. A modern kiállítás-rendezés technikai esz

tásaimat - írásával, nyilatkozatával. A Népszabadságban és az

közei egyébként is teljesen hiányoznak a tárlatról.

UNESCO lapjában, a Museum International-ban oly egyértelműen

A kiállítás egésze olyan, mint a bevezető portréfestmények tábla-

állt ki a közönség érdekei mellett, oly világosan magyarázta el,

sora: a polgármesteri képmások esetlegesek, sehonnan nem de

hogy a látogatónak nincsen köze a rendezők, a múzeumok bel-

rül ki, miért éppen ezek az urak köszöntik a látogatókat, soruk

ügyeihez, hogy aggályaim alól felmentve érzem magam.

időrendet nem követ, s az első névaláírásból m ég azt sem tudjuk

Egy kiállítás befogadásának több szintje van. Ha csupán keresz

meg, kik ők. Ez csak a második feliratból tűnik ki, ami így arra a

A Lánchíd alapkőleté

tülsétálok a BTM emeleti termein, elbámészkodom kicsit a kelle

következtetésre késztet, hogy bizonyára az első úr is polgármes

tele és a híd oroszlánja

mes kis enteriőrökön, az ismerős örömével üdvözlöm a lánchídi

ter lehetett. Hogy hivatali idejük alatt a városfejlődés mily szaka

Laying o f the founda

oroszlánt, majd a rövidfilmek vetítése közben elmajszolok egy

szát élte, jótékony homály fedi. Megtekintésük után a látogató

tional sto n e and the

csokoládét, elmondhatom, egészen jól éreztem magam.

természetszerűen bekukkant egy üres, elfalazott sarokba, majd

Ha nagy vonalakban ismerem Budapest történelmét, s most bő

tétován végigolvas egy rendezői, közreműködői névsort, végre el

víteni, pontosítani szeretném tudásomat, egyik szemem sír, a

jut a főcímhez, s néhány másodperc téblábolás után felfedezi a

Lion of Lánchíd

kiállítás bejárata felé mutató nyilat. Ekkor a tanácstalanság kelle
metlen érzetétől megszabadulva könnyedén besétál a Varsói ker
tek című ideiglenes kiállításra. Pedig nagyon attraktív a Budapest-tárlat bejárata, csak épp semmi nem jelzi, hogy ez az.
Sebaj, végre bent vagyunk, gyakorlott kiállításlátogatóként kata
lógussal (akkor még azt hisszük, hogy amit 490 forintért vettünk,
az az) a kézben megpróbálunk akklimatizálódni. Gyorsan kiderül,
hogy a nagy méretű, hosszabb szövegek mintegy fejezetcímekül
szolgálnak, ezek angol nyelven is olvashatók. A kisebb, a tárgyak
hoz, eseményekhez kapcsolódó feliratok csak magyar nyelvűek. A
kiállításhoz az első teremben szegényes külsejű, sokszorosított
idegen nyelvű vezetőket helyeztek el, minőségük következtében
legfeljebb gesztusértékük van.
A kiállításhoz kapcsolódó, annak címével megegyező múzeumi ki
advány célja számomra kifürkészhetetlen. Katalógus nem lehet,
hiszen illusztrációinak számozását a kiállításon nem leljük. A te
remben egyetlen egy térkép, festmény sem visel számot, így a ki
advány magyarázó szövegei csak hosszas keresgélés után azono
síthatók a látvánnyal. Bosszantó, durva hiba, amely sok látogató
nak hosszú időre elveszi a kedvét mindenfajta múzeumi kiadvány
megvásárlásától.
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A kiállítás összbenyomása első pillanatra kedvező. Impresszív az

terem jobb sarkában végleg a káosz uralkodjék el. Itt mintegy 6

ostromlott budai várfal látványa, vonzó a templomszerű belsőt

négyzetméteren egy részvényjegyző iroda, Sztálin ledöntött szob

imitáló baloldali teremrész felső megvilágítása, érdekességet ígér

rának csizmamaradványa, valami Rákosi-relikvia mellett egy kö

a tér végén feltűnő piaci sátor. Csak alaposabban nem szabad

zepén kivágott, 1956-ra utaló magyar zászló látható. Itt valami

szemügyre venni a részleteket. A feliratok felerősítése a sarki kis

óriási szerepzavar keríthette hatalmába a rendezőket, s elfelej

kocsma "Hitel nincs" hirdetményével azonos színvonalú, ott szok

tették, hogy a magyar főváros utolsó 300 évének fejlődését, tör

ták ugyanis a kartonlapot négy szöggel a falhoz erősíteni, persze
jó alaposan, hogy a kalapács ütésnyomai, ahogyan itt is, egytőlegyig megszámolhatok. Sok helyütt a szöveg sem különb. Mit le
het kezdeni egy ilyen információval: "Vastuskó az 1840-es évek
ből, mely Budán az Iskola utca 22. sz. ház Vám utcai sarkán áll.
Fűszerüzlet volt." Micsoda? A vastuskó? És mi áll? Bizonyára a
ház, de kikérem magamnak, hogy "kicsi töri áz mágyár"-féle fel

ténetét reprezentáló kiállítás készítése a feladatuk, s nem a böl
csészkar olvasójában vannak, ahol "mi félszavakból is értjük egy
mást". Olyan jelzéseket használnak, amelyek csak a látogatók
igen kicsiny százaléka számára hordoznak jelentést.
Az 1956-ot követő negyven esztendőről pedig a rendezőknek
nincs mondanivalójuk, hiszen azt a két lakótelepi házmakettet é s

A kiállítás plakátja

iratokkal szórakoztassanak ott, ahol minden szempontból példát

a találomra falrahányt fényképhalmot a büfében nem tekinthetjük

kellene mutatni. Mert nem csak ilyen durva hiba lelhető fel ezen

a kiállítás részének. Mert ha netalántán mégis idetartozna, amit

The p oster o f Hie exhi

a tárlaton. Hogyan kell érteni azt a mondatot, amelyik a II. világ

elképzelni sem tudok, csak valami obszcén tréfának tekinthet

bition

háborút követő újjáépítés megindulásáról é s Nagy Budapest meg

nénk e tablót Rákosival a kiemelt helyen, s gyermekököl nagysá

alkotásáról szóló sorok közt olvasható az utolsó előtti teremben:

gú számokkal a fényképek sarkában, amelyekhez nincsen sem m i

"A szovjet megszálló hadsereg által támogatott Magyar Kommu

féle magyarázó szöveg, lista.

nista Párt hatalomösszpontosító törekv éseket vegyített a főváros

Gergely István írja egy helyen A kiállítás művészete című könyvé

önállóságának visszaszorításával." Ebben a szövegkörnyezetben,

ben: "A látogató fáradtságának arányában egyre türelmetlenebb

alaposabb történelmi ismeretek nélkül a mondat egyszerűen ér

lesz. Egyes részeken átsiet, megállásainak helyét és tartamát pe

telmezhetetlen. Ezzel csak azt kívántam jelezni, hogy nem a fel

dig nemcsak a téma iránti érdeklődése, hanem a pihenésvágy is

iratokat készítő múzeumi segédmunkát végzőkkel van baj. Van

befolyásolja. Különösen nagyobb kiállításokon tapasztalható ez a

nak információk, amelyek elhelyezésük miatt egyszerűen nem ol
vashatók; bizonyos dioptriaszám után ugyanis a fej felett másfél
méterre lévő apróbetű olyan, mintha ott sem lenne. Vannak tár
gyak, amelyekhez egyáltalán nem készült felirat. A magunk közt
csak "az első magyar hermafroditá"-nak elkeresztelt, meglehető
sen nőies vonalakat és egyértelmű elsődleges férfi nemi jegyet vi
selő bronz (?) szobor eredete is teljes titokban marad a látogató
előtt. Csak a végtelenül készséges és a kiállítást meglepően jól is

jelenség." Gergely a látogatókról beszél. Roppant kínos, de a BTM
kiállításán e jelenség szemmel láthatóan a rendezőket kerítette
hatalmába.
Tapasztalataim szerint a Budapest az újkorban című kiállítás
megnyitása óta itt-ott egy kicsit változik. Megjelenik egy hiányzó
kandeláber, új feliratok születnek, védőborítást kap a milleneumi
kiállítás vendégkönyvének dísztokja, így nincsen kizárva, hogy

merő teremőr hölgytől tudjuk meg: nem csak mi voltunk kíváncsi

mire e sorok megjelennek, néhány kritikai megjegyzés már ér

ak rá.

vénytelen. Jó lenne, ha a magyarországi állandó kiállítások eddi

A kiállításon előre haladva, egyre reménytelenebb az eligazodás.

gi gyakorlatával szemben e tárlat javítható bakijait nem kellene

A zsúfolt termekben ötletszerű fejezetekre bukkanunk, tér és idő,

évekig szemlélni, ha korrigálni, cserélni lehetne őket. Mindannyi

nevek és események keverednek össze, hogy a büfé előtti utolsó

unk kedélyének jót tenne.

A második világhábo
rúban
felrobbantott
Lánchíd oroszlánja
The Lion o f Lánchíd
blown up in YY.YY. II.
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100 éves a mozi*

se is. Mozgóképet kiállítani s mindjárt (gyakorlatilag előz
mények nélkül, tudományosan megalapozott magyar film
történet hiányában) a teljes hazai film és mozitörténetet...
Ilááát...
Azt tudtam: ez csapatmunka, sok ember és több intéz
mény olajozott együttműködését igényli. Belevágtunk.

Lencsó László

Legelőször minden intézeti kollégámat - filmtörténésze
ket, archívum- és gyűjteménykezelőket, a filmfelújítással
foglalkozókat, a technikai területen tevékenykedőket -

1993 novemberében a francia Oktatási és Kulturális Mi

megkértem, hogy vegyenek részt a munkában. Felkérésük

nisztérium kétnapos nemzetközi konferenciát szervezett

kel egyidőben felkértem Vayer Tamást, legyen a társam.

Párizsban, melyre neves filmtörténészek és a különböző

Dolgoztunk már együtt, ennek ellenére az első szóra be

országok filmarchívumainak vezetői kaptak meghívást. A

szállt! A következő lépésben - igazgatómmal, Gyürei Verá

of

téma a film első évszázadának megünneplésével kapcso

val - megkerestük a témában érintett társintézményeket

Hungarian movie and film

latos előkészületek, rendezvények megbeszélése, koordi

(Országos Műszaki Múzeum, Kaposvári Mozitörténeti

history both in term s of size

nálása volt. A 100-ik születésnap számos nemzetközi fil

Gyűjtemény), vázoltuk a feladatot, az együttműködés le

and content, lias opened in

mes rendezvényre teremtett alkalmat, melyek túlnyomó

hetőségeit. Hirdetéseket adtunk fel régi film- és mozi-

One hundred
Movie
On

the

28th

Years

of

D ecem ber

1995, the exhibition with the
m o st

diverse

display

the Ludwig Museum (Buda
p est, Budavár Palace).
The exhibition is basically

részén a Magyar Filmintézet is jelen volt. Mindezekből

történeti emlékek beszerzésére, régiségkereskedőknél vá

számunkra a legfontosabbak mégis az itthoni, hazai meg

sároltunk. Elindultunk.

se t up in chronological or

mozdulások: a 365 nap - 365 fílm vetítéssorozat az Örök-

Ekkor még nem volt helyszín, nem volt pénz, nem volt ki

der, focusing on the film s, ft

mozgó-ban; graíikai emlékalbum megszervezése és kiadá

vitelező és nem volt igazából koncepció sem.

doesn't strive for perfection,

sa; magyar filmtörténeti kiállítás létrehozása - voltak.

Lázasan bújtam a filmtörténetet, az archívum anyagait, a

therefore it is not a com pre

Tisztességes, a nemzetközi ünnepléshez méltó megvalósí
tásukra az is sarkallt bennünket, hogy' vállalkozásaink sze

kollégáktól szóban és írásban megkapott ötleteket és el
képzeléseket - és törtem a fejem. Először csak abban vol

is much rather intended to

repeljenek a FIAF (Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsé

tam biztos, hogy ezen a kiállításon mindenképpen sok fil

display

ge) hivatalos, centenáriumi programjában, más nemzetek

met kell vetíteni. Emiatt fordítva próbáltam elindulni: a ki

achievem ents of the genre

saját filmtörténeti kiállításai és rendezvényei mellett.

állítási helyszín vetítési lehetőségei a döntőek, ezért ez

through

Az intézet vezetőségétől én kaptam a megbízást a kiállítás

határozza meg a kiállítás tartalmát és formáját. A követ

megrendezésére. A feladat egyszerre volt csodálatos kihí

kező ködös vízió forgott az agyamban: kor- és művelődés-

vás és lehetőség, de ugyanakkor a lehetetlen megkísérté-

történeti miliőben mindenhol a korszaknak megfelelő mo

hensive and system atic his
tory of the Hungarian film, it
aspirations
authentic

and
d ocu 

m ents and highlighting cer
tain turning points.

zi, azaz utcakép emberekkel, tárgyakkal, kávéházi mozi,
kis füstös csengettyűs, stb. Az utcaképek a kiállítás oldal
falain: korabeli Budapest és vidéki városok utcái mozibe
járatokkal. A kiállítás közepe táján egy imitált filmforga
tás, annak minden kellékével, filmdíszletek, jelmezek kiál
lítása, nagy egyéniségek tárgyai, stb. stb...
Lehetséges helyszínként hosszú ideig a Petőfi Irodalmi
Múzeum volt a favorit. Elvben megegyeztünk, aláírtunk
valamiféle együttműködési megállapodási, de a kiállítás
nak otthont adó teremsor összetétele furcsa módon idő
ről-időre változott. Hiába ismertem a termeket, hiába töl
töttünk - sokszor Vayerral együtt - órákat, félnapokat az
éppen ígért helyszínen, egyre bizonytalanabb lettem. Min
den változás esetén újra kellett gondolni az elképzelt lát
ványtervek elhelyezését, illetve a közönség mozgásirá
nyát. Tipródtam magamban eredmény nélkül. Egyszercsak, valamikor 95 eleje táján - ekkor éppen a díszterem
utáni teremsor volt terítéken - jött a hír, hogy a Magyar
Rádió 70 éves kiállítása ugyanabban az időben szintén a
Petőfi Múzeumban lesz. Ez adhatta az ötletet rendezőjé
nek, Horn Emilnek, hogy a két kiállítást összekapcsolva,
egymást erősítve csináljuk meg. Leültünk s beszélgettünk:
pl. arról, hogy kialakíthatnánk egy olyan stúdiót, amely
egyszerre működhet rádiós és szinkronműhelyként. Voltak
már közösen megoldható elképzeléseink is. Aztán kide
A kiállítás akipraj/a

rült, hogy a rádió kiállítása valahol máshol lesz. (Máig saj

(.round plan of the

* Hangsúlyozottan szubjektív és néhol parttalan visszaemlékezés

nálom a lehetőség elszalasztását, közösen valami egészen

exhibition

egy kiállítás megszületéséről. Tények, tervek, tanulságok.

jót tudtunk volna produkálni.) Nemsokkal ezután véglege-
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sen megállapodtunk a főhomlokzati.teremsorban.

delkezésünkre bocsátotta a múzeum egész földszintjét.

Február végén munkahelyem jóvoltából hosszú hétvégét

Fellélegeztünk és újraindultunk.

tölthettem Párizsban. A fő cél a Pathé kiállítás megtekin

Új helyszín, új lehetőségek, új elképzelések, új forgató-

tése volt. Találkozhattam Jacques Gerber úrral, a kiállítás

könyv. Az idő nagyon szorított. Eleinte nem szerettem ezt

rendezőjével, aki végigkalauzolt a Pompidou Centerben

a kissé talmi és rideg márványaulát, bár térszervezés

látható kiállításon, s utána jó másfél órát még beszélget

szempontjából használhatóbbnak látszott. De itt volt egy

tünk Is. Sokat láttam és tanultam, de már ekkor szomorú

kész moziterem (vetítési helyszín!) és mikor Tamás kita

an állapítottam meg, hogy ehhez hasonlót nemigen tudunk

lálta, hogy az aula közepén felépítünk egy sátrat, felidé

létrehozni. Csak jelzésképpen: két szinten 2000 négyzet-

zendő a vásári mozizás hangulatát - megbarátkoztam a

méter, 300 vetített film, négyféle nyomtatott kísérőanyag,

dologgal.

melyek közül a legnagyobb egy 480 oldalas, 650 (ebből

A látványból ugrott a kávéház és az utcaképek, helyette

230 színes) fotóval illusztrált album, fél tucat távvezérelt

lett felnagyított Filmszalag és Uránia, máshová került a

nagyteljesítményű videokivetitő, a költségkeret 700.000

könyvstand és a hirdetőoszlopok, megmaradt a polgári

francia frank. A legmeglepőbb azonban a kiállítás "híradó

szalon és az iskola. Lazábban, játékosabban kezeltük a

egysége" volt. Egy sötét teremben, tucatnyi képernyőn

kronológiát, így kevesebb gondot okozott a videotechnika

párhuzamosan és egész nap peregtek a Pathé Journal-ok.

elhelyezése, egy blokkba kerültek a technikai eszközök, ki

Egy-egy készülékhez 5-6 hosszúzsinóros fejhallgató csat

találtuk a felvezető és záró egységet. A végső elgondolás

lakozott, és a látogatók tetszés szerinti ideig üldögéltek a

a folyamatosság érzékeltetésének szándékával született

képernyők előtt. Teremőr nem volt, s a fél évig nyitvatartó

meg. Az elkészült végleges forgatókönyv gondolati vonalát

"Híradó” Louis Blériot
budapesti
repülőbe
mutatójáról (1909.)
Xewsreel o f th e air
plane d em onstration
of Louis Blériot (1909)

kiállításon az utolsó napokban is megvolt az összes fej

így' lehel összefoglalni: kis magyar mozi és filmtörténet

hallgató! Azt már csak félve merem megemlíteni, hogy eb

Lumiére-től Lumiére-ig. (Tudniillik a kiállítás első hangsú

The most spectacular sight

ben az időben Párizsban további három időszakos filmes

lyos látványelemét a nagy képkeretre vetített 1896-os

of the exhibition

blown up celluloid winding

is

the

kiállítás volt. majdnem hasonló paraméterekkel.

Lumiére-filmek adták, záróeleme pedig a Szirtes András

Hazatértem után az x-edik forgatókönyvi elképzelés alap

által 1995-ben forgatott Lumiére tekercsek című film lett

ján egyre gyakrabban görnyedtünk Tamással az alaprajz

volna.) Ez utóbbihoz a vetítővászon el is készült, de maga

fölött. Vitatkoztunk, készültek a vázlatok, lassan kezdett a

a vetítés az általunk elképzelt formában egyeztetési ne

dolog összeállni. És ekkor... ekkor megérkezett a levél,

hézségek miatt nem valósult meg. Emellett természete

date. Nearly

hogy a megbeszéltek ellenére ingyen nem, ellenben 2,6

sen voltak meghatározó technikai problémáink is, Pl. biz

graphs and th e sa m e a-

milliós bérleti díj ellenében miénk lehet fél évre az ígért

tosítanunk kellett a befogadó múzeum emeleti kiállításait

mount of p osters account

teremsor. Ezt az összeget nem tudtuk vállalni. Ekkortájt

látogatók útvonalát.

for an overview of artists

‘95 augusztusát irtuk, a december 28-ra kitűzött nyitással

Közben beszálltak a munkába Vayer Tamás tehetséges

itt álltunk kiállítási helyszín nélkül. A nehezen megszüle

munkatársai (Asztalos Adrien, Ilújber Balázs) akik varázs

tions can b e

tett elképzelés legalább 800 négy zetmétert igényelt. Ezzel

latos gyorsasággal elkészítették a kiállítás makettjét,

Hungarian n ew s reels, docu

a határidővel, ezzel az igénnyel, hol találunk megfelelő le

through the exhibition area,
picturing fram es from 80
different Hungarian feature
films from the silen t era to
300

photo

and pieces of each era. At
three different sites, selec
se e n

from

alaprajzát és kiviteli rajzait is. Elméletileg készen voltunk,

m entaries,

hetőséget? Megtorpantunk.

már csak a kivitelezés volt hátra - meg a pénzügyi fedezet

and sport film s and car

A mentőövet Néray Katalin, a Ludwig Múzeum igazgatója

biztosítása. Csak az ígéret szintjén volt meg a szükséges

toons on refurnished old

nyújtotta felénk. Egyetlen telefon és egy rövid személyes

videotechnika.

tárgyalás után két hónapra és természetesen ingyen ren

A kiállítás felépítésére a Maliim Scenikát kértük fel. Fil-

experim ental

film pro|ectors, furthermore
on seven video units and
two video projectors.

Részlet a kiállításból
Enteriőr front the exhi
bition
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Korai moziplakálok
Early movieposters

The developm ent o f film

mes elkötelezettségük mellett javukra szólt a számukra

Munkánk és szándékaink, kitűzött célunk elérésének mér

nem szokatlan rövid határidő is. Jelentős árkedvezményt

téke, befogadhatósága majd kiderül a látogatottságból, a

kaptunk, és a kiállításhoz szükséges bútorokat és kelléke

nézők mozgásából, megjegyzéseiből és a kritikákból. Ad

ket is térítésmentesen használhattuk. A csapat gyakorlati

dig csak reméljük,

lag három hét alatt felépítette a kiállítást. Varázslatos

- hogy a "fogadófal" hatalmas képkerete a rávetített ősfil

gyorsasággal készült el minden: a díszletelemek és plakát
falak felállításától a gépek elhelyezésén keresztül a kép

mekkel érzékelteti a kép és mozgókép összetartozását:
- hogy az Uránia-belsőben felidézett első magyar mozgó

anyagok felragasztásáig, a nagyméretű filmszalag elkészí

képről fennmaradt dokumentumok Lukács Andor 1995-

téséig és felállításáig. Újdonság volt számomra a nagyon

ben forgatott, a ma magyar filmeseit felvonultató filmjével

komolyan betartott munkaidő is: reggel nyolckor a helyszí
nen beindultak, délután négykor abbahagyták. Semmi túl

együtt összekapcsolják a kezdetet és a jelent;
- hogy a szalonban vetített amatőrfilm érzékelteti a film

óra. semmi éjszakai munka varázsos hangulata, ami a

nek a hétköznapokba való szerves beépülését, jelenlé

múzeumi kiállításrendezések elengedhetetlen velejárója.
December 20-a körül már tudtam, hogy' készen leszünk.

tének fontosságát;
- hogy a felvonultatott filmplakátok, werk- és sztárfotók a

Az utolsó percben megérkeztek a videók és a kivetítők is.

belső képernyőkön felidézik az egykor látott kedves filme

Kende János bevilágította az egészet, s a stáb 23-ával le

ket és emlékeket;

vonult.

- hogy' a vidéki iskolateremben vetített VKM oktatófilm új

Az utolsó két napra, 27-28-ra már csak a szövegek és fel

ra ráirányítja az alkotók, forgalmazók, kultúrpolitikusok fi

iratok felragasztása, a technikák beüzemelése és az ap

gyelmét a filmnek az oktatásban, nevelésben betölthető -

fleet consisting of hundred

róbb simítások maradtak.

az utóbbi időben hiányzó rendkívül fontos szerepére;

p ieces (projectors, cutting

28-án délelőtt főpróbát tartottunk, egyszerre működtek a

- hogy a folyamatosan vetített néma és hangos filmhír

desk, etc.). In the tent movie

filmvetítők és a videoberendezések, beszabályoztuk a

and the motion picture room

hangerőket - és készen voltunk. A kiállítás élt, vibrált, vil
logott. beszélt és zenélt egyszerre - megkezdte saját önál

adókról széles körben is bebizonyosodhat, hogy történel
münk egyedi és egyszeri speciális dokumentumai, melye
ket mindenképpen védelemben kell részesíteni;

ló életét. Mindenki elment ebédelni és átöltözni - egyedül

- hogy' a videoprogramok, a sátorban és a moziteremben

shown. Captions and leg

maradtam. Végigsétálva az egészen, ismét átéltem a min

naponta vetített filmek, a kiállításon végigkígyózó filmsza

ends in the exhibition are

den kiállításrendező számára ismerős érzést: mit is kellett
volna másképpen csinálni, mire kell jobban ügyelni a kö

kes alkotások születtek és indíttatást adnak arra, hogy

vetkezőnél!

ezen a téren történjék végre valami;

Nem szívesen ejtek szót legvégül az anyagiakról. A terve

- hogy az egész kiállítás a felvonultatott, bemutatott anyag

zett költségvetés 25 millió forint volt. Kompromisszumo

kény szerű, szándékos és vállalt hiányaival együtt is ünne

kat kellett kötnünk - végül kihoztuk 11 millió körüli ösz-

pe a magyar filmnek és csirája - egy szerintünk szükséges

szegből úgy, hogy' a technika és a világítás támogatásként

és megvalósítandó - állandó mozi és filmtörténeti kiállí

szerepelt.

tásnak, Magyar Mozgókép Múzeumnak.

technology and tech n ics are
demonstrated by a machine

alike, each day one feature
film made before and anoth
er produced after 1945 are

bilingual,

Hungarian

and

English.

Vetítő- és felvevőgépek
Projecting and shooting
machines

Fbtók-Photos: László J.

lag kinagyított filmkockái együtt bizonyítják, hogy itt érté
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"Hello,

Tények és gondok egy

This

Is

Radio

Budapest”
(Exhibition in the Museum of

kiállítás kapcsán*

Ethnography 15.12.19955.5.1996)
The exhibition w as organised
by the Documentation Direc
torate of the Hungarian Radio,
for the occasion of the 70th

Horn Emil

anniversary of the beginning of
Hungarian radio broadcasting.
Before the visitors steps in

"Barna mahagónidoboz, bűvös szekrény, ékszertartó, zen

the exhibition halls, he is con

gő kálit, kincses kamra, néha lomtára, papírkosara, sze

fronted with a wall made of

metes ládája, sőt köpőcsészéje mindenféle hangnak, mely

old radio sets. Passing this,
he gets into a long corridor

a föld és ég között lármáz, fogom vele az egész világot. Rá

where, after a brief historic

dióm azonban még hatalmasabb. Az engem fog, aki szin

introduction on the telepho

tén egy világ vagyok, fog és nem ereszt..."

nograph, he receives a sum

Ezzel a kis Kosztolányi idézettel indul a Magyar Rádió 70.

marizing picture about the

születésnapja alkalmából rendezett kiállítás - jóelőre kife

radio programs of our days.

jezve a Rádiónak az irodalomban és fordítva: az irodalom

After this, the exhibition, di

nak a Rádióban, annak műsoraiban betöltött szerepét.

vided into three halls, tries to
show, with the help of photos,

A kiállítás a "Halló, itt Rádió Budapest!" címet kapta: idő
sebbek még emlékezhetnek arra, hogy régen így jelentkez

newspaper

szó híján - pikantéria, amely az eredeti tárgyakból, doku

articles,

docu

ments, CD recordings, pos

tek be a bemondók (önkéntelenül is azokra az évekre utal

mentumokból, azok egyedülvalóságából vagy tipikusságá-

ters, books, objects, where

va, amikor erősítő hiányában nekik vagy elődeiknek még

ból és ráadásul szinte megérinthető közelségéből árad. A

and how the programs are

kiabálva kellett az adott szöveget beolvasniuk).

kiállítás valamennyi hangdokumentuma természetesen

made, broadcast, and liste

Ugyancsak az elmúlt évtizedekre kíván emlékeztetni (és

hitelesen tükrözi az "egyszervoltakat" - de mégsem "látha

ned to. This is how the recon
structed interior decoration of

némi nosztalgiát is ébreszteni) az a rádiókészülékekből

tóak” és mint ilyenek önmagukban a múzeumi kiállítástól

felépített fal, amely a látogatókat fogadja és ahol az idő

egészen eltérő műfajt képviselnek.2

sebbek szintén elmélázva mutogathatják unokáiknak: íme

Pedig paradox módon éppen erről szólna a kiállítás: a 70

ilyen készülékünk volt annakidején...

éves Rádió 70 éve szóló műsorairól.

1956 got into the first hall.

Mielőtt azonban e rádiós falon keresztülmenve a kiállítás

E kissé talán triviálisnak tűnő kitérővel csak jelezni sze

The materials about the role

területére belépnénk, szeretném a figyelmet e tárlat létre

rettem volna az egyik gondol, amit a kiállítás megrende

of the Radio played in the

jöttének, összeállításának, megrendezésének néhány

zésének feladata jelentett. Volt több is. Mint aki világéleté

political, literary and musical

problémájára felhívni. Nem a bizonyítvány magyarázása

ben csak szemben ült a hangszóróval, meg kellett ismer

okából. Hanem m ert szeretnék a látogatónak-olvasónak

nem a mögöttes oldalt is: a Rádió működését (műszaki és

segítségére lenni abban, hogy megkülönböztethesse kriti

intézményi strukturális szempontból) és egész történetét.

314 m high, today already not

kája megfogalmazásakor az objektív körülmények adta

Az első hetek tehát (1995 március-április) az eléggé sze

operating Lakihegy broad

nehézségeket, illetve a rendező felelősségét.

gényes irodalom tanulmányozásával leltek el, miközben el

casting tower - as a symbol of

Sajátos feladat, illetőleg bizonyos szempontból lehetetlen

kellett készülnie a tematikai csomópontokat tartalmazó

the first studio of the Radio,
from 1925, and of the one
operating in the Parliament in

life can also be seen here. In
the centre of the second hall
stands the maquette of the

the technical side of radio
broadcasting. In the third hall

megjeleníteni a Rádiót. A hangot ugyanis nem lehet "tár-

első tématervnek.

gyiasítani" és ebből következően kiállítani, vagyis "meg

Különösen nehéz és részben megoldatlanul maradt fel

nézni"' sem. Csak a hang, vagyis az általa közvetített mon

adatot jelentett a kiállítandó anyag összeállítása. Semmi

try to recall the different

danivaló létrejöttéhez, a hallgatóhoz való eljuttatásához

féle leltár, feljegyzés nem állt rendelkezésre. Raktárakat,

forms of listening to the

vezető utak, a műszaki, szerkesztői, írói, rendezői, stb.

rendezetlen irattárakat, fotók ezreit kellett (volna) átnéz

radio.

munka eszközei, valamint az elhangzott mondanivaló ha

ni. Az egyik legfontosabb kiállítási forrásanyag, t.i. az al

tása, következményei foghatók meg a maguk tárgyi, doku

bumba ragasztott egy-egy évi régi újságkivágat nagyrészt

mentatív mivoltukban.1

szétporladva és csak igen hiányosan került elő: a 70 évből

A látogató a rádióműsor létrejöttének és meghallgatásá

alig 15-16 esztendő anyaga.3

nak minden aspektusát tanulmányozhatja, megtekintheti -

Hasonló volt a helyzet a kiállítás eredeti anyagának jó ré

csak magát a műsort nem. Ez utóbbit meghallgathatja, de

szét jelentő iratokkal is: miután egyfelől semmiféle hasz

éppen az nem áll rendelkezésére, ami minden tudományo

nálható jelzet, kimutatás nem állt rendelkezésre, másfelől

san megalapozott múzeumi kiállítás ismérve: az a - jobb

viszont képtelenség volt ezt a hatalmas mennyiséget át
nézni, a kiállításon láthatók meglehetősen esetlegesek.
Csak a véletlennek köszönhető, hogy azért legtöbbjük így

* A "Halló, itt Rádió Budapest!” című kiállítás
a Néprajzi Múzeumban 1995.12. 15.-1996. 5 5,

is igen érdekes, jellemző, sőt némelyikük egészen kivéte
les forrásértékű.

internal decorations, object
ensembles, installation ideas

Jegyzetek

A tematika felosztására többféle megoldás kínálkozott. Az

gott", korabeli fotók alapján rekonstruált enteriőrök képe

egyik egy szorosan vett kronológiai rend. a Rádió történe

zik: a Rákóczi úti első stúdió 1925-ből, a karmestert a ze

te korszakokra osztva. A másik a tematikai egységekre va

nekartól külön fülkébe kényszerítő zenei stúdió a 30-as

ló bontás: irodalom, zene, politika, szünetjelek, adók,

évek elejéről és az 1956-os parlamenti stúdió.

szignálok, bemondók, elnökök, stb. bemutatása az egysé

A mondanivaló másik része itt is fotók, nagyított újság

geken belül kronologikus rendben. Végül a harmadik e ket

cikk-címek, iratok, kották, röplapok, levelek három alcso

tő valamiféle vegyítését eredményezte volna. A gyakorlat

portjából állt össze: a Rádió és a politika (a Horthy-, a Rá

ban a második megoldás realizálódott, ha a közbejött ne

kosi- és a Kádár-rendszer rádiós eseményei néhány, a 90-

hézségek m iatt nem is mindig "vegytisztán".

es évek dokumentumával kiegészítve), a Rádió és az iro

A kiállítás eredetileg a Petőfi Múzeum erre a célra igen al

dalom, valamint a Rádió és a zene. Mindhármat megfelelő

kalmas 6-7 termébe került volna. Az első tervek már

CD-s hanganyag egészíti ki.

kezdtek kirajzolódni, amikor 1995 májusában pénzügyi
problémák m iatt a kiállításnak új helyet kellett keresni.

Az érdeklődő e témákat tanulmányozva igen érdekes és

Sok időbe került, míg végül sikerült a Néprajzi Múzeum

hat. Ezekből persze nem keveredik ki a Rádió történeté

egy-egy korszakra nagyon jellemző dokumentációra talál

mal megállapodni. A rendelkezésünkre bocsátott terület

nek egésze. Főbb korszakainak "légköre", műsorpolitikája

1. Hasonló a helyzet pl. az iro

alig 50%-a volt az előbbinek, használhatóságát pedig még

viszont talán kiérezhető belőle. A grafikus keze után kiál

dalmi kiállításokkal. Taxner-

csak össze sem lehetett hasonlítani vele.4

tó, nem túl igényesen elhelyezett anyag szándék szerint

Ilyenformán fel kellett adnunk minden addigi tervünket és

azt érzékelteti, hogy Horthyék irredenta, magyar kultúrfö-

újra gondolnunk a létező világokhoz alkalmazkodó új kon

lényt hirdető, majd Rákosiék diktatórikus totalitárius,

Tótli Ernő állapítja meg (MA
GYAR MÚZEUMOK, 1995/2.

50. old. "Az ICOM-ról elfogul

cepciót. Az eredmény a megvalósult kiállítás, amely há

illetve Kádárék ambivalens pártállami hivatalos politikája

állítható ki... A kézirat, a

rom részre tagolódik.

a Rádió műsoraiban nem egyszer hangfogóval, lekerekí

könyv, az illusztráció, az élet

Az első (gyakorlatilag átjáróháznak tekinthető) folyosó, a

tetten, kevésbé érdesen jelent meg - a mindenkori munka

rajzot és kultuszt szemléltető

másik az ezt követő összesen 180 m2 (!) alapterületű há

társaknak és vezetőknek köszönhetően.

látvány a művek lényegéhez

rom terem, végül az ettől az "alapkiállítástól" elszakított

A következő terem a műsor közvetítésének szentelődölt -

nem vezet el..." De nincs ez

első emeleti "stúdió".

de csak az elképzelt koncepció szerint. A valóságban nem

másképpen a zenével sem . Ki

A folyosón elhelyezett anyag (fotók, újságcikk címek, né

sikerült a rádiózás műszaki feltételeinek bemutatását sú

tan") hogy " az irodalom nem

zárt dolog, hogy egy bármi

hány plakát, röplap, eredeti irat, apróbb tárgyak) túlnyo

lyának megfelelően megoldani. Szó esik ugyan pl. a lakihe

mó része a Rádió mai ismert műsorait eleveníti fel, egyet

gyi torony történetéről, látni lehet néhány nagyon régi

hazai Bartók kiállítás bármit

len fiktív napba sűrítve valamennyit. A nagyon régóta "fu

magnetofont, lemezvágót és különböző anyagokból ké

is fel tudna mutatni opusaik

tók" közül pedig néhányat még külön ki is emeltünk, külön

szült hanglemezeket, szó esik a külföldre sugárzott adá

nagyszerűségéből. Ami per

helyet szentelve nekik a falfelületeken (pl. a Szabó család,

sokról, a vidéki stúdiókról, stb. - mégis: a teremre ránehe

sze nem kérdőjelezi meg az

a Ki nyer ma, a Vasárnapi koktél, stb.). De szó esik a Rá

zülő, kissé hatalmasra sikeredett installáció közepén álló,

irodalmi, illetve zenetörténeti

dió elődjéről, a Puskás Tivadar-féle telefonhírmondóról is,

mára múzeumi tárggyá vált lakihegyi leadó makettje aka

múzeumok létjogosultságát!

azután látni itt 70 év szinte valamennyi bemondójának, -

ratlanul is arról tanúskodik, hogy a modern rádiózás hi

2. Ráadásul így vagy úgy, de

és az intézmény összes eddigi vezetőjének - a portréját.

ányzik erről a kiállításról.6

lyen gazdag, sokoldalú Mo
zart, Brahms vagy akár egy

mégiscsak m ásolatok - az
"eredetit" épp úgy "csak" fel
idézők, mint egy jól sikerült

Mindezt kiegészítik a napjainkban az egyes szerkesztősé
gek munkatársi gárdájáról készült csoportképek.

Rembrandt-utánzat vagy az

E folyosón tűnnek fel először kis fekete dobozok: CD-fel-

Aranybullához megszólalásig

vételeket illetve lejátszókat rejtenek, amelyeket a látoga

hű xeroxkópia. És akkor még

tók működtethetnek. A kiállításon végigmenve 11 ilyen

nem is beszéltünk arról, hogy

"hangdobozzal" találkozhatunk. Témáikkal, ha nem is min

míg az Aranybulla elvileg bár

dig, a közelükben kiállított anyaghoz kapcsolódnak: ilyen

mikor, akárhányszor megte

pl. a Szabó család első adása; 1956 utolsó napjai; Rádió

kinthető, az eredeti hang egy

és a háború, stb. Ezek a CD-felvételek képviselik azt, ami

szeri és megismételhetetlen.
3. Ez a legfőbb oka annak,
hogy a kiállításon az utolsó

ről a kiállítás végső soron szól(na)): a "láthatatlan" MŰ
SORT.5

20-30 évről alig esik szó!

A folyosóról annak a három teremnek egyikébe lépünk,

4. A terület egyharmada egy

amelyekbe - az új koncepció jegyében - a következő három

35 m hosszú, két és fél m szé
les, I4(!) ajtóval szabdalt, az

téma anyaga került:
- az elsőben a műsorkészítés színhelyeiről, módozatairól;

igen gyakori fogadások alkal

- a másodikban a műsor közvetítésének (és részben a

mával

hangfelvétel) eszközeiről;

melegkonyhának

is

használt(!) folyosó, amelynek
csak az oldalfalait lehetett fel
használni. További nehézsé
get okozott, hogy a kiállítás

- a harmadikban pedig a műsorok fogadtatásáról, a rádi
ózási szokásokról kaphat képet a látogató.
Az első terem mondanivalóját egy középen felfüggesztett

végén a látogatónak vissza

nagyméretű stilizált mikrofon jelképezi. Ezt veszi körül -

A kiállítási folyosó

fordulva újra végig kell men

igencsak zsúfoltan - az alapjában kétfelé osztható kiállítá

The corridor of the exhibition

nie a tárlaton, majd ebből ki-

si anyag. Az egyik csoportot (a helyhiány miatt) "kettévá
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ókkal teleaggatott kirakati bábuk és a magasban elhelye

lépve egy emelettel feljebb

zett Trabant látványa mindenesetre ezt a célt is szolgálta.
(Az alatta álló figura - az elképzelések szerint - a Walkman

azonban nem óhajt visszafor

divatját idézi-idézné fel - ha nem lennének mindig olyan

tás végén átmegy a Néprajzi
Múzeum új kiállításának utol

Nagyméretű üde színfoltot alkot a kiállítás végén a kora

nál ilyen ragyogó választási

beli, eredeti, többségében nagyméretű plakátok együtte

lehetőséget a látogatóknak...

se. Közülük a legtöbb m ost kapott először nyilvánossá

5. Hiábavaló lenne itt azzal

got. E színes kavalkád vezet el azután a kiállítás záró lát
ványosságának szánt óriásfotóhoz. Ez páratlan eseményt

anyag "hallhatósága" miért

szán az elbocsátott rádiósokkal való szolidaritás jegyében

sói!) termébe. Kevés tárlat kí

foglalkozni, hogy a hangzó
hagy annyi - finoman szólva kívánnivalót maga után. Meg
oldási ötletekből és műszaki

zajlott le a Magyar Rádió épülete előtt. A fotót azonban a

felkészültségből nem, csak

tervezettnél szűkebb tér miatt U alakúra kellett meghajlí

pénzből é s helyből volt hiány.

tani, miáltal a rálátás lehetetlenné vált, hatása pedig,

Ha valahol, nos itt azután iga

amelyet kiválthatott volna, a nullára csökkent.

zán jól jött volna az un.

A kiállítás vendégkönyvének (eddigi) bejegyzései szerint a

1NFRASOHND nevű berende

látogatók túlnyomó többsége elégedett a látottakkal. Kis

zés, amely a fülhallgatóban

számban ugyan, de voltak/vannak kritikus szemmel nézelődők is, akiknek észrevételeivel egyet kell érteni. (Különö
sen azoknak kell igazat adni, akik észrevették: a kiállítás

Posters of radio programs

dulni, megteheti, hogy a kiállí

látogatók is, akiknek a kiállítási tárgyakhoz való viszonya
eléggé sajátos...)

örökít meg: azt a tömeg-demonstrációt, amely 1994 tava

Rádiós plakátok

folytathatja a nézelődést. Ha

azt a hangol szólaltatja meg,
amely onnan szól, ahová a lá
togató fordul.
6. Említettem már: a mai mo

kivitelezése, "külcsínje" - amelynek fontosságáról oly

dern technikát úgy ahogy kép

gyakran szokás megfeledkezni - bizony több helyen silány,

viselő stúdió is az emeletre

szegényes, méltatlan a témához és a helyszínhez!)

került é s pl. nem esik szó a

A vendégkönyv mégsem tükrözi a valós helyzetet. A kiállí

műholdas adásokról, stb...

tás rendezője, e sorok írója tudja, hogy feladatát felemá
san oldotta meg. Ezt a fentiekben felsorolt tények minden
bizonnyal alátámasztják. A szokottnál több önkritikus ele

Ezért sem olyan nagy baj talán, hogy a harmadik terembe

met tartalmazó tartalmazó sorait azonban nem mazochiz-

tervezett téma - a rádiózási szokások bemutatása - már

musból, hanem azért vetette papírra, hogy segítsen kiál

ebben a helyiségben elkezdődik. Az elképzelés - megfele

lításrendező kollégáinak.

lően annak a célnak, hogy minél több érdekességgel, ins
tallációs ötlettel hozzuk közel a látogatóhoz a mondaniva
lót, - az volt, hogy kisebb-nagyobb enteriőrökkel, tárgy
együttesekkel idézzük fel a rádió sajátosan fontos szere

A kiállítás alaprajza

pét a különböző szituációkban, eseményekben, életvite
rán egy-egy készüléktípust igyekeztünk in situ helyezni. Si

1 Bejárat - "rádiós fal"
2 Telefon Hírmondó

került is néhány mulatós részletet létrehozni (cipészmű

3 Mai műsorok

hely, házhomlokzat ablakba kitett rádióval, légópince). De

4 Bemondók

lekben. így születtek meg azok a megoldások, amelyek so

a jól sikerültek sem feledtetik a sikerületleneket, köztük

Ahol és ahogy a műsort

azt, amely egy előkelő szalonba beállított zenegépet akart

5 készítik

bemutatni. Ez a komoly bútordarabnak számító készülék

6 közvetítik

helyhiány miatt bántóan elkülönül a szalont ábrázoló -

7 hallgatják

egyébként rosszul megválasztott - háttérfotótól, egyálta
lán nem "folytatódik" a látványban, nem olvad össze vele.

The ground plan of the
exhibition

A sikerületlenek közé tartozik az "amerikai" enteriőr is,
amely a legmodernebb Ill-FI torony beállításával és a mo
dern környezet kialakításával próbált képet adni napjaink
igényes rádiózásáról. Az egyébként mutatós enteriőrbe
azonban nem sikerült ilyen készüléket szerezni, ráadásul
tovább rontotta a látványt (és megértést) az az utólagos
elképzelés, hogy egy rövidhullámú készülék beállításával
adjunk valami képet a magyar rádiót külföldön hallgatók
ról vagy rádióamatőrökről.
Ezzel szemben talán sikerült némi - a kiállításainkban
annyira hiányzó - humort becsempésznünk: a táskarádi

1 Entrance - "Radio wall”
2 Telephone Eourier
3 Recent programs
4 Announcers
Where and how the
program is
5 made
6 broadcasted
7 listened to
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Ethno-phono-photo-kinematographia*

'Fari János

Elhno-phono-pholo-

1. Az ötlettől a megvalósulásig

Korabeli eszközök, fonográfok, Bolex rugós filmkamera,

-cinemalography

A Néprajzi Múzeum szakemberei akkor nem érzik hivatá

régi lemezes fényképezőgép.

The Development of Sound

sukat öncélúnak, hanem hasznos valóságnak, amikor

III. terem: A néprajzi filmezés és hangrögzítés átalakulása

and Picture Recording.

önálló kiállítási tervüket a szakmai elöljárók elfogadják és

1945 és 1968 közölt.

ők megvalósíthatják. Ezért évről-évre megmérettetik ma

Szőts István, Raffay Anna, Keszi-Kovács László és a doku-

Exhibition in the Museum of
Ethnography.
5.12.1995.-5.5.1996.

gukat, amikor pályázatokat benyújtva, várják a választ.

mentumfilm-stúdió alkotóinak munkái, gazdálkodás, szo

1993 végén a Néprajzi Múzeum belső kiállítási pályázatá

kás, mesterség témakörben, tematikus videóprogramok

The exhibition opened for the

ra beadtam Ethno-phono-kinematográfia címmel egy öt

összeállítása, népzenei lemezkiadványok, népzenei rádió

100th anniversary of the film

teremből álló jövendő kiállítás szinopszisát:

műsorok bemutatása.

w as

I. terem: A százéves film és a rögzített hang.

Korabeli eszközök, tárgyak: ARR1FLEX ST. filmkamera,

years of preparatory work.

Kitekintés a világ és Európa filmtörténetére. A Magyar

ADMIRA kézikamera, faállvánnyal, 16 mm-es vágószerke

Hungarian ethnological re

Filmintézet korabeli dokumentumai és külföldi filmarchí

zet, drótos magnetofon, régi szalagos magnetofonok, ko

vumok eszközei és felvételei bemutatása.

rabeli vágóasztalok, korabeli amatőr filmkamerák (N-8), stb.

II. terem: A magyar néprajzi filmezés és hangrögzítés kez

IV. terem: A néprajzi audiovizuális dokumentálás fejlődése

era was also a useful aid in

detei a századfordulótól 1945-ig.

az 1970-80-as években.

collecting data, already from

Fonográf felvételek, hangdokumentumok, filmjegyzetek

Lakatos Vince, Martin György, Kollányi Ágoston, Boglár

the end of the last century.

szokásokról és táncokról, híradófelvételek néprajzi té

Lajos, Szabó Árpád, Kiss József, Lakatos Iván, Moldován

The technical historic and

mákról. Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán hangfelvé

Domokos, stb.

telei, Georges Höllering, Gönyey (Ébner) Sándor, Paulini

Technikai eszközök, amelyek szinkron kép és hangrögzí

Béla, Fekete Ferenc, Icsey Rezső filmfelvételei. A Pátria

tésre alkalmasak: ARR1FLEX-BL kamera állvánnyal,

hanglemezsorozat. A gyűjtésekről készült fényképfelvételek.

BOLEX akkumulátoros kamera (PILOT), ECLAIR kézika

preceded

by several

search was among the first in
the world in using not only the
phonograph, but the film cam

methodological approach is
important because the stages
of development decisively
determined the ethnological,

mera, 16 mm-es és 35 mm-es vágóasztalok, amatőr film

anthropological picture and
sound

recording,

felszerelések (S-8), kezdetleges, szalagos videó-berende

the ap

proach according to which
these documents were made

* A néprajzi hang- é s képrögzítés fejlődése - kiállítás a Néprajzi

zés, és ezekkel a berendezésekkel készült hang- és filmdo

Múzeumban 1995 december 5 - 1996 május 5.

kumentumok.

and how they were left for
posterity. The technical barri
ers and possibilities brought
about schools, styles, and
methods, the development of
which influenced, from a his
tory of science point of view,
the development of both the
sciences of ethnology and
anthropology.

Vikár

Béla

népmese

gyűjtés közben. Felsőszcntmárlon - Somogy
megy e - 1900
Béla Vikár collecting
folk-tales. Felsős/,entmárton - Somogy
County - 1900

Fbtók - Photos: Winter E.

A NÉPRAJZI HANG ES KÉPRÖGZÍTÉS F E J L Ő D É S E
THE DEVELOPMENT OF ETHNOGRAPHIC SOUND AND
IMAGE RECORDING
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V. terem: A néprajzi-antropológiai dokumentálás napjaink

tól, amelyek a 30-as évektől napjainkig készültek. E film

ban.
Videótechnikával készült dokumentumfilmek, műholdról

anyag adatai kerültek kiadásra a Néprajzi Filmstúdió mun
katársainak jóvoltából a Néprajzi Filmkatalógusban 1995.

sugárzott televíziós programok, korszerű hangrögzítő esz

decemberében, a mozi születésnapján.

közök, számítógépes feldolgozási lehetőségek. Kortárs
néprajzi-antropológiai filmesekkel készült interjúk, illetve

Az "Ethno-Phono-Photo-Kinematographia, a néprajzi
hang- és képrögzítés fejlődése" című kiállításban minde

az általuk készített filmek részleteinek bemutatása, több

nek előtt a rendelkezésre álló technikai felszerelés - hang-

nonstop videóprogram keretében (Jean Rouch. David

és képrögzítő, illetve feldolgozó berendezések - és a segít

McDougall slb.).

ségükkel rögzített anyag bem utatása volt a célunk. A nép

A kiállításhoz hetente rendszeres filmvetítést és videópro

rajztudomány audiovizuális technikatörténetének és do

gramot tervezünk, nemzetközi konferencia és filmfesztivál

kumentumainak népszerűsítése volt a feladat.

is megrendezésre kerülhetne.

A technikatörténeti és módszertani megközelítést azért

1994-ben a Néprajzi Múzeum kiállítási bizottsága vezető

tartjuk fontosnak, mert a különböző fejlődési fokozatok

Tamás Kata hajadon lo-

sége elfogadta megvalósításra az Ethno-phono-kine-

döntően meghatározták a néprajzi, antropológiai kép és

nográfha énekel. Bánfly-

matográfia című kiállítás fenti tervét. A forgatókönyv

hangrögzítést, azt a szemléletmódot, ahogyan ezek a do
kumentumok elkészültek és ahogyan az utókorra marad

himyad - Kolozs megye 1902

lak. A technikai korlátok és lehetőségek iskolákat, stíluso

Kata

A kiállítás minél igényesebb megvalósítása érdekében

kat és módszereket hoztak létre, melyek fejlődése tudo

igyekeztünk támogatót találni a Nemzeti Kulturális Alap

mánytörténetileg befolyásolta mind a néprajztudomány,

singing to phonograph,
Bánit)hiinyad - kolozs

Film- és Video Szakkollégiumához beadott pályázattal, il

mindpedig az antropológia tudományának alakulását. Fej

County - 1902

letve a Mozgókép Alapítványnál is. A Nemzeti Kulturális

lődési fokozatokat ábrázoltunk kiállításunkban, kiragadva

Alap egy másik szakkollégiumától 600.000 Ft-ot, a Műve

egy-egy jellemző eszközt és témát, a laterna magica kéz

lődési Minisztériumtól 400.000 Ft támogatást kaptunk

zel festett képeitől a multimédia-programot futtató számí

In our exhibition we repre

1995. októberében. Amúgy magunkra maradtunk, mert a

tógépig, a fonográftól a DAT magnóig, a dagerrotípiától a

sented sta g e s of develop

körülbelül 10 helyre beadott pályázataink nem jártak

fotó CD-ig, valamint a közösségben hallgatott népmesétől

ment, taking a characteristic
device and theme, from the

részletes kidolgozása, és a kiállítást előkészítő munkacso
port szervezése megkezdődött.

Tamás

inaidén

sikerrel.

a műholdas televíziózásig.

2. A megvalósítás

A kiállítás bevezető részében egy filmtörténeti vonatkozá

A kiállítás megrendezéséi az alábbiak miatt tartottuk fon
tosnak és időszerűnek 1995-96-ban:

sát is szerettük volna megmutatni ennek az anyagnak. Na
gyon kevesen tudják, hogy 100 évvel ezelőtt sok néprajzi

gram, from the phonograph to

A magyar néprajzi kutatás nemcsak a fonográfot használta

filmfelvétel is készült a világ különböző részein. Közülük

the DAT tape recorder, from

az elsők között a világon, hanem a kamera is hasznos se

néhányat Marcus Banks, angol antropológus segítségévei

the daguerrotypy to the photo

gédeszköz volt az adatgyűjtésben már a múlt század végé

hozhattunk ide a Néprajzi Múzeumba Gambridge-ből, Wa

CD, and from the folk-tale lis

től kezdve. Elég, ha csak a fényképészmesterek műtermei

shingtonból, (Mordból, Ausztriából és Ausztráliából,

tened to in a community to

ben készült portrékra vagy családi fotográfiákra utalunk.

melyeket eredeti helyszínen, terepen rögzítettek. 1905-

A hagyományos kultúra és a mai társadalom mindennapi,

ben egy osztrák antropológus terepen egy busmant kért

illetve szájhagyományozódás útján terjedő folklórjának
hang- és képdokumentálásában a magyar kutatók élen

meg arra, hogy az ének- és beszédstílusában mondjon fo
nográfra egy részletet. Ugyanezt filmre is fölvette. Ez a ki

1-4 May 1996 in the Museum

járnak. Vikár Béla száz esztendeje 1895. decemberében

állításunk egyik kuriózuma.

of Ethnography. They shall

Európában először, a világon pedig másodikként használ

Vikár Béla nyelvész és néprajzkutató 1890-ben még gyors-

discuss how it is possible to

hand-painted pictures of the
laterna magica to the comput
er running a multimedia pro

satellite TV watching.
AVICOM (the audiovisual sec
tion of ICOM) shall hold its
world conference between

ta az első hangrögzítő eszközt, az Edison-féle fonográfot

utilise

népzenegyűjtésre.

recording, sound recording,

A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteményében 4556 fo
nográfhenger, közel 600 órányi gramofon- és lemezfelvé

technique,

picture

photography, multimedia to
serve science, art and muse
ums.

tel található, nem beszélve az MTA Zenetudományi Intéze
te Népzenei és Táncosztályának, a Magyar Rádió, valamint
a Magyar Művelődési Intézet Módszertani Házának felvé
teleiről. A Néprajzi Múzeum fényképgyűjteménye rendel
kezik az országban a leggazdagabb néprajzi fénykép
anyaggal, 312.400 felvétellel.
A Néprajzi Filmstúdióban 136 befejezett 16 mm-es film és
110 vágatlan filmjegyzet van BETA SP U-MATIC és VI IS
másolatban és eredeti film formátumban, valamint 82 da
rab eredetileg videóra készült felvétel. A magyar néprajzi
filmezés történetét feltáró kutatás során eddig közel 800

Század eleji műtermi

darab olyan néprajzi film adatait sikerült összegyűjteni a

fényképezőgép

Magyar Filmintézet Filmarchívumából, a Néprajzi Múze

Sludio camera from Ihe

um Filmstúdiójából, a Magyar Tudományos Akadémiától,

beginning of Ihe

a Magyar Televíziótól és a MOVI Dokumentum-filmstúdió

century
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as, 40-es években rögzített.
A kolozsvári születésű Gönyey Ébner Sándor 1920 és
1944 között dolgozott a budapesti Néprajzi Múzeumban.
Több mint 10.000 fényképfelvételt, közel 100 néprajzi fil
met, filmjegyzetet készített rugós kamerával.
Az eredetileg festőnek induló, majd néprajzi filmjeivel hír
nevet szerző Keszi-Kovács László a 30-as években került
kapcsolatba a filmezéssel. 1940-ben a kolozsvári egyetem
tanára és az Erdélyi Tudományos Intézet néprajzi osztályá
nak vezetője lett. Tanítványai között volt Jancsó Miklós is.
A kiállítás bemutatja a néprajzi filmezés számos hírneves
alkotójának munkáját. Találkozhatunk Raffay Anna, Boglár
Lajos, Martin György, Tímár Sándor, a Gulyás testvérek,
Kiállílásrészlel: néprajzi
filmezés és hangrögzí

írással jegyezte le somogyi gyűjtéseit, de 1895-ben már a

vagy Moldován Domokos nevével és filmjeivel.

fonográfot használta Magyarországon elsőként. 1903-ban

Tervezzük - és nagyon sokan kérik is, de egyelőre anyagi

tés, 1950-60

így emlékezett vissza a kezdetekre: "Mechanikailag össze

akadályai vannak -, hogy készüljön egy olyan vezető,

szedni és hamisítatlan mivoltában készen idehozni az élő

amely a kiállítást bemutatja, elmondja azokat a dolgokat,

Part of the exhibition:

népnyelvi és népzenei anyagot, ez volt szerintem a fonog

amelyet nem tudtunk a falra kiírni.

etnographical film mak

ráf útján megoldandó feladat. A fonográf annál nagyobb

Tervezünk egy tanulmánykötetet, amely szintén a kiállítás

ing and sound record

csodálatot szült, mennél ismeretlenebb volt még a leg

tartalmi és tudománytörténeti vonatkozásait szeretné be

ing, 1950-60

több helyen, és mennél meglepőbb a nép fiaira nézve az,

mutatni a Néprajzi Közlemények külön kötetében.

A kiállítás alaprajza

hogy ismerősük hangját hallották ki belőle. Mindenki bíz

1996. május 1-jétől 4-éig a Néprajzi Múzeumban tartja az

tatta a jóhangú énekeseket, hogy daloljanak bele a gépbe,

AV1COM (az 1COM Audiovizuális Szakosztálya) konferenci

és ez az eleven érdeklődés sokat használt magának a

áját. A tanácskozás témája: hogyan lehet a kép-, a hang-

gyűjtés ügyének, Mulattattam a népet, s ő gazdagon jutal

rögzítést, a fotográfiát, a multimédiát ma a tudomány, a

mazott meg érte.".

művészet, a múzeumok szolgálatában használni.

A néprajzi tém a a professzionális filmgyártásban is meg

3. A kivitelezés technikai és anyagi körülményei

2 Camera ohsciira - a

jelent. A 30-as évektől kezdve a Magyar Filmiroda nagyon

A különböző pályázatokhoz részletes költségvetéseket

fénykép keletkezéséről

sok néprajzi híradó- vágj' dokumentumfilmet készített.

dolgoztunk ki. A legszerényebb is közel 7 millió Ft volt. A

5 A hang- és mozgókép-

Különlegesség Moholy Nagy László Nagyvárosi cigányok

múzeum anyagi lehetőségei nem engedték meg, hogy, a

rögzítés története
4 A hazai néprajzi kép-

című fdmje 1932-ből.

fenti összeg alapján tervezzük tovább kiállításunkat. így

Vannak olyan videóprogramjaink is, amelyeken azok a fil

aztán karcsúsítani kellett a költségvetésünket, a Néprajzi

és hangrögzítés kezde

mek, azok a táncfelvételek mennek, amelyek Gönyey Sán

Múzeum saját forrásból kb. 5()().()()() Ft-tal járult hozzá sa

tei 1895-től

dor és Keszi-Kovács László Molnár Istvánnal együtt a 30-

ját kiállításához, Ekkor kényszerültünk a Magyar Rádió

1 I',lőtér - lötöposzlerek

kiállításához átengedni három termet, barterszerződés
keretében, ennek keretében legalább öt CD lejátszói tud
tunk működtetni kiállításunkban, és egy hónapon át rádió
reklámokban hirdették kiállításunkat.
A fenti körülményeket figyelembe véve a kiállítási terüle
tet 9 térre kellett csökkentenünk változatlan tartalommal.
A kiállítást Birinyi József népzenész, illetve Bolykiné
graphical picture and
sound
recording
5 Klnographical plutlos,
sound records, films
5 Az 1930-as évek nép

The ground plan of the

rajzi fényképei, hangfel

exhibition

6 Clnographical photos,
sound records, Hirns

vételei, Hímjei

from the ‘30s to ‘45
7 Making films and

6 Néprajzi tematika az
1930-as évektől 1945-ig

1 Vestibule - Posters

7 Néprajzi filmezés és

2 Camera obscura -

hangrögzítés, 1950-60

about the birth of

8 Az audiovizuális nép
rajzi dokumentálás az

photography

recording sounds in
ethnography. 1950-60
8 Audiovisual ethno

3 The hist «try «tf record

1970-80-as években

ing of sounds and mo

9 Interaktív multimédia

tion pictures

- a tudomány népszerű
sítés lehetőségei

of Ihe 1930s

4

The

b egin ning

Hungarian ethno

of

graphical documenta
tion
9 Interactive multime
dia - possibilities for
the popularisation of
scien ce

Fogarasi Klára fotótörténész kollégámmal, Dr. Kovács
Emese néprajzkutató, Sebestény Krisztina és Mészáros
István kiállítás-rendező. Péntek Gábor, technikus, Farkas
Károly és Galambos Zoltán számítógépes munkatársaim
mal együtt hoztuk létre.
4. Működés és üzemeltetés
A kiállítás kivitelezésénél a legtöbb gondot az okozta, hogy
a rendelkezésre álló egy hónap nem volt elegendő a teljes
befejezéshez. Még a mai napig sem mondhatjuk, hogy a
kiállítást a terveknek megfelelően kivitelezték. Javításra
lenne szükség a helyesírási hibák tekintetében, tartalmi
információk még mindig hiányoznak a kiállítás falairól.
Az őrzés napi problémák elé állít bennünket, hiszen nem
volt pénz pormentesen záró vitrinek felszerelésére. A
Néprajzi Múzeum több kiállítást kiszolgált, kidobott instal
lációs anyagából dolgozhattunk. A folyamatos rongálások,
lopások is nagy gondot jelentenek.
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Számvetés
A magyar múzeumok esélyei és lehetőségei*

Müller Róbert

Előadásomban öt dunántúli megye múzeumainak helyze

nehézkesebbé vált. Ezért 1955 és 1962 között lépcsőzete

The Chances and Possibil

tét kívánom áttekinteni az utóbbi tíz esztendő adatai alap

sen átadták a vidéki múzeumokat a megyei tanácsoknak.

ities of Hungarian Muse

ján. Azokat a megyéket vontam be a vizsgálatba, amelyek

Ezt a folyamatot az 1963. évi 9. számú törvényerejű ren

ums

részt vesznek az Alpok-Adria Munkaközösség munkájá

delet zárta le, amely létrehozta a megyei múzeumi igazga

ban: Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala.

tóságokat és a megyék múzeumi szervezeteit. A múzeumi

In my lecture I have surveyed
the development of the situa

Előtte azonban röviden érintenem kell e régió múzeumai

szakembergárda eleinte ellenezte a decentralizálást, hisz

nak történetéi. Az öt megye első (iskolai) múzeumát a ma

így a budapesti központ messzesége miatt élvezett relatív

gyar régészet atyja, Rómer Flóris alapította meg 1859-ben

függetlenségüket elveszítették, és kiszolgáltatottá váltak.

in the last 10 years. As gener

Győrött. Szombathelyen 1872-ben, Kaposvárott 1879-

Az aggodalom megalapozott volt, hisz a helyi párt- és ál

ally in the whole country, from

ben, Sopronban 1867-ben, Keszthelyen 1898-ban alakult

lami vezetés nemcsak a múzeumok mindennapi életébe,

the mid-late 60s, first of all in

meg a Régészeti és Történelmi vagy a Múzeumi Egyesület.

programjaiba avatkozott be, de az is előfordult, hogy

the county sea t museums,

Sümegen 1880-ban kezdte meg gyűjtőtevékenységét

kegyvesztetté vált elvtársaktól úgy szabadullak meg, hogy

there were strong develop

Darnay Kálmán. A pécsi múzeumot 1898-ban a város hoz

áthelyezték őket a múzeumba.

tion of five Transdanubian
county museum organisations

ments of the staff, the collect
ing activity received larger

ta létre.

A változásnak azonban előnyei is voltak. Ahol a múzeum

A múzeumok felügyeletét, és tevékenységük koordináció

vezetés elég ügyesnek bizonyult, vagy ahol a megyei párt

lished museum year-books

ját az 1889-ben megalakított "Múzeumok és Könyvtárak

ós tanácsvezetés affinitást mutatott a múzeumügy iránt, a

ensured a possibility of publi

Főfelügyelősége" látta el, amely a múzeumok törekvéseit

múzeumok finanszírozása sokkal nagyvonalúbbá vált. A

cation. The m useum s and

központi keretből anyagilag is támogatta. Csak nagyon rit

legtöbb megyei múzeum évkönyvet jelentethetett meg:

their

kán fordult elő, hogy egy múzeumot vagy magángyűjte

Pécs 1956-tól, Győr 1959-től, Szombathely 1963-tól. Ka

larger attention as a scene of

ményt államosítottak, mint pl. a sümegi Darnay Múzeu

posvár 1973-tól, Zalaegerszeg 1970-től, ill. önállóan

the ideological training.

mot 1912-ben. Több, egyesületek által létrehozott múzeu

1987-től. Ezek a kiadványok fontos szerepet játszottak a

mot viszont átvettek a városok. így pl. a szombathelyit

tudományos élet és a kutatás fellendülésében.

1900-ban, a kaposvárit 1923-ban. A két világháború kö

A felsorolás egyben azt is mutatja, hogy az egyes megyék

zött Budapesten kívül 27 múzeum működött, ebből 6 a

között mily nagy különbségek keletkeztek. Megyéken belül

vizsgálandó megyékben, minimális szakembergárdával.

is nagyok voltak az eltérések. Ahogyan minden területen a

1995, despite the inflation,

A magyar múzeumok a II. világháborút követően kanya

fejlesztések elsősorban a megyeszékhelyekre koncentrá

the support of the museums

rodtak el az európai fejlődéstől. Az 1949. évi 13. törvény-

lódtak, ugyanígy főleg a megyei múzeumok erősödtek

already decreased in nominal

erejű rendelet a múzeumokat gyakorlatilag államosította,

meg. Két kirívó példa: az egész országban utolsóként Za

support, the regularly pub

exhibitions

received

From the middle of the 80s,
with the deepening of the eco
nomic crisis, the maintaining
of

the

inflated

museums

became harder and harder. In

terms as well, while in real
terms a decrease can be per

és irányításukat a MMOK-ra (Múzeumok és Műemlékek

la megyében szervezték meg a megyei igazgatóságot,

Országos Központja) bízta. A múzeumok az ideológiai

1971-ben. Akkor a Göcseji Múzeumban két tudományos

harc színterévé váltak. A Balatoni Múzeumban 1949-ben

munkatárs dolgozott, a keszthelyi Balatoni Múzeumban -

- vidéken elsőként - megnyitott nagyszabású állandó kiál

a járási 1979-ben csatolták vissza Zala megyéhez - vi

today almost 3 /4 of the bud

lítás mintájára az új kiállítások a darwinizmus és az osz

szont öt tudományos dolgozó volt. Ma Zalaegerszegen ki

get of the institutions consists

tályharc elméletének elterjesztését szolgálták. Egyre-

lenc, míg Keszthelyen már csak négy tudományos munka

of w'age costs.

másra alakultak új múzeumok, a központi irányítás egyre

társ van. A 60-as évek közepén Kaposváron, a megyei mú

On the basis of the economic

zeumban két tudományos alkalmazott volt. Somogy me

situation of the country, no

gyében Kaposváron kívül gyakorlatilag csak kiállítóhelye

radical change in the financ

ket hoztak létre, de a tudományos dolgozók létszáma
* 1995 szeptember 14-én Klagenfurtban a ”7. Österreichischer

1994-re 17 főre emelkedett.

ceived everywhere already
from 1990. The numbers of
the staff hardly changed, by

ing can be expected in the
near future. The museums
already have no exploitable

Museumstag” keretében megrendezett ’’Museen im Alpen-Adria

A szakembergárda összetételében megfigyelhetők bizo

reserves, they can only main

Raum, Chancen und Aufgaben in Gegenwart und Zukunft" c. kon

nyos tendenciák. A 60-as évek közepétől megélénkülő épí

tain their operation if they

ferencián elhangzott előadás némileg rövidített fordítása.

tőtevékenység miatt megnövekedett leletmentő munka a

reduce the number of the

44

staff. The reduction shall be

múzeumokra hárult. A cél az volt, hogy lehetőleg minden

szont mind az öt megyében nominálisan is csökkent a

made first of all

leletet megmentsenek, ezzel magyarázható a régészek

költségvetés! A legnagyobb mértékben Baranya megyé

számának erőteljes növekedése. Központi elvárás volt,

ben, csaknem 15 %-kal, de Zala megyében is majd 10 %-

hogy a múzeumok komoly gondot fordítsanak a közelmúlt

kai, legkevésbé Somogy és Vas megyékben.

és a jelen tárgyainak gyűjtésére, a munkásmozgalom helyi

Sokkal elkeserítőbb a helyzet, ha a vizsgált időszak inflá

substance of the great art

történetének feldolgozására, és a szocializmus építésében

cióját is figyelembe vesszük. A 2. ábrán az infláció

object holdings accumulated

elért sikerekkel együtt ezt kiállításokon is bemutassák. így

mértékét jeleztem. Ez azt jelenti, hogy az 1985-ös 100 - Ft

in the museums can hardly be

a 70-es évek végére, a 80-as évek elejére majd minden

1990-ben 4 3 .6 0 .1994-ben 13.70 Ft-ot ért, ezévben pedig

solved even with the present

múzeumba került "újkori muzeológus", gyakorlatilag törté

már a 10 Ft-ot sem éri el.

collections maintenance and

nész. A nagyobb múzeumokban történeti osztályt is létre

így a múzeumok finanszírozása már egészen más képet

restorer staff.

hoztak. A közművelődési munka színvonalának emelésére

mulat (3. ábra). A két alulfinanszírozott megyében 1990-

a múzeumok többsége lehetőséget kapott népművelők al

ig a költségvetés reálértéken is növekedett (Győr-Moson-

kalmazására. Ahol a természettudományi kutatásnak már

Sopron megyében 66 %-kal, Zala megyében egyenesen

research

staff,

in the
as

the

research and publication pos
sibilities narrowed down any
way, while the protection of

hagyományai voltak, vagy ahol a megyei vezetés fontos

140 %-kal). Baranya megyében gyakorlatilag nem történt

nak tartotta a képzőművészeti alkotások gyűjtését, termé
szettudósokat és művészettörténészeket alkalmaztak,

változás, Vas és Somogy megyékben viszont már ebben az
időszakban csökkent a költségvetés reálértéke. A 90-es

osztályokat vagy külön múzeumokat hoztak létre.

években aztán általánossá váll valamennyi múzeumi szer

A 80-as évek közepétől a kelet-európai országokban elmé

vezetben a költségvetés értékvesztése.

lyült az általános válság. Egyre nehezebbé vált a felduz-

Tekintsük át a bér- és társadalombiztosítási kiadások ará
nyát a költségvetésen belül. (4. ábra) Az ideális az lenne,

Baranya
Győr-Sopron
Somogy
Vas
Zala

1985
31 322
10 017
20 968
31 376
4 431

1990
72 910
38 147
41 658
59 787
24 392

1994
131 352
82 707
60 313
110 071
52 991

1995
112 630
79 243
58 902
106 864
47 735

ha a bérköltségek a költségvetés 1/3-át tennék ki, és 2/3
jutna a fenntartásra, kutatásra és közművelődésre. 1985ben Baranya és Somogy megyékben a bérköltségek aránya
az ideális közelében volt, de átlagban már akkor is 46.3 %
volt az arány, sőt Vas megyében elérte a 63.3 %-ot. Az

1 A költségvetések alakulása*
Development of the budgets

arány az elmúlt tíz esztendőben mindenütt romlott.
Csak Győr-Moson-Sopron megyében figyelhető meg a ta
valyi évhez viszonyítva idén némi javulás. Nincs jogom ké

zasztott múzeumi hálózat fenntartása. Ahogy az már szo
kás, a takarékosságot a kultúrán kezdték. Ez a gyakorlat

telkedni a rendelkezésemre bocsátott adatok helyességé

máig tart és félek, hogy ez a folyamat a következő évek
ben is folytatódik.

alkalmazottak létszáma 6 fővel gyarapodott!

Öt múzeumi igazgatóságtól szereztem be a statisztikai

minden megyei igazgatóságon meghaladta a 70 %-os

adatokat. A következőkben ezekkel szeretném megismer

arányt. (5. ábra) Ifa a közvetlen üzemeltetési költségeket

tetni Önöket. Nem véletlenül az 1985-ös, az 1990-es, az

(áram, fűtés, víz, csatorna, szemétszállítás stb.) vesszük,

1994-es és az 1995-ös adatokat elemeztem.

ehhez arányítva a gyűjtőtevékenységre, konzerválásra-

Elsőként tekintsük ál az intézmények költségvetését (1

restaurálásra, raktározásra, tudományos vizsgálatokra és

ben, de míg a bérköltségek 7 millió Ft-tal csökkentek, az
1995-re Győr-Moson-Soprön megyén kívül a bérköltség

2 Az infláció mértéke vá

feldolgozásra, kiadói tevékenységre, kiállításokra és egyéb
közművelődési munkára a költségvetésekből alig 10-20 %

sárlóértékben kifejezve

jut. így nem csodálható, hogy múzeumaink a működőké

Rale of inflation in pur

pesség határára jutottak. (Emlékeztetni kívánok a Győr-

chasing value

Moson-Sopron megyei igazgatóság kétségbeesett bejelen
tésére 1995 elején, hogy a megye kiállításait időszakosan
be kívánják zárni.)
Az elmúlt években alig születtek értékes, új állandó kiállí
tások. azok is többnyire pályázaton nyert pénzek segítsé
gével, vagy a városok hathatós támogatásával. Nagysza
ábra és keretes táblázat). 1985-ben meglehetősen nagy

bású időszaki kiállításokra is egyre kevesebb a fedezet. A

* A grafikonok jelzései

volt a szóródás. Zala megyében a költségvetés csak 4.4

múzeumok a belépőjegyek árának emelésére kényszerül

Indications of the

millió Ft volt, Baranya és Vas megyékben viszont 30 millió

tek (ezek összehasonlítva a nyugat-európai árakkal még

diagrams:

feletti. 1994-ig nominálisan tekintve, ha különböző mér

mindig alacsonyak, de az átlagbérrel összevetve már ma

tékben is, de mind az öl megyében növekedett a költség-

gasnak tűnnek). Részben ezzel magyarázható, hogy a mú

........... Baranya

vetés, méghozzá a kiegyenlítődés irányába. A legalacso

zeumlátogatók létszáma az egész országban oly erőtelje

--------- Győr-Sopron

nyabb és a legmagasabb költségvetés között a különbség

sen csökkent. (6. ábra) Az öt megyében 1985-ben a mú

1985-ben több, mint hétszeres volt, 1994-ben viszont alig

zeumokat 2.705.733 fő látogatta meg, tíz évvel később,

1Somogy
--------- Vas
- ■ - Zala

két és félszeres. Ennek megfelelően a növekedés mértéke

1994-ben ez a szám már csak 1.357.467 fő, a csökkenés

is nagyon különböző, a nem egészen háromszorostól (So

50 %-os. A szociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy

mogy) egészen a tizenkétszeresig (Zala). Az idei évben vi

akárcsak a kormányzat, reálbércsökkenés esetén a csalá-
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dók is elsőként kulturális kiadásaikon próbálnak meg ta

szehasonlítva is, megállapíthatjuk, hogy az túl magas. Az

karékoskodni.
A múzeumi évkönyvek a 60-as, 70-es években még éven

ossz alkalmazotti létszám az öt megyében 1985 és 1990
között 721-ről 779-re nőtt, és az elmúlt 4-5 évben mintegy

te jelentek meg. Ma ez már ritka. A Savaria évkönyv 1982

100 fővel csökkent. (7. ábra) Az elmúlt tíz évben az egyes

és 1989 közölt és 1992 óta nem jelent meg. Az Arrabona

megyékben a változások különbözőek voltak. (6. ábra) So

1979-ig jelent meg évente, ezután összevont számokat

mogy megyében jelentős. Vas és Zala megy ékben szerény

adtak ki. 1986-ban, 1988-ban, 1991-ben, és 1994-ben. A

létszámleépítés volt. Győr-Moson-Sopron megyében 1990

kaposvári évkönyv 8. kötete 1987-ben, a 9. 1992-ben je

óta alig figyelhető meg változás, míg Baranya megyében a

lent meg. A 10. kötetet tavaly adták ki. Az öt megyében

legnagyobbak az eltérések. A tudományos munkatársak

ma már csak a pécsi évkönyv tekinthető rendszeresen

létszámát is be kívántam vonni a vizsgálatba. Ehhez az

megjelenő kiadványnak.

1985-ben és 1994-ben megjelent múzeumi alkalmazotti

A látogatószám-csökkenés és az évkönyvek megritkulása

névjegyzéket vettem alapul. Eszerint az öt megyei szerve

3 A költségvetések

csak külső jelei a múzeumok válságának. A nagyvonalú

zetben 1985-ben 1 0 5 ,1994-ben 116 tudományos munka

reálértéke

gyűjtőtevékenység következményeként minden múzeum

társat foglalkoztattak. Ez azt jelenti, hogy miközben az

The real value of the
hudgels

raktározási gondokkal küzd, külső raktárakat kénytelen

összlétszám 1990 és 1995 között 12 %-kal csökkent. 1985

bérelni, amelyekben az anyag a kedvezőtlen körülmények

és 1994 között a tudományos dolgozók száma 10 %-kal

között a teljes megsemmisülés veszélyének van kitéve. A

nőtt. Úgy vélem, nem ez a helyes irány, és a következő

restaurátorok száma és a műhelyek felszereltsége nem fe

években a múzeumok csak úgy tudnak úrrá lenni nehézsé

lel meg a kívánalmaknak. Egyre több szerzemény kerül

geiken, ha éppen a tudományos dolgozók létszámát merik

konzerválatlanul a raktárakba.

mérsékelni. Végig kell gondolni: szükség van-e ennyi tör

A helyzet jottányival sem jobb azokban a múzeumokban,

ténészre múzeumainkban? A jelen tárgyi anyagának be

amelyek az autópálya-építésnek köszönhetően komoly

4 A költségvetés és a

központi támogatásban részesültek. Ezek a múzeumok

bérköltség

ugyan lehetőséget kaptak felszereléseik megújítására,

arányának

évenkénti változása

nemcsak gépkocsikat, furgonokat vásárolhattak, de még

Annual changes of the

mobil telefonokra is szert tehettek, de a munka nem feje

budget/wage-cosl rate

ződik be az ásatás végén a dokumentáció elkészítésével.
Az előkerült leletanyagot konzerválni, raktározni kell és
erre már nem kaptak elég fedezetet, nem beszélve a lelet
anyag feldolgozásáról, amire e támogatások nem használ
hatók fel. A nagy ásatási kampányok befejeztével ezek a
múzeumok gyakran még nehezebb helyzetbe jutottak. A
magyarországi múzeumok túltelítettek. Pontos számok

gyűjtéséhez nem kell feltétlenül magasan kvalifikált tudós

nem ismeretesek, de becslésünk szerint a múzeumi törzs-

nak lenni. Távolról sem arra gondolok, hogy a századfor

gyűjtemények 70-80 %-a még közöletlen, és így a tudo

duló állapotaihoz térjünk vissza, de szerintem a magyar

mány számára gyakorlatilag elérhetetlenek.

múzeumok többsége pénzügyi lehetőségeit tekintve sze

Természetesen csak egyetérteni lehet azzal a törekvéssel,

mélyileg túlfejlesztett. Tapasztalataim szerint a múzeumi

hogy lehetőleg minden leletet meg kell menteni; hogy fal-

népművelőknek is egyre kevesebb a tennivalója. Nemcsak

vainkban az utolsó percben vagyunk, hogy még néprajzi

a múzeumok lehetőségei szűkültek be, de egyre kevesebb

tárgyak gyűjthetők: de tisztában kell lenni a realitásokkal,
az ország lehetőségeivel. Alig látok rá módot, hogy a mú

iskola keresi fel a múzeumokat, ill. veszi igénybe szolgál
tatásaikat. Saját szakterületemről, a régészetről is szól

zeumok pénzügyi támogatása javuljon. Rövid távon, tehát a

nom kell. Nos, a jelentéktelenebb leletmentéseket, lelet-

következő években további szűkítésekkel kell számolni. A

megfigyeléseket jól képzett ásatási technikusok is el tud

támogatás legjobb esetben szinten tartható. Természete

ják végezni. A fontos tudományos kérdések eldöntéséhez,

sen ezzel nem oldhatók meg az anyagi gondok, de különbö
ző melléktevékenységekkel, jó PR munkával a költségvetés

az előbbrelépéshez tervásatásokra lenne szükség, de ma
korlátozottak az anyagi lehetőségek. Több kollégát egzisz

kiegészíthető, a megerősödő vállalkozói réteg egyes tagjai

tenciálisan is érintene, ha státuszukat elveszítenék. De tő

mecénásként támogathatják a múzeumi törekvéseket.

lünk nyugatra is azt az olcsóbb megoldást alkalmazzák,

Mi tehát a teendő? A múzeumi közvélemény és a szak-

hogy a nagyobb leletmentő kampányokra, bizonyos pro

szervezet bizonyára kiátkoz, mert még ha szomorúan is,

jektekre meghatározott időre alkalmaznak szakembere

de azt kell megállapítanom, hogy' a megoldást csak a mú

ket. Ha a 30-40 évvel ezelőtti feltárások anyagait nem te

zeumi tevékenység beszűkítése és ehhez kapcsolódóan a

kintenénk még mindig az ásató kizárólagos szellemi tulaj

létszámleépítés jelentheti. (Az üzemeltetési költségekben

donának, és lehetővé tennénk, hogy az egyetemi hallgatók

megtakarítás már alig érhető el. A múzeumok ma a túlélé

az eddiginél nagyobb mértékben dolgozhatnák fel ezeket

5 Öl megye költségveté

sért küzdenek. Még az elért pozíciók sem tarthatók, igé

diplomamunka keretében, még a közöletlen anyag meny-

se és bérköltsége együt

nyeinket csökkenteni vagyunk kénytelenek, más céloknak

nyisége is csökkenne. A létszámleépítés talán azt is lehe

tesen

kell elsőséget kapniuk.) Ha a múzeumi alkalmazottak lét

tővé tenné, hogy a múzeumi szolgálatban maradók meg

Budget and wage-cost

számát tekintjük, még a nyugat-európai múzeumokkal ösz-

szégyenítően alacsony bérét emeljék.

of five counties in total
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Összefoglalóan: a múzeumok esélyeiről és lehetőségeiről
az a véleményem, hogy anyagi támogatásuk növekedésé
re a közeljövőben nem számíthatunk, ezért a múzeumok
költségvetésének szerkezetét át kell alakítani, a bérköltsé

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumi szervezet
intézményei
The institutions of the museum organisation in JászNagykun-Szolnok County

gek csökkentésével növelni kell az üzemeltetési, működé
si költségek arányát. Erőiket a belső gondok (raktározás,
műtárgyvédelem stb.) megoldására kell koncentrálniuk.
Ha ezen a helyzeten már úrrá lettek, és remélhetőleg az
ország gazdasági helyzete is javul végre, akkor gondolhat
nak újra fejlesztésekre, működésük kiszélesítésére.
aíms---------------- im .

6 A látogalószám alaku
lása. 85 - 90 - ‘94
Number of visitors in
‘85 - ‘90 - ‘94

A 7. O sztrák Múzeumi Napról

1995. szept. 14-16-án ke

helyzetéről, az alulfinan

rült megrendezésre Kla

szírozásra, a főfoglalkozá

genfurtban a 7. Osztrák

sú szakemberek alacsony

Múzeumi Nap. Központi

számára

témája: A múzeumok esé

Érthető módon csak a

lyei és feladatai az Alpok-

szlovéniai és a helyi múze

panaszkodtak.

Adria térségben. A rende

umok helyzetéről szóló be

ző szervek - Karintia Tar

számolók sugározlak opti

tomány és a Karintiai Tar

mizmust, (Magánbeszél

tományi Múzeum - kértek

getés során a karintiai kol

fel. hogy az öl dunántúli

légák is elégedetlenségük

megye múzeumainak hely

nek adtak hangot.)

zetéről tartsak előadást.

A szakmai kirándulások

7 A létszám alakulása az

Magyarországról egyedül

közül a Spittal a.d. Drau-i

öt megyében (alul a tudo

érkeztem.

múzeumlátogatást emel

mányos alkalmazottaké)
Stall number in five

A konferencián Ausztria

ném ki. A renaissance

tartományaiból

min légy

Porcia kastély két szintje

counties (see below the

száz fő vett részt, ameny-

ad otthont a magángyűjte

scientific workers)

nyire meg tudtam ítélni,

ményből 1958-ban létre

250

összetételük nem repre

hozott területi néprajzi

zentálta a múzeumi szak

múzeumnak. Nincs raktá

területek valódi arányait.

ruk, a kiállítás nagyobbik

Többségben voltak a mű

része tanulmányi raktár, a

vészettörténészek, a mú

tárgyak döntő többsége

zeumpedagógusok, a kis

kézbe vehető. A múzeum

egyesületi vagy városi mú

igazgató állítása szerint a

zeumok

képviselői, sőt

három éve megnyitott ki

magángyűjtők is megjelen

állításból még egyetlen

tek. Az Alsó-Ausztriai Tar

tárgy sem tűnt el. (Terem

tományi Múzeumból pl.

őr nincs!) Három részleg

egyetlen néprajzos jött el,

ben készült el a számító-

a régészek közül csak a

gépes tájékoztató, amit fo

karintiaiakkal találkoztam,

lyamatosan továbbfejlesz

akik házigazdaként vettek

tenek. A tárgy leltári szá

részt a rendezvényen. Né

mát beütve a képernyőn

pesebb küldöttség képvi

megjelenik a leírókarton,

selte Szlovéniát és Észak-

amely minden fontos in

Olaszországot. de még

formációt tartalmaz. Mi

8 Félszámalakulás, me

Horvátországból is három

kor jut el idáig egy magyar

gyénként
Staff numbers by coun
ties

fő érkezett. Az előadások

városi múzeum? Különö

általában lehangoló képet

sen. ha egyetlen szakem

rajzoltak

bere van!
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1
1994

1
1995

a

múzeumok

A bronzkori kiállítási 1991-ben a Szolnoki Galériá
ban mulatták be. Vándorútjál 1992-ben Budapesten
a Magyar Nemzeti Múzeumban kezdte. Azóta Néme
tországban. Belgiumban és Franciaországban több
múzeum fogadta.
The Bronze age exhibition was on display first in
Szolnok Gallery (1991), then in the Hungarian
National Museum in Budapest (1992). Since then it
has been exhibited in several museums of Germany,
Belgium and France.

I

DOMBOKKÁ VÁLT
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ÉVSZÁZADOK
BRONZKORI TELL-KULTÚRÁK
A KÁRPÁT-MEDENCE SZÍVÉBEN
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SZÁMVETÉS

Öt esztendő Jász-Nagykun-Szolnok megye múzeumai
nak életében (1990 - 1995)
Tálas László

Az 1960-as évek elején a múzeumok "tanácsosítása" je

sát eredményezték. Ilyen volt például a múzeumként funk

Five Years in the Life of the

lentette az első komoly próbatételt a magyar múzeumügy

cionáló ingatlanok tulajdonának tisztázása, a muzeális

Museums of Jász-Nagykun-

nek. A 70-es évektől kezdődően azonban egyre határozot

tárgyak tulajdonrendezése.

Szolnok

County

(1990-

1993)

tabban rajzolódott ki, hogy a megyei múzeumszervezeti

A sok küzdelem végül is eredménnyel járt. A települési ön-

forma számtalan előnyt hordoz magában. Lehetővé vált a

kormányzatokkal akár az épület, akár a tárgytulajdon ren

múzeumi szakembergárda koncentrálása, ugyanakkor a

dezésében viszonylag rövid idő alatt sikerült megegyez

change of the system in 1990,

dekoncentráció is. Az, hogy egy múzeumi szervezetben

nünk. Egyetlen vitatott múzeumi hovatartozási ügy volt

the community of the col

hat néprajzos dolgozik különböző múzeumoknál, csak lát

csupán, Jászberényé, de úgy gondolom, hogy a városi ön-

leagues of the Jász-Nagykun-

szólag jelentett hátrányt, mert jó összefogottsággal, a

kormányzat és a megyei múzeumi szervezet között létre

Szolnok

szakmai erények koncentrálásával lehetővé vált olyan

jött megállapodás korrekt módon tisztázta ezt a problé

worked out the strategy which

szellemi produkciók előállítása is, amelyet csak team

mát is - a Jász Múzeum a megyei szervezet része maradt,

we phrased as the followable

munkában volt lehetséges megvalósítani. Példaként sze

így tehát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szer

retném megemlíteni szervezetünk életéből a Megyei Nép

vezet egységes maradt, változás csupán az irányítási

rajzi Atlaszt vagy a "Szolnok megye népművészete" című

rendszerben következett be. Létrehoztuk a Múzeumi Ta

tection of the cultural objects,

kötetet, amely a megyei népművészeti kötetek sorozatá

nácsot, amely múzeumot érintő jelentősebb kérdésekben

the holding together of the

nak indító tagja volt. vagy a nemzetközi régészeti konfe

véleményt nyilvánít és állást foglal.

museum organisation, and

renciákat és kiállításokat.

Stratégiánk lényege az volt, hogy a múzeumba került mű

the shifting of the accent

A rendszerváltással egyidőben felvetődött és komolyan

tárgyak védelmét biztosítsuk. Több évtizede rendkívül ko

towards quality professional

szóba került a megyei múzeumi szervezet, mint elavult

moly gondunk volt a begy űjtött tárgyak raktározása, a mú

struktúra szétszedése.

zeumépületek szűkössége miatt. A 60-as években felszá

At the sam e tim e as the

County

museums

path - and the path to be fol
lowed. We grouped the strate
gy' around 3 points: the pro

work.
Concerning

the

holding

together of the organisation,

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szervezet

molt tanyai iskolákba kellett elhelyeznünk múzeumi mű

ekkor egy körlevéllel fordult a megyékhez, a sajtó nyilvá

tárgyak egy jelentős részét. A területi széttagoltság, az őr

nosságához a szervezet fenntartása érdekében. (Szeret

zés megoldatlansága komoly veszélyeket jelentett, sajnos

the county are only able to

ném megjegyezni, hogy nem felsőbb utasításra, hanem

néhány betörés is volt. Ezért a szovjet csapatok kivonulá

accomplish work of scientific

saját belső kezdeményezésre történt mindez.)

sát követően egy központi raktár kialakítását próbáltuk

character and level together.

1990. májusában tettük közzé a megyei lapban a közgyűj

megvalósítani. A Szolnok megyei jogú várossal történt

Being joined to the local gov

temények jövőjéről szóló elaborátumot, amely 6 év távla

egyezség alapján egy 2800 m2-es volt orosz laktanya épü

ernments. especially in the

tából egy-két ponton talán vitatható, de összességében

letet kaptunk múzeumi raktározás céljaira - viszonylag el

ma is helytálló célokat tűzött ki. E felhívásból szeretnék

fogadható

idézni. Címe: Van-e a pártoknak kulturális programja?

megszüntethettük, fabarakkban elhelyezett régészeti

detached from the profession.

Nos, akkor a következőket írtuk: "Egyetlen pártnak sincs

anyagokat is sikerüli elhelyezni központi helyen.

Our opinion about the law

átgondolt kulturális programja. Csak közoktatással foglal

Másik célkitűzésünk az volt. hogy a múzeumi szervezet

arranging the ownership rela

koznak, s nem gondolnak azzal, hogy mi lesz a sorsa a

ben dolgozó szakembereket ne csak megtartsuk, hanem

tions, which w as meant to

pártállam által bizonyos rendbe állított, kiépített keretek

az új követelményeknek megfelelően színvonalasabb

make clear partly the situa

kel, központi pénzelosztásból élő intézményekkel."

munkára ösztönözzük őket. Több éven keresztül támogat

tion of real estates and partly

Javaslatunk a következő volt: "Kívánatos fenntartani a je

tuk a nyelvtanfolyamokat: 21 kolléga tett közép- vagy fel

lenlegi megyei múzeumi szervezeti rendszert, annak min

sőfokú nyelvvizsgát. Ugyancsak a munka minőségének ja

den vívmányával együtt (szakember, személyi ellátottság,

vítása érdekében ösztönöztük és támogattuk a tudomá

their ownership - should con

kiadványok, kiállító helyek, s az eddigi arányú költ

nyos fokozatok megszerzését. Jelenleg a 24 muzeológus

tinue to stay in museums. (In

ségvetés), mert ez a szakmai színvonalat, műtárgyvédel

közül 9 kandidátus van. (8-an az utóbbi 5 évben szerezték

several cases it arose that a

met biztosítja." Felhívásunk 3. pontjaként javasoltuk: "Az

fokozatukat.)

given local government shall

országgyűlés hozzon törvényt a nemzeti vagyon (vagy

A szűkülő pénzügyi lehetőségek ellenére megpróbáltuk

legally p ossess a part of the

nemzeti kincs) védelméről." Nos, felhívásunk bizonyos

nemzetközi kapcsolatainkat fenntartani, tovább építeni.

objects in the museum.) We

mértékig teljesült, hiszen a múzeumi szervezetek egyben-

1991-ben nemzetközi régészeti konferenciát szerveztünk

maradtak. A múzeumi törvény meghozatalával még van

Bronzkori teli-kultúra a Kárpát medencében címmel. A

adóssága a Parlamentnek.

konferenciával egyidőben megépített kiállításunkat azóta

1990-el követően több zavaró tényező is közbejött, ame

Belgiumban, Németországban és Franciaországban is be

fessional quality work. We

lyek ugyan tisztázódtak, de az erők időleges szétszóródá

mutattuk. Közös kutatást végzünk Erdélyben román mu-

maintained, and in certain

állapotban.

Tanyai

iskolai raktárainkat

it was clearly phrased that the
experts of all the museums of

case of sm aller museums,
would have born the danger
that the m useologist becomes

that of art object ownership,
was that all objects in muse
ums - independently from

succeeded in achieving this
aim completely.
Our third important aim was
to lay a strong stress on pro
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aspects even expanded, the

zeológusokkal a Körösök völgyében: a vegyes lakosság

ti kiállításainkat támogatja katalógusok, meghívók elké

domestic and international

helyzetét vizsgáljuk. A debreceni KLTE-vel a Gömör-

szítésével, de jelentős segítséget ad a múzeum technikai

relations

kutatásban vesznek részt munkatársaink. A megyei múze

felszerelésének javításához. E támogatásoknál tapaszta

umi szervezetnek több rendszeres kiadványa van (Múzeu
mi levelek. Múzeumi közlemények, Adattár, Évkönyv).

emberi kapcsolatoknak.

of

the

Jász-

Nagykun-Szolnok

County

museum organisation. New
relations were formed, with

lataink szerint rendkívül nagy szerepe van a közvetlen és

with

Ezek a periodikák több évtizedes múltra tekintenek visz-

Romania, Finland, Germany.

sza, ma is rendszeresen megjelennek. Egy-egy nagyobb

Tervek és feladatok:
Olyan időszakban, amikor a múzeumok dekonjunkturális

common

research

experts,

tanulmányt a Kossuth Lajos Tudományegyetemmel közö

helyzete miatt kevés a pénz, terveket szőni még lehet, de

almost without exceptions,

sen adunk ki. Jó példa erre az Avar Corpus, amelynek már

problémát jelent megvalósításuk. Hogy ebben a helyzet

passed a slate examination in

három kötete jelent meg (OTKA támogatással).

ben mégis terveket készítünk, annak az az oka, hogy lát

to communicate at any point

A múzeumi szervezet, az önkormányzatok és a támogatók.

szik annak az alagútnak a vége, amelyet múzeumi re

of Europe, furthermore they

A megyei múzeumi szervezet fennmaradt, azonban olyan

konstrukciónak nevezünk. A szolnoki, Kossuth téri épü

took scientific degrees, and

pénzügyi kondíciók között működik, amely a szakmai

letünk 1989-ben több helyen életveszélyessé vált. Aládú

they qualified as lecturers at

mozgásteret nagyon erőteljesen behatárolja. Ebből követ

colták, egy-egy kiadós esőnél bizony lavórokkal járkáltunk

universities, and they teach.

kezik, hogy napjainkban rendkívül fontos kérdés az azon

az emeleteken az esővizet felfogni. 1989. január 5-én

The renovation of the muse

települési önkormányzatokkal való együttműködés, ahol a

kezdtük meg az épület rekonstrukcióját. Első lépésként ki

The

m useologist

a foreign language, to be able

um building in Szolnok city

megyei szervezetnek múzeumi egysége működik. Ebben

kellett telepíteni két lakót, a Pedagógiai Könyvtárat és a

az erősödő lokálpatriotizmusnak nagy szerepe lehet. Elér

TIT megyei szervezetét. A megkezdett tetőrekonstrukció,

Library, the whole reconstruc

tük, hogy egyre inkább sajátjuknak is tekintik a múzeumot,

majd ésszerűen kínálkozó tetőtér-beépítés 6 éven át, egy

tion finishes this year.

s az erkölcsi támogatás mellett anyagi támogatást is biz

re csökkenő megyei önkormányzati támogatással készült.

accelerated because, with the
moving out of the County

tosítanak. Igaz, ez esetenként jelképes értékű, mégsem

1994. végén el is fogyott a beépített 87 millió forint. A re

elhanyagolható. Gondoskodnak az önkormányzati tulaj

konstrukció történetében 1995. volt jelentős dátum, mert

donban lévő múzeumépületek állagáról, rekonstrukciójá

májusban az országgyűlés 265 millió forintot szavazott

ról. Számítógépet, fénymásolót vásárolnak a múzeumnak,
egy-egy feladat megvalósítására pénzbeli támogatást ad

meg címzett támogatásként az épület teljes rekonstrukci
ójára. Ugyanakkor a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár ki

nak. Arra is van példa, hogy évenként meghatározott ösz-

telepítésére és megfelelő körülmények között való elhe

szeggel támogatják múzeumukat.

lyezésére 360 millió forint címzett támogatást kaptunk.

A fenntartó megyei önkormányzat által biztosított költség

Közismert a szolnoki múzeum áldatlan helyzete az épület

vetés csak a legszükségesebb működési feltételeket bizto
sítja. Növekszik a szerepe azoknak a támogatóknak, akik

életveszélyes voltán kívül amiatt, hogy a megyei könyvtár
ral rendkívül szűkös körülmények között éltünk együtt.

a múzeumi munka valamely területét támogatják. Vállala

1996. áprilisában a rekonstrukciót úgy tudjuk folytatni,

tokra, cégekre, alapítványokra gondolunk. A támogatók és

hogy a könyvtár kiköltözik az épületből, így az épület vég

támogatni szándékozók köre szűk még, de mégis számol

re múzeum lesz, a szó teljes értelmében. Az épületfelújítás

ni kell vele. Igaz, a támogatást nyújtó meghatározza, hi

olyan ütemben folyik, hogy minden esélyünk meg van arra,

Részlet a bronzkori kiál

szen meg is határozhatja azt a feladatot, amelyet támo

hogy 1996. decemberéig egy megújult, szép épiilel áll a

lításról (Szolnok 1991)

múzeum rendelkezésére. Még ezévben szeretnénk a régé

Part of the Bronze Age

gat. Két támogatót említenék meg. A Szerencsejáték Rt.
több éven keresztül finanszírozott egy bronzkori teli-

exhibition (Szolnok 1991)

feltárást Túrkevén. A MÓL Rt. elsősorban képzőművésze

néprajzi és történeti kiállítást (ilyen nem is volt a múzeum

szeti állandó kiállítást megnyitni, majd 1997 tavaszán egy
ban). 1997 nyarán a Szolnoki Képtárat is megnyitjuk.
Nos, ezek a terveink, amelyek még ilyen pénzszegény vi
lágban is teljesen reálisnak látszanak, megvalósíthatók. A
szolnoki múzeum történetében olyan esemény lesz, mint
maga az alapítás volt.
Természetesen számtalan kényelmetlenséggel és kelle
metlenséggel is járó időszakot élünk most. Folyamatosan
költözünk és pakolunk. Közben a múzeumban folyó szak
mai munka egy percig sem szünetel, az építkezés is folya
matosan halad. Ez hordja magában a kibontakozást.

A szerkesztő megjegyzése
A szerző nem tért ki arra a körülményre, hogy a rendszerváltás
idején írták ki a pályázatot a megyei múzeumigazgatói posztra.
Tálas László - nyugdíjközeli életkora miatt - nem kívánt pályázni.
Mind a Megyei Múzeumi Tanács: a szakembergárda titkos szava
zása, mind a Megyei Közgyűlés tagsága egyhangúlag beosztása
további meghosszabbítása mellett döntött.
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A visegrádi Mátyás Király Múzeum és
a királyi palota tíz éve
Búzás Gergely

A visegrádi múzeum sajátos intézmény. Egy faluban mű

a múzeumban dolgozó régészek száma is. Ma a múzeum

ködik. de gyűjteményének mérete, kutatógárdájának lét

22 dolgozója között a régész múzeumigazgató mellett

King Matthias Museum and

száma, tudományos és közművelődési tevékenysége a vá

még 5 régész, 4 restaurátor és 1 múzeumpedagógus van.

the Royal Palace

The 10 Years of the Visegrád

rosi múzeumokéhoz hasonló. Ez az ellentmondás abból

Az utóbbi évtizedben a falu területén végzett leletmenté

ered, hogy múzeumunk feladata az egyik legjelentősebb és

sek és a várkerti Árpád-kori település Kovalovszki Júlia ál

legnagyobb kiterjedésű hazai középkori műemlékegyüttes

tal vezetett ásatásai mellett két nagy feladat hárult múze

kutatása és bemutatása.

umunkra. Az egyik a nagymarosi vizierőmű építésével,

Magyarország XIV századi királyi székhelyéből csak a vár

majd az építkezés leállítása után a terület-helyreállítással

tic medieval complex of monu

együttes monumentális romjai álltak az ásatások megkez

kapcsolatos leletmentések (Gróf Péter és Groh Dániel

ments. The settlement was the

dése előtt. A többit: a királyi palotát, a ferences kolostort,

munkái), a másik pedig a visegrádi középkori emlék

royal seat of Hungary in the

a Szt. András monostort, a város két templomát és szá

együttes műemléki helyreállításához kapcsolódó kutatá

14th century’, but it also pos

mos középkori lakóházának maradványait a régészek ásó

sok. Az alábbiakban ezekről - főleg a palotában folyó mun

sesses important early medi

ja hozta napvilágra. Éppúgy mint a település korábbi em

kálatokról - kívánok részletesebben beszámolni.

The task of the Visegrád muse
um is research and the presen
tation of one of the most
important and largest domes

eval and Roman remains as
well. The King Matthias Muse

lékeit: az Árpád-kori ispáni központot, a római limes erő

Szőke Mátyás - aki 1984-től vette át a múzeum irányítását

dítményeinek. településeinek és temetőinek sorát, vala

- rövid idő alatt népes munkacsoportot hozott létre Viseg-

mint jelentős ős- és népvándorlás kori lelőhelyeket. Mind

rád középkori emlékeinek kutatására. Ebben a múzeum

ez alapvetően meghatározza múzeumunk arculatát: amely

munkatársain (Szőke Mátyás, Búzás Gergely, Kocsis Edit,

archaeological museum. Its

alapvetően régészeti múzeum - bár foglalkozik a település

Iván László) kívül a Magyar Nemzeti Múzeum (Gerelyes

predecessor was a social orga

néprajzi, történeti, képzőművészeti, irodalmi emlékeinek

Ibolya, Kovalovszki Júlia, Tóth Csaba), az Országos Mű

nisation established in 1925:

gyűjtésével, ápolásával is.

emlékvédelmi Hivatal (Bozóki Lajos, Lővei Pál. Réti Mária.

the Visegrád Fortress Com

Régészeti feladataink között kiemelt szerep illeti meg a

Szekér György), a Budapesti Történeti Múzeum (Nyékhelyi

mittee. In the last decade, the

középkori műemlékek kutatását. A múzeum létrehozását

Dóra, Pölös Andrea), a Magyar Mezőgazdasági Múzeum

rescues related to the Nagy

az 1950-es években e feladat indokolta. Azt is, hogy a vi

(Molnár Erzsébet, Pálóczi Horváth András, Somhegyi Ta

segrádi Mátyás Király Múzeum eleve a Magyar Nemzeti

más, Torma Andrea) és az ELTE Bölcsészettudományi Kar,

Múzeum kebelén belül jött létre, és ma is annak l'iliája.

Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszékének oktatói

um, founded in the 1950s, is
an affiliate of the Hungarian
National Museum, basically an

maros water power plant and
the research concerning the
monument reconstruction of
the Visegrád medieval complex

Már az alapítók is tisztában voltak azzal, hogy az ország

(Grynaeus András, Laszlovszky József, Romhányi Beatrix)

of monuments were our most

legnagyobb múzeumának tudományos és anyagi háttere

és hallgatói (Fülöp András, Kovács Annamária, Mester

important tasks. In the follow-

biztosíthatja leginkább egy országos jelentőségű műem

Edit, Papp Szilárd) is részt vetlek.

lék-együttes méltó gondozását.

A munkát a királyi palota 1934 óta folyó ásatása lelet

A Mátyás Király Múzeum előzménye egy társadalmi szer

anyagának és dokumentációjának feldolgozásával indítot

konstrukciója. 1350-es

vezet: a Visegrádi Várbizottság volt. Két személy nevéhez

tuk meg. Első nagyobb eredményünk az északkeleti palo

évek második fele

fűződik az alapítás: Zsitvay Tibor - egykori pénzügymi

taépület és a palotakápolna kőfaragványainak a Lapida

The reconstruction of

niszter - és Schulek János építész - a Salamon-tornyot

rium Hungaricum (LAHU) sorozatban 1990-ben megjelent

the palace in Visegrád,

helyreállító Schulek Frigyes építész fia - hozta létre 1925-

katalógusa volt. Ezt követte 1994 végén ugyanezen az

the second half of 1330s

ben. A Várbizottság a Műemlékek Országos Bizottsága je
lentős támogatásával tartotta karban - 1949-es feloszla
tásáig - a várromokat, régészeti kutatásokat folytattak,
sőt ők kezdték meg a palota és a középkori város ásatását
is. Ezeknek az ásatásoknak a leletanyaga képezte a Má
tyás Király Múzeum gyűjteményének alapját. A két világ
háború között szinte folyamatos ásatási és helyreállítási
munkák csak 1944-ben szakadtak meg. Schulek János
1948- ban bekövetkezett halála után az újra induló munká
latok irányítását új kutatók vették át. Dercsényi Dezső
1949- 52 között, lléjj Miklós 1949-től egészen 1983-as
nyugdíjba vonulásáig vezette a visegrádi ásatásokat és a
múzeumot. A kutatásokban már ekkor számos külső kuta
tó vett részt. Az 1960-as évektől folyamatosan növekedett

A visegrádi palota re
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ing I review this latter activity

épületek részletes régészeti monográfiája, a hozzájuk

kákra. A második OTKA pályázatunk tárgya: az északkele

of ours. Since 1984, a popu

kapcsolódó egyéb leletanyag feldolgozásával együtt. E két

ti palota és a kápolna régészeti-építéstörténeti monográ

lous work group formed for

összefoglaló mű mellett számos tanulmány, jelentés és

fiája 1994 végére jelent meg. E munka során, a benne

the research of Visegrád's me
dieval monuments. We started
the work with the processing

cikk jelent meg, amelyek naprakészen számoltak be a ku

részt vevő kutatók számos olyan feladatot tudtak elvégez

tatás állásáról. Az északkeleti palota és kápolna feldolgo

ni, amelyek már túlmutattak e kötet lehetőségein. Ezért

zása és publikálása régi adóssága volt múzeumunknak. A

indítottunk útnak 1995-ben egy újabb OTKA pályázatot.

the excavations of the palace

királyi palota ezen részeit lényegében már az 1970-es évek

Ennek keretében 1996 elejére elkészült Visegrád középko

restarted as well. At the sam e

re feltárták, így a feldolgozómunka során már csak kisebb

ri üvegleleteinek monográfiája (Mester Edit munkája). Az

time, the excavation and the

hitelesítő ásatásokra volt szükség. 1985-től ugyanakkor

idei évre tervezzük még Visegrád középkori éremleletei
nek (Tóth Csaba) és kályhacsempeleleteinek (Kocsis Edit)

of the royal palace. From 1985,

reconstruction of the citadel

megindultak a palota déli és nyugati részeinek feltárásai is.

were in progress. From 1990.

A fellegvárt ásatás vezetését 1991-ben Iván László vette

monografikus feldolgozásait, majd 1998-ra a palota dél

we carry out, in co-operation

át Szőke Mátyástól. A teljes vár (alsó- és fellegvár) kőfa-

keleti részének régészeti-építéstörténeti feldolgozását.

ragvány-anyagának feldolgozását Bozóki Lajos művészet-

1993-1996 között a Magyar Mezőgazdasági Múzeum

történész végzi.

Pálóczi Horváth András által vezetett munkacsoportjával

the results of these works con

1990-től indult meg az ELTE Középkori Régészeti Tanszé

közösen, egy másik OTKA pályázat keretében, a visegrádi

tinuously. The costs of the

kével együttműködve a visegrádi ferences kolostor feltárá

palotakert feltárását végezzük.

excavations were covered by

sa is. Ehhez a munkához csatlakozott 1992-től egy francia

E sokrétű tudományos kutatómunka tette lehetővé, hogy

the monument office and dif

csoport Patrice Beck vezetésével. E francia-magyar együtt

1995-től újra megindulhatott a királyi palota műemléki

ferent competition moneys.

működés keretében résztveszünk Franciaországban a bur-

helyreállítása. A palota területén 1970 után nem végeztek

The scientific processing work

gundiai Mont-Beuvray-i ferences kolostor feltárásában.

jelentősebb műemléki munkákat. Mivel addig az építésze

Múzeumunk csekély költségvetése természetesen alkal

ti restaurálás alapelve itt a romkonzerválás volt - függet

with the Budapest university,
the research of the Visegrád
Franciscan cloister. We publish

was almost completely cov
ered by competition money.

matlan ezeknek a nagyléptékű kutatásoknak a finanszíro

lenül attól, hogy a mi időjárási viszonyaink között a gyen

zására. Mivel az ásatások nagyrészt a műemléki helyreál

ge andezittufából készült fedetlen, vakolatlan falmaradvá

again.

lításokhoz kapcsolódtak, így azok költségeit a királyi palo

nyok védelme megoldhatatlan -, szinte megszokott jelen

Earlier there was only a possi

tában mindeddig az OMVH fedezte. A fellegvárt munkák

séggé vált, hogy telente több méternyi fal dőlt ki.

bility for work in averting life-

hoz jelentősen hozzájárul a rom kezelője, a Pilisi Parkerdő

A palota délkeleti részén, ahol az 1950-1951-es ásatás

danger and in ruin conserva

Rt. Más feltárásoknál pályázati pénzeket is igénybe vet

után csak minimális falkonzerválásokat végeztek, a hely

tion, and even that lagging. The

tünk: így a ferences kolostor feltárását a Művelődési és

zet már régóta tarthatatlan volt. 1985-ben az Állami Terv

Közoktatási Minisztérium (MKM) támogatása tette lehető

bizottság támogatásával egy életveszély-elhárító, rom

vé. A palota ásatásainak egyrészét és az ott folyó tudomá

konzerváló munka indult meg. E program 1990-re lejárt.

From 1995, the monument
reconstruction of the royal
palace

could

start

new concept not only ensures
the protection of the original
wall-remains, but also creates

nyos feldolgozó munkát teljes egészében az OTKA finan

1991 elején levonultak a félbehagyott épületről.

um as well. The first phase of

szírozta. Az elmúlt évtizedben négy OTKA pályázat segí

Ezután hosszú, kínos vajúdás következett. Sedlmayr Já

the work shall be completely

tette, illetve segíti közvetlenül a palota és a visegrádi kö

nos építész hiába készítette sorozatban a terveket a dél

finished by autumn 1996.

zépkori emlékek kutatását. Az első pályázatunk témája a

keleti palota helyreállításának befejezésére, illetve a palo

spaces utilisable for the muse

A visegrádi palota re
konstrukciója, XV szá
zad eleje
The reconstruction of
the palace in Visegrád.
Ihr beginning of the
15th century

királyi palota címerdíszes zárt erkélyének feltárása volt. A

ta egészének kialakítására, a műemléki tervtanácsot vagy

kutatásokat elvégeztük és 1992 elejére kéziratban el is ké

össze sem hívták, vagy elhalasztották, de ha mégis meg

szült az ásatások előzetes feldolgozása, az erkély elméle

tartották, akkor sem született egyértelmű döntés.

ti rekonstrukciójával és művészettörténeti elemzésével

Miközbenben a műemlékvédelmi hivatal nem merte vállal

együtt (Lővei Pállal közösen). Ebből azóta a fontosabb ré

ni a felelősséget a helyreállítás folytatására, a romok ro

szeket több helyen is publikáltuk. Sajnos azóta nem sike

hamos tempóban pusztultak. 1994-re már nem csak a fél

rült további anyagiakat szereznünk a restaurátori mun

behagyott délkeleti épület került végveszélybe, de az
1970-ben helyreállított északkeleti palota is olyan állapot
ba jutott, hogy életveszélyes voltára való tekintettel komo
lyan fontolóra kellett vennünk bezárását. Szerencsére er
re már nem került sor. Ebben az évben az MKM anyagi tá
mogatása lehetővé tette a konzerválási munkák megindí
tását és az életveszélyes állapotok megszüntetését. 1995ben az MKM-on kívül a Környezetvédelmi Minisztérium is
jelentős összeget biztosított a műemléki munkálatokhoz.
Ennek révén lényegében befejezhettük a romok és a mú
zeumi épületek állagmegóvását, megindulhatott az észak
keleti épület déli szárnyának helyreállítása.
E munka tervező építésze, Deák Zoltán, végre szakított a
katasztrofális eredményekre vezető romkonzerválás-kon
cepcióval, és olyan átfogó tervet dolgozott ki - a múzeum
kutatóival közösen - a palota jövőjéről, amely lehetőleg
minden veszélyeztetett eredeti falmaradványt lefed, a re
konstruált helyiségek, vagy védőépületek falai között pe-
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dig kiállítási és egyéb múzeumi célú helyiségeket rendez
be. A munka első üteme 1996 őszére teljesen elkészül. Az
1991-ben megnyitott Mátyás-kori kőtárhoz kapcsolódva
egy másik pincehelyiségben az utóbbi évek legszenzáció
sabb visegrádi leletét: egy Károly Róbert kori templom hi
hetetlenül gazdag kőfaragvány-anyagát mutatjuk be. A
földszint két rekonstruált termében a palota történetét is
mertető kiállítás kap majd helyet. Egyébként a millecentenárium országos rendezvényeihez nem csak ezzel csat
lakozik múzeumunk: idén befejeződik a Salamon-torony
kiállításainak felújítása is. Itt főleg a Visegrád történetét
bemutató régészeti kiállítás bővül ki, az eddigi egy szint
helyett most két szintet foglal majd el, és számos friss le
let is helyet kap benne.
Az utóbbi évtized jelentős kutatási eredményei, a Mátyás
Király Múzeum fellendülő konferenciaszervező és publiká

A Blaskövich Múzeum
öt éve - 1990-1995

ló tevékenysége, más kutatási intézetekkel kialakított kap
csolatai és végül a manapság némi reménnyel kecsegtető
műemléki munkálatok arra ösztönöztek, hogy megkísérel
jük újrafogalmazni szerepünket a Magyar Nemzeti Múze
um struktúráján belül. Eddigi eredményeink és helyi
adottságaink arra predesztinálnak bennünket, hogy ko

Gócsáné Móró Csilla

moly szerepet vállaljunk a magyar középkor - különösen a
tatárjárás és a török hódítás közé eső három évszázad kutatásában. Olyan kutatási és majdan kiállítási bázist

A tápiószelei Blaskovich Múzeum az ország egyetlen, a

Five Years of the Blasko

szerelnénk létrehozni múzeumunkban, amely feladatának

második világháborút berendezésében is sértetlenül átvé

vich Museum 1990-1995

tekintené a magyar középkori régészet különböző intéz

szelő kúriamúzeuma. Hét szobájában nemzedékeken át

ményeknél dolgozó kutatóinak egyes kutatási programo

gyűjtött, a haladó köznemesség kultúráját és tárgyi emlé

kon való közös munkálkodását. Ilyen programok gazdasá

keit bemutató enteriőr kiállítás látható.

gi és fizikai hátteréül szolgálna e bázis: szervezői, publi

A tápiószelei múzeum történetében talán legeredménye

kációs, konferencia- és kiállításrendezői, adatbázis-keze

sebb öt esztendő, az 1990-1995 közötti évek számvetését

lői funkciókat látna el. Sajnos ma még hiányoznak a szük
séges anyagi, technikai feltételek. Reméljük, hogy a Viseg-

kívánom ezennel közreadni. Azzal a céllal, hogy a minden

first scientific summary of the

napok gondját félretéve nyilvánosságot kapjanak az ered

history of the family, mem

rádon az utóbbi évtizedben beindult, és egyre inkább fel

mények is.

bers of the middle nobility,

gyorsuló fejlődési folyamai ezután sem akad meg.

Az említett időszakban valósult meg a múzeum épületé

and the development of their

The building of the Tápiószele
Museum was completely ren
ovated in the past five years.

nek külső és belső felújítása, a Pest megyei önkormányzat
céltámogatásával. 1991-ben a tetőszerkezet újult meg és

The Blaskovich memorial vol
ume was published, as the

collection.
Popularising

publications

were prepared about the mu

korszerű riasztó berendezést kaptunk. 1992-ben megtör

seum and the monuments of

tént az épület teljes külső tatarozása. 1993-ban központi

the region of Tápió. Periodic

fűtés váltotta fel a korábbi fa- és olajtüzelésű berendezé

exhibitions were organised

seket, ezután a belső felújítás: tapétázás, nyílászárók fes

for the villagers 19 times. The

tése következett. E munkák közben intézményünk tovább

Museum Circle of Friends

végezte szakmai munkáját. (Csak 1993-ban voltunk 5 hó

dedicated a memorial tablet,
in 1992, on the 40th anniver

napig a látogatók előtt zárva.)
1990-ben került kiadásra a TKM sorozat Blaskovich Múze

sary of the establishment of
the museum, in the course of

umról szóló füzete. Más nagyobb intézményeknél egy ilyen

a series of celebrations, for

kiadvány megjelentetése munkaterv és gazdasági terve

the honour of the Blaskovich

zés kérdése, de a tápiószelei múzeumnak nem volt kiad

brothers, who - as the last

The reconstruction of the palace in Visegrád. the end

vány megjelentetésre kerete, így a teljes összeget külső
hozzájárulásból kellett előteremteni. A könyvecskét a

donated their collection and

of the I5lh century

Blaskovich Múzeum Baráti Körének szervezésében adtuk

A visegrádi palota rekonstrukciója, XV század vége

ki. 1991-ben kezdődött meg a Blaskovich család és múze
A szerkesztő megjegy zése

um

történetét,

a

gyűjtemény

anyagát

bemutató

emlékkönyv' előkészítése. Ez év júniusában sikeres műso
Lapunk következő, - műemléki témákkal is foglalkozó - számában

ros rendezvényi szerveztünk a múzeumkertben, ahol a

a tervező-építész Deák Zoltán mutatja be a palota és környezete

múzeumalapító Blaskovich fivérek emléktáblája javára

megóvására és rendezésére született terveket és a legújabb hely

gyűjtöttünk. A mintegy 400 résztvevő adománya és a mú

reállítási koncepciót.

zeumbaráti kör pályázata lehetővé tette, hogy 1992-ben a

members of the family their small castle to the public.
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múzeum megalakulásának 40 éves évfordulóján Blasko

PEST MEGYEI MÚZEUMI FÜZETEK

vich Györgyöt és Blaskovich Jánost ábrázoló bronz plaket
tekkel ellátott márvány emléktáblát leplezhettünk le.
1992- ben sokszínű és sokrétű programokkal ünnepeltük a
40 éves évfordulót. Ez a rendezvénysorozat június 14-én
a Blaskovich család és a múzeum történetét bemutató ki
állítás megnyitásával, emléktábla-avató ünnepséggel in
dult. A Nemzeti Múzeum segítségével 1952-ben létrejött
tápiószelei múzeum egykori vezetőit is jól ismerő dr.

Blaskovich
emlékkönyv

Gedai István főigazgató mondott emlékező beszédet a
táblaavatás alkalmából.
A Blaskovich család történetét és a múzeum anyagát is
mertető előadások mellett 21-én a helybeli katolikus temp
lomban Lehotka Gábor orgonaművész hangversenyét szer
veztük meg. Ősszel Blaskovich pályázatot és emlékver

részletek

a

Empire salon
A tápiószelei múzeum legfontosabb múzeumpedagógiai

senyt hirdettünk Dél-Pest megye 20 általános iskolájában.

munkája 1995-ben a helybeli általános iskolásoknak ta

A kiírt témákban pályázó 16 csapat számára a múzeum

vasszal meghirdetett helytörténeti adatgyűjtő pályázat és

anyagából vetélkedőt állítottunk össze. Szeptemberben a

az őszi helytörténeti vetélkedő sorozat volt. Pedagógiai

tápiószecsői Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora,

programunk alapján rendszeresen tartunk órákat az alsó

majd ifj. Bartók Bélával történő találkozó színesítette a

tagozat magyar és környezet, valamint a felső tagozat tör

múzeum és egyben Tápiószele közművelődési életét. 1992

ténelem és rajz tantárgyaihoz. Napközis csoportoknak te

őszén szerveztük meg a Tápió-vidék baráti köreinek első

matikus sorozatokat indítunk: Mindennapi hagyományaink

találkozóját azzal a céllal, hogy összefogjuk, szakmailag

c. néprajzi, Múltunk emlékei c. műemléki és Korok, stílu

segítsük a honismereti munkát is folytató civil szervező

sok c. művészettörténeti témájú foglalkozásokat. Az isme

dések tevékenységét. A rendszeres kapcsolatot tartó
egyesületek összefogásának eredménye lett egy közösen

retközlő, diákkal szemléltetett előadás mellé minden eset
ben manuális tevékenység is kapcsolódik.

megjelentetett TKM füzet. A Tápió mente műemlékeit és

Közművelődési munkánkban elsődleges helyet foglal el az
időszaki kiállítások szervezése. Az eltelt öt esztendőben

látnivalóit bemutató könyvecske kiadásának anyagi alap

Kiállítási

Empire szalon

ját hét tápiómenti egyesület és két önkormányzat hozzájá

19 tárlatot rendeztünk képző- és iparművészeli témában,

rulása teremtette meg.

de volt néprajzi, régészeti és történeti tárgyakat bemuta

1993- ban megtörtént a képzőművészeti anyag revíziója és
a belső felújítás után az állandó kiállítás anyagának visz-

saját rendezésben valósítottuk meg. Intézményünk tevé

szarendezése. Ez év végén megjelent a Pest Megyei Múze

kenységében fontos szerepet tölt be a Blaskovich Múzeum

umi Füzetek első számaként a tápiószelei múzeum kiad

Baráti Köre. Az 1985-ben alapított egyesület működését a

tó kiállítás is. A régészetit kivéve mindet saját erőből és

ványa: a Blaskovich emlékkönyv. A múzeumigazgató által

múzeum irányítja, évente 5-6 előadást és összejövetelt és

szerkesztett kötet 230 oldalon 13 tanulmányt, valamint 33

egy kirándulást szervez a kör titkára, aki egyben a múze

színes és 75 fekete/fehér fotót tartalmaz. László Gyula

um igazgatója. Az egyesület pénzügyileg is támogatja a

professzor előszava után az első rész írásai a szerteága

múzeum kulturális rendezvényeit. A 110 tag évi 200 forin

zó érdeklődésű és széleskörű műveltségű Blaskovich test

tos tagdíja természetesen mindezt fedezni nem tudja. így

vérpárt mutatják be. Ezt követően a család történetét, a

pályázatok útján szerzünk egy-egy feladat megvalósításá

gyűjtemény anyagát bemutató tanulmányok sora tárja

hoz pénzügyi támogatást.

elénk egy köznemesi életforma tárgyi emlékanyagát.

A fentebb leírtak csak az egyik, de látványosabb részét te
szi ki az intézmény tevékenységének. A Blaskovich Múze

"Szelei életképek” c. sa

1993 legjelentősebb kiállítása a múzeum raktárban őrzött

ját rendezésű néprajzi

ipar- és képzőművészeti gyűjteményéből szervezeti "Rej

um öt esztendei számvetésének megítéléséhez szükséges

tárlatból

tudni, hogy mindez egy ún. "egyszemélyes" intézményben

Interiors from the self

tett kincseink" című tárlat. Az 1994-es év fontos esemé
nye volt a Blaskovich fivérek régészeti tevékenységét be

valósult meg, ahol egy szakalkalmazotton, a múzeumigaz-

designed ethnographi

mutató időszaki kiállítás megrendezése, amit a MNM és a

gatón kívül egy főállású hivalalsegéd-teremőr, 3 részfoglal

cal exhibition entitled

Blaskovich Múzeum anyagából állított össze Dinnyés Ist

kozású teremőr-takarító és 1 parkgondozó dolgozik. Is

"Scenes of Szele”

ván. Ősszel megszerveztük a Blaskovich emlékkönyv
szakmai bemutatóját.

mertetőnkből természetesen kimaradlak azok a kisebb fel
adatok, amelyek egy kismúzeum működésével, népszerűsí

Az 1995-ös esztendő legfontosabb feladata volt a

tésével kapcsolatosan a mindennapok során megvalósítás

tápiószelei művésztelep 50 éves évfordulójára megrende

ra várnak. Ezek a kis intézmények is fontos részei az or

zett jubileumi tárlat megvalósítása, az 1945 nyarán

szág múzeumi hálózatának, lelkesedés, a szükség terem

Tápiószelén alkotó képzőművészeti főiskolások felkutatása

tette sokoldalúság, a településen megteremtett társadalmi

és a 13 művész egykori és mai alkotásaiból kiállítás rende

bázis segítő közreműködése hozzájárul - hátrányos szerve

zése. A megnyitóhoz kapcsolt meghitt ünnepségen és bará

zeti helyzetük ellenére - a szakmai és közművelődési fel

ti találkozón elevenítették fel a művészek egymás és a nagy

adatok megoldásához, valamint a múzeum és közönsége

számú tápiószelei érdeklődő előtt az egykori eseményeket.

közötti kapcsolat elmélyüléséhez.

k i l l , FÖLDI KAPCSOLATOK
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Külföldi kapcsolatok
Beszámoló az ICCROM 19. közgyűléséről

ICCROM
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE
STUDY OF THE PRESERVATION AND
RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY.

(Róma, 1995 november 29 - december 1)

CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES
POUR LA CONSERVATION ET LA
RESTAURATION DES BIENS CULTURELS

Fejérdy Tamás

Résztvevők: Magyarország részéről a hivatalos delegátus:

A jelenlévők ezután - végre - megválasztották az új leve

Reports on the 19th

dr. Fejérdy Tamás (elnök OMVH); megfigyelő státusban:

zető elnököt Nils Marstein (Norvégia) személyében, vala

Crnrrnl Assembly of the

Urnámé dr. Balázsy Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum), aki

mint a 3 alelnököt. Elfogadtuk a javasolt napirendet, majd

ICCROM ineniberstales

az előző 2 éves periódusban a Tanács tagjaként vett részt

pedig (eléggé formálisan) a megfigyelők jelenlétét is.

az ICCROM (Nemzetközi Restaurálási és Restaurá

Ezután ismét eltértünk a napirendtől, ezúttal az amerikai

torképző Központ) munkájában. 1995 májusában a 91.

delegátus (Busch úr) miatt, aki nem tudott belenyugodni

tagország (Kamerun) is csatlakozott az ICCROM-hoz. Ta

abba, hogy a notórius nemfizetőket egyáltalán nem szank

lán a várható magas részvételi létszám miatt történt, hogy

cionáljuk. Ausztria (E Neuwirth) is csatlakozott hozzá,

the Council. They report on

a közgyűlés helyszíne a FAO székház ún. Zöld termében

mondván: a teljes körű szankciókat nem, de valamiféle jel

the activity of the ICCROM in

volt. A kétévenként sorra kerülő közgyűlések rendjének

zésértékű szankciót bizony érvényesíteni kellene, külön

the last two years, the new

megfelelően megszervezett 19. közgyűlés lebonyolítása a

ben két év múlva is ugyanott leszünk - ahol két évvel ez

institutional structure and the

szokásos "menetrend" szerint történt.
Az ülést az előző közgyűlés leköszönő elnöke, J-M. Losada

előtt voltunk (a nem-fizetőket tekintve). Más tagországok

nyitotta meg. Ezt követték a napirendnek megfelelő kö

Szavazásra került, hogy újratárgyalja-e a Közgyűlés a tag

szöntések, üdvözlések (főtitkár, Olasz Külügyminisztéri

díjelmaradások szankcionálását? A javaslatot a többség

elected as a Council member

(pl. Románia) magyarázták fizetési elmaradásuk okait.

Hungary was represented by
Dr. Tamás Fejérdy as delegate
and Dr. Agnes Tímár-Balázsy
as observer and member of

celebration of the 97th birth
day of Dr. Ifarold Planderleilh,
ICCROM’s first director.
Agnes

Tímár-Balázsy

was

um, Olasz Kulturális Minisztérium, valamint a házigazda

elvetette.

again and becam e member of

FAO képviselője). A köszöntések után - a meglehetősen hi

A program a továbbiakban a napirendnek megfelelően

the Academy Advisory Com

vatalos körülmények ellenére - bensőséges, megható ün

folytatódott: a leköszönő Tanács elnöke, majd a főigazga

mittee.

neplésre került sor. Az ICCROM alapító igazgatóját, a 97

tó tartották meg beszámolójukat. Eközben összeültek a

éves Harold J. Plenderleith-t köszöntöttük. Ebből az alka

választási bizottságok. A jelöltség érvényességét vizsgáló

lomból leplezték le az ünnepelt bronz mellszobrát, majd

bizottságban az USA küldött ismét kifejtette egyel nem ér

az igazgatói székben Őt követő Paul Philippol mondott kö

tését, majd kivonult. Az ICCROM jogászának véleménye

szöntőt, visszaemlékezve a kezdetekre (amelyben munka

szerint a maradék négy tag is elég a munkához, mivel - az

társként ő is részvett). Ezután került sor az ICCROM díjak

alapszabálynak megfelelően 2/3-os jelenlét elég a jogsze

átadására. A két díjazott - Mme Ballestrem és Sir Bemard

rűséghez. A kambodzsai delegátussal ketten vezettük te

Fielden nem tudtak eljönni, ezért a holland, illetve az angol

hát a bizottságot (elég bizarr volt, hogy nekem kelleti az

delegátus vette át a díjat nevükben.

angol-francia tolmácsolást is végeznem, mivel az albán és

A még hivatalosan ugyan el sem fogadott napirenden kívü

a kambodzsai kolléga csak franciául, a finn és az amerikai

li témát vezetett elő az ICCROM főigazgatója, Maré Laenen

pedig csak angolul értett).

(akit további két évre megerősített posztján a Tanács).
Régóta érlelődő problémáról van szó: a tagdíjfizetések el

Az első napi ülést lezárva a Közgyűlés programja az An

maradásáról, illetve az ezzel kapcsolatos szankcionálás

A második munkanap szakmai látogatásokkal kezdődött.

gyalvár szakmai vezetéssel történő megtekintésével zárult.

(amelyről az előző, 18. közgyűlés határozott) érvényesíté

A délutáni program a főigazgatói beszámoló befejezésével

séről. Nem kevesebbről tehát, mint a négy éve nem fizető

indult: ez arra volt "kihegyezve", hogy egy év alatt mi-min

tagországok kizárásáról, illetve a szavazati jog, valamint a

dent tettek a fizetési morál javítására. Ezután - némiképp

tanácstag jelöltállítási jog megvonásáról.

előre koreografált módon - ismét napirendre került a

Pillanatok alatt két táborra oszlott a közgyűlés: a német-

szankcionálás ügy. A mi bizottságunk kérdésére: mit te

francia-tuniszi vonal a szankciók bevezetését a következő
közgyűlésig (1997) fel kívánta függeszteni "jogi alapon".

gyünk a nem-fizető országok tanácstag jelöléseivel? - az
elnök megkérdezte a Közgyűlést. A német küldött, hivat

Az angolszász vonal (USA, Hollandia, Kanada) viszont az

kozva a főigazgató állal elmondottakra, minimál-

alapszabály alkalmazásához ragaszkodott. Abban a kér

szankcióként azt javasolta, hogy a tagdíj fizetésben elma

désben konszenzus született, hogy kizárni egy tagországot

radott országok ne állíthassanak jelöltet. Ezt a közgyűlés

sem zárunk ki (most legalábbis...).

megszavazta.

\
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Ulti) - Photo: ICCROM

Dr. Harold l’lcnderleilh,
a/, ICCROM első igazga
tója az ünnepség alkal
mából rekonstruált hat
vanas évekbeli dolgozószobája

íróasztalánál.

Az előtérben felesége,
közvetlen közelében áll
Tímárné Balázsy Ágnes
és Segoléne Bergeon. az
ICCROM Tanácsának le
köszönt elnöke.
Dr. Harold PlanderleitJi,
ICCROM's first director
at the desk of his office
room from the sixlees
reconstructed for the
occasion of t he celebra
tion. In the front his wi
fe, next to him Ágnes
l'ímár-Balázsy and Se
goléne Bergeon, the for
mer president of the
Council.

Ezután került sor az ICCROM-nak az elmúlt két évben

kialakult krízishelyzet megszűnt. Mind a célok meghatáro

végzett munkájáról szóló beszámolókra: a műemléki,

zásában, mind az új struktúra kialakításában érezhető az

konzerválási, képzési illetve misszió jellegű feladatokról,
kutatási programokról számoltak be az egyes feladatok

előrelépés. A regionális oktatási programok támogatása

vezetői, összefogói. Vita kerekedett arról, hogy milyen

tővé tesz.

legyen az arány az ICCROM-nak a római központban

Olyan apróbb-nagyobb külső jelek is mulatják a váltást,

megrendezett illetve ’’regionális” programjai között.

mint pl. az új logo; az ICCROM épület belső megújítása,

A napi ülésszak azzal zárult, hogy az elnöklő Marstein be

stb. Új gondolat a kétévenként megjelentetni szándékozott

1997-ben magyarországi kihelyezett textilkurzust is lehe

jelentette: a választás másnap 9.00 órakor kezdődik, be

"évkönyv": helyzetjelentés a világörökség-együttesek kon

zárják az ajtókat, tehát minden delegátus (60-at fogadtak

zerválásának állapotáról.

el szavazóképesnek) legyen pontos.

Úgy vélem, nagyon fontos, hogy a Tímárné Balázsy Ágnes

A pénteki záró nap tehát a választással kezdődött. Nem

által kivívott jó pozíciónkat a jövőben is megőrizzük, ami

tuniszi delegátus (A.

re minden lehetőség adott (a Tudományos és Tanulmányi

Daoulatli) kifogásolta, hogy nem a kiadott napirendnek

Tanácsadó testületbe is beválasztották). A megújuló

megfelelően (tehát 9 és 10 óra között bármikor) lehet sza

ICCROM kínálta lehetőségekkel élni lehet és kell, mégpe

vazni. Az elnök megszavaztatta a közgyűlést, és ennek

dig a restaurálás/konzerválás más szakterületeit illetően

alapján az ajtókat mégis bezárták. Két további szavazót

is (pl. építészeti restaurálás, városrehabilitációs képzés).

problémamentesen, mivel a

(Ecuador, Kamerun) is elfogadva, a 62 szavazásra jogosult
közül 50-en szavaztak. A 28-ból 24 tagot lehetett megvá
lasztani, Tímárné Balázsy Ágnes is "csont nélkül" bekerült
a 24 közé, ezen az sem tudott változtatni, hogy a későbbi
ekben egy pótszavazást is kierőszakoltak (az arab országok
és az őket támogató frankofon lobby). A hat "későnjövő"

Dr. Harold Jam es l’lcndcrlcilh ünnep lése

szavazatát is hozzátéve, az eredmény változatlan maradt.
Az új szabálynak megfelelően viszont 12 főt 4 évre kell vá
lasztani. Mivel ez most először volt így, a leköszönő Ta
nács döntése szerint sorsot kellett húzni, hogy melyik 12
T H E C O N S E R V A T IO N
O F A N T IQ U I T IE S A N D
W ORKS OF A R T

tag van 4 évre, és melyik csak 2-re választva. (Tímárné
Balázsy Ágnes a sorshúzás szerint 4 évre). Ezek után már
csak a delegátusok nagyrészt "tiszteletkor" jellegű hozzá

Amint arról Fejérdy Tamás beszámolt, 97. születésnapja

szólásai következtek, valamint elfogadtuk a holland, az

alkalmából igen meghatóan köszöntöttük Harold James

amerikai és az osztrák határozati javaslatot, sorrendben:

Plenderleith-t. 1924-ben kezdett a British Múzeum akkori

- a katasztrófa megelőzésben való ICCROM részvételről;

ban alapított kutatólaboratóriumában dolgozni, mint ku

- az olasz államot illető köszönetről (kiemelt támogatósok

tatóvegyész. Szinte azonnal nagyjelentőségű, egyiptomi és

Treatment, Repair, and Restoration

H. J. PLENDERLEITH

részbeni fenntartója az ICCROM-nak):
LONDON
OXFORD UNIVBRSITY PRESS

Tímárné Balázsy Ágnes

mezopotámiai ásatásokból származó leletek kerültek a

- a Madagaszkárt támogató speciális programot.

kezébe. A harmincas évektől rendszeresen publikált, sze

Az előzőkben összefoglaltakon túl az ICCROM az elmúlt

repe volt a konzerválás-restaurálás legjelentősebb folyó

két év alatt nagyol lépett előre. A megelőző vezetés idején

iratának, a Studies in Conservation-mik a felfejlesztésé-

Kil l, FÖLDI KAPC SOL ATO K
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ben. British Múzeum-beli munkája mellett a Royal

Plenderleith, 11. (állva)

Academy o f Arts vegyészprofesszoraként foglalkozott több

és Batten. II. V a Sution

restaurátorgeneráció tanításával.

Iloo-ből származó lele

Az 1939-45 közötti háborús időkben fő feladata a múze

teket szemrevételezik a

um legféltettebb kincseinek elrejtése és őrzése volt.

British Múzeumban

Harold Plenderleith volt az alapítója az International

(1940-es évek vége)

Institute of Conservation-nak (I1C). 1957-ben annak a

II. Plenderleith (stand

St Andrews University-nek a díszdoktora lett, ahol erede

ing) and II. X. Ballen

tileg tanulmányait folytatta. Az 50-es években beutazta a

investigating the Sutton

világot és számos kormányt és múzeumi intézményt látott

Hoo finds in the British

el a konzerválásra vonatkozó tanácsaival. (Magyarorszá

Museum

gon a '60-as évek elején járt.) E tevékenysége alapján tel

40s)

(end of the

jesen természetes volt, hogy őt választották az 1959-ben
megalapított ICCROM első igazgatójának. 1971-ig töltötte
be ezt a posztot. Ez idő alatt rendkívül nagyjelentőségű,
missziókat és a világ összes földrészét érintő építészeti és
tárgy emlékek konzerválására vonatkozó képzési progra
mot megvalósító intézményt alakított ki.
Harold Plenderleith ma szülővárosában, Dundeeben él fe

Fbtó - Photo: British Museum
Courtesy of Andrew W. Oddy

leségével, Margaretlel. A restaurátorok a világon minde
nütt a szakma "atyjaként" tisztelik, könyvei ma is a mű

eredeti dolgozószobájának kulisszái között és könnyek

tárgyvédelem "bibliájának" számítanak. Meghatódottan,

szöktek a szemébe, amikor bronz mellszobrát, amelyet az

ugyanakkor a nála megszokott szerénységgel vett részt az
ICCROM-ban megrendezett ünnepségsorozaton. Otthono

ICCROM bejáratánál helyeznek el, leleplezték. Jómagam

san mozgott az ICCROM egyik szobájában rekonstruált

találkozást.

életem egyik legbecsesebb emlékeként őrzöm a vele való

A Holland Múzeumi Szövetség és a Pulszky Társaság
együttm űködési megállapodása

Wollák Katalin

A kelet-európai társadalmakban bekövetkezett változások

dig is ápoló Művelődési és Közoktatási Minisztérium. A

The Agreement on Coope

segítése, gyorsítása érdekében hozta létre Hollandia az

megkötött keretszerződés úttörő jelentőségű, mert a két

ration between the Nether

Eastern Europian Facility nevű alap keretében a MAIRA

szövetség illetve a két ország egyes múzeumainak együtt

programot. Ennek fő célja támogatási nyújtani e régió kor
mányainak, intézményeinek és civil szervezeteinek kap

működésén túl lehetőséget kínál olyan európai progra
mokba való bekapcsolódáshoz is, melyekkel egy közel 100

csolataik alakításában, működésük modernizálásában,

éve működő, 350 múzeumot képviselő múzeumi szövetség

The

nem a gazdaság terén, hanem elsődlegesen társadalmi

kapcsolatrendszere révén itthon is megismerkedhetünk.

seum management program

szférákban. Magyarország több területen érintett a prog

A konkrét múzeumi együttműködések, kiállításcserék te

as the only cultural project -

ramban, kulturális szempontból azonban egyetlen projekt

rületén eddig is jól működtek, a két ország szabadtéri mú

has got support from the

kapott támogatást: a múzeumi menedzsment program. Az

zeumai, a két főváros történelmi múzeumai már kapcso

Dutch MAIRA program and

1995 decemberében itt járt holland delegáció sajtótájékoz

latban állnak egymással. A holland múzeumi szövetség

tató keretében együttműködési nyilatkozatot írt alá (szö

igazgatója elmondta, hogy az angól múzeumi szövetséggel

vegét alább közöljük) melynek alappillére ez a program.

nemrég kötöttek hasonló szerződést: minden évben mun

the co-operation between the

A tervezetet a MAMUSZ, és az ICOM Magyarországi Bi

kakonferenciát szerveznek egy-egy aktuális témakör meg

Dutch and Hungarian Muse

zottsága is támogatta, csakúgy, mint a kapcsolatokat ed

vitatására.

um Associations. To confirm

lands Museum Association
and the Hungarian Muse
um Association
Dutch-Hungarian

mu

from the Hungarian Cultural
Ministry.
This project was the basis of

the

mutual

Manifesto

w as

intention

a

signed

in

December 1995 in Budapest.
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NYILATKOZAT

MANIFESTO

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület és

Herewith the Netherlands Museums Association and
the Pulszky Society - Hungarian Museums Associa

a Holland Múzeumi Szövetség ezennel kifejezi hatá
rozott együttműködési szándékát minden lehetsé

tion lay down their firm intention to a collaborate in

ges módon annak érdekében, hogy a MAIRA prog

every possible way to full'd the goals of the MATRA

ram (1995-1997) céljai megvalósuljanak.

project 1995-1997.

Ezek a célok az alábbiak:

These goals are

- a holland és a magyar múzeumi menedzserek kö
zötti lapaszlalatáladás olyan struktúrájának kialakí

- to establish a structure for transference of knowl
edge between Dutch and Hungarian museum ma

A nyilatkozat aláírása:
Manus Brinkman halról.

tása. amely segíti a magyar múzeumokat abban,

nagers to contribute to the transformation of the

hogy megtalálják helyüket az új társadalmi-gazdasá

Hungarian Museums to Und their place in the new

Szentlélek) Tihamér

gi környezetben:

social and economical environment;

jobbról

- a múzeumok inár létező együttműködésének meg

- to slrenghlen the existing network between the

Signing o t the Manifesto

erősítése annak érdekében, hogy a múzeumi terület

museums towards an innovate Ilungarian-slyle com

Manus Brinkman on the

olyan kezdeményező közösséggé váljék, amely elfog

munity of interest for the museum profession which

left. Tihamér Szentlélek)1
on the right

lalhatja méltó helyéi a társadalomban.
Bízunk abban, hogy a program végére erős szakmai

lakes its interest responsable place in society.
We trust that at the end of the project firm profes

szálak és kollegiális kapcsolatok alakulnak ki szer

sional and eollcagial bond will be established

vezeteink és múzeumaink közöli, amelyek mindkét

between our associations and museums which will

társadalom számára előnyösek.

be beneficial to both our societies.

Budapest 1995 december 15.

Budapest 15. December 1995

Kotó - Photo: Közlekedési Múzeum

I)rs. Manus Brinkman

l)r S/enlléleky Tihamér

igazgató

elnök

Holland Múzeumi
Szövetség

Pulszky Társaság -

Drs. Manus Brinkman
Director
Netherlands Museums

Magyar Múzeumi Egyesület

Association

Tájékoztató a zágrábi Múzeumi Dokumentációs Központ

Dr Tihamér Szentlélek)
President
Pulszky Society - Hungarian
Museum Association

VIJC

(Muzejski Dokimienlacijski Centar) munkájáról

Horvátországban 219 múzeum, galéria, múzeumi gyűjte

Muzeológia címen almanachot jelentet meg 1983 óta. A

mény, valamint 60 egyházi és számos magángyűjtemény

számítástechnika bevezetésével, a horvát múzeumokról

található. Ezek 650 muzeológusa, restaurátora és prepa-

szóló adatbázis és a múzeumi információs rendszer meg

rátora 1100 gyűjtemény, mintegy öt millió tárgyát kezeli. A

teremtésével, a horvát múzeumok és galériák közös infor

Múzeumi Dokumentációs Központot 1955-ben létesítet

mációs hálózatba való integrálásával az MDK a múzeu

ték. Alapítója és hosszú időn keresztüli igazgatója Dr.

mok gyűjteményeiben lévő tárgyak adatrendszerező köz

Anton Bauer professzor, muzeológus és műgyűjtő volt. (Az

pontjává, a muzeológusok számára pedig oktatási köz

ország első nyilvános gyűjteménye 1750-ben nyílt meg.)

ponttá vált. 1990 óta a szemináriumok és előadások szer

A Múzeumi Dokumentációs Központ a horvátországi mú

vezése mellett az MDK időszakos kiadványként kiadja a

zeumok információs dokumentációs és kommunikációs

Múzeumi Információs és Számítógépesítési Közlönyt.

hálózatának központja. Alapvető célja a múzeumok doku

A Központ fontos feladata, hogy megismertesse a nagykö

mentálása, népszerűsítése, valamint együttműködés ha

zönséget a múzeummal. Több mint tíz éve rendszeresen

zai és külföldi múzeumokkal.

megrendezi a horvátországi múzeumok és galériák publi

Az MDK minden adatot gyűjt a múzeumok és galériák

kációinak kiállítását az évenkénti

tevékenységéről: beszámolók, programok, felmérések,

Könyvvásáron. Évente plakátot jelentet meg a Nemzetkö

tanulmányok, kiállítások és publikációk. Poszterekből, fo

zi Múzeumi Napra.

tókból, újságkivágatokból, kéziratokból, mikrofilmekből,

Az MDK több programot is kifejlesztett a gyűjtemények

videofelvételekből és archív anyagokból gyűjteményeket

biztonsága és megelőző védelme érdekében, múzeumok,

Zágrábi Interliber

létesít. Egyedülálló nruzeológiai könyvtára, mintegy

illetve egyházak részére. Minden évben a Skót Múzeumi

18 000 köteles. Az MDK adja ki 1970 óta az Informatica

Tanáccsal együttműködve három vagy négy tanfolyamot

museologica című horvátországi inuzeológiai folyóiratot.

szervez muzeológusoknak a gyűjteményvédelemről.

MUSEUM DOCUMENTATION CENTRE
Mesnicka 5, P.O.B. 539
41001 Zagreb, Croatia
P h o n e s : +385-1-426-534
+385-1-430-851
D ir e c to r : +385-1-429-737
L ib r a r y : +385-1-424-077
F a x : +385-1-430-851
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KÖNYV- ÉS FOLYÓ ÍR ATS Z KM LE

Könyv- és folyóiratszemle
Die Nation und ihre Museen

(A nem zet és múzeumai)

A tanulmánykötet a Deut
sches Historisches Museum
által 1991-ben Berlinben
rendezett nemzetközi szim
pózium anyagát adja közre.
A tanácskozáson a 25 legje
lentősebb európai nemzeti
múzeum és galéria illetve a
kanadai
Museum
of
Civilization képviselői mu
latták be gyűjteményeiket. A
legrégebbi, 1753-as alapítá
sú British Museum-lól a leg
újabbakig, az 1980-as évek
ben létrehozott berlini és
kanadai múzeumokig rend
kívül széles spektrumot,
igencsak eltérő profilú gyűj
teményeket fogott át a kon
ferencia; s az összkép - a
német szerkesztők minden
rendszerezési kísérlete elle
nére - zavarbaejlően sokszí
nű. A tanácskozás anyagát
áttekintve, alapvető élmé
nyünk a "nemzeti" jelző - az
eltérő nemzeti fejlődésben
gyökerező - rendkívül hete
rogén értelmezése. A részt
vevők a különböző történeti
és képzőművészeti gyűjte
mények fő típusainak, irá
nyainak és keletkezéstörté
netének elemzését igyekez
tek az egykori politikai való
ságba ágyazni. Néhányan
közülük kísérletet tettek a
nemzeti múzeumi gondolat
XX. századi értelmezésére
is, azt a kérdést körüljárva,
hogy az udvari gyűjtemé

nyekből kialakult, vagy a
XIX. századi nemzeti moz
galmaknak elkötelezett tör
téneti múzeumok és képtá
rak ma is érvényes viszonyt
tükröznek-e a nemzethez?
Az európai integrációs tö
rekvések korszakában a
nemzeti állam kereteiben
való gondolkodás némileg
túlhaladottnak tűnhet. Ám
elsősorban a kelet-középeurópai térség virulens nem
zetiségi konfliktusainak tük
rében - újjáéledni látszik.
Ebben a helyzetben minden
képp végiggondolásra érde
mes a nemzeti múzeumok
mai szerepe.
Az előadásokat a kötet szer
kesztője az alábbi négy
blokkba csoportosította:
- az udvari gyűjteményekből
kinőtt múzeumok;
- a nemzetállamokban ala
pított nemzeti múzeumok;
- a fegyvermúzeumok;
- és a közelmúltban alapí
tott gyűjtemények.
Ezen a némiképpen a krono
lógia által meghatározott
rendszeren belül nem ér
dektelen az egyes múzeu
mok
önmeghatározását
szemügyre venni.
Egyes, udvari gyűjtemé
nyekből kinőtt nemzeti mú
zeumokban az udvari di
nasztikus
emléktárgyak
gyűjtése, az uralkodóház
dicsőségének bemutatása

egyfajta nemzeti pantheonnal. híres személyiségek ga
lériájával párosul (Versa
illes, Frederiksborg, Stock
holm, Varsó, München); má
sok univerzális jellegüket
hangsúlyozzák, az egyete
mes civilizáció hordozója
ként, az európai örökség
"Gesamtkunstwerk-jeként"
határozzák meg magukat
(Louvre, a bécsi Kunsthis
torisches Museum). Ide so
rolható. bár nem udvari
gyűjteményből nőtt ki, a Bri
tish Museum, mely az egész
világ kulturális örökségének
tárházaként egyben Anglia
nemzeti múzeuma is. Nem
zeti gyűjteményként hatá
rozzák meg magukat külön
böző képtárak, melyekben a
anyag egyben a nemzeti tör
ténelem megismertetését is
szolgálja (Prado, Magyar
Nemzeti Galéria); de akad
olyan is köztük, mely ezen a
fejlődési fokon túllépve, ha
zafias múzeumból vezető
nemzetközi gyűjteménnyé
fejlődött története során (a
berlini
Nationalgalerie).
Nemzeti és egyetemes tör
ténelem nem egymást kizár
va, hanem egymást feltéte
lezve van jelen a koppenhá
gai nemzeti múzeumban,
mely a dán történelmet az
egyetemes történelem ré
szeként kívánja bemutatni;
nemzeti intézményként, de

apolitikus, a szomszédos
kultúrkörökből is merítő
gyűjteményként definiálja
magát a nürnbergi Germa
nisches Nationalmuseum.
A nemzetállami alapítású
múzeumoknál szembetűnő
a legitimációs igény. Külö
nösen áll ez a XIX. század
második felében - ekkor a
legintenzívebb nemzet és
múzeum kapcsolata - az ún.
"risorgimento"-lípusú mú
zeumokra (pl. Svájcban,
ahol az erősen nemzeti szel
lemű Schweizerisches Lan
desmuseum (Zürich) a köz
társaság középkori gyökere
it hangsúlyozta); de ez a
törekvés tapasztalható már
a francia forradalom idején
is, amikor a Louvre a fiatal
köztársaság presztízsét volt
hivatva emelni. Különleges
eset a lengyel nemzeti mú
zeumé, amelyet - lengyel ál
lam, sőt nemzet híján emigrációban, a Zürich mel
letti Rapperswil kastélyában
1868-ban létesítettek, s ott
is működött egészen 1928ig. Hasonlóan paradox az el
ső német nemzeti múzeum,
az 1852-ben alapított nürn
bergi Germanisches Nati
onalmuseum, mely nem
sokkal a német egység
1848-as kudarca után szükségből erényt kovácsol
va - politikai határoktól füg
getlen "germán" kultúrtörté

neti gyűjteményként hatá
rozta meg magát. Az idevá
gó olaszországi risorgimenlo-múzeumok (Torino. Ró
ma) elsősorban az olasz
egyesítés és a dinasztia em
léktárgyainak tárházai.
A hiányzó nemzeti múzeu
mok pótlékaként definiálják
magukat a fegyvermúzeu
mok (London, Párizs, Bécs),
külön kategóriát jelent a
posztmodern kor nemzetek
feletti, multikullurális kísér
lete, a kanadai Museum of
Civilization.
A referátumok zöme meg
elégedett a gyűjtemények
keletkezéstörténetének,
anyagának és kiállításainak
bemutatásával, így a tanul
mánykötet inkább afféle hol szárazabb, hol élvezete
sebb - európai múzeumi ka
lauznak tűnik. Kimondottan
érdekes olvasmány például
- bár a tanácskozás témájá
hoz csak érintőlegesen kap
csolódik - a század eleji
orosz műgyűjtő-családokkal
foglalkozó referátum vagy a
berlini Nationalgalerie rögös
útja a jelentős nemzetközi
gyűjteménnyé válásig.
A kötetet két elméleti jellegű
tanulmány vezeti be.
Krzysztof Pomian: Múzeum,
nemzet, nemzeti múzeum c.
bevezetője megpróbál vala
miféle rendet teremteni a
"nemzetiként" definiált mú
zeumok zavarbaejtő sokszí
nűségében (nem mindegyik
hordja nevében a "nemzeti"
jelzőt, vagy nem feltétlenül
fővárosi, nagy intézmény, je
lentős, gazdag gyűjte
ménnyel, jogállásuk is eltérő
lehet stb.). Van közöttük
olyan is, ami nem nemzeti a
szó bevett értelmében,
így csak annyi biztos, hogy a
"nemzeti múzeum" rangra
igényt tartó sokféle intéz
mény lényegében két alaptí
pusba sorolható. Az első
csoportba tartozó múzeu
mok a nemzetet az egyete
mes emberi kultúra része
ként felfogva azt emelik ki,
ami összeköt, gyűjteményük
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elsősorban természettudo
mányos és képzőművészeti
jellegű. A másik csoport a
nemzet különleges, specifi
kus voltát hangsúlyozva, az
egyedi, különleges vonatko
zásokra, a nemzeti történe
lemre helyezi a hangsúlyt. A
fejlődés négy lépcsőfoka: a
magán- ill. királyi gyűjte
ményből kifejlődött nemzeti
múzeum, a francia forradal
mat követő időszakban lét
rejött nemzeti történelmi
múzeumokon, a múll szá
zad végén alapított néprajzi,
népművészeti gyűjteménye
ken keresztül vezet az utób
bi években alakult, az ipari
városi népesség életét be
mutató számtalan múzeu
mig. A kategóriák természe
tesen nem merevek, és kronológiailag sem behatárol
tak. (Pl. az 1987-ben alakult
berlini Deutsches Histo
risches Museum risorgimento-típusú múzeumként
definiálja magát).
Christoph Stölzl, a tanács
kozásnak otthont adó múze
um igazgatója rendkívül
gondolatgazdag bevezetőjé
ben arra a következtetésre
jut, hogy az intézmények
sokfélesége szoros kölcsön
hatást feltételez egy közös
ség politikai öntudata és
nemzeti múzeumának célki
tűzése között. Pl. a British
Museum enciklopédikus, vi
lágot átfogó horizontjában
könnyed természetességgel
kapcsolódott össze az impe
rialista igény a klasszikus
művelődési eszmékre való
hivatkozással. A XVIII. szá
zadban nem érezték szüksé
gét annak, hogy a brit nem
zeti történelemnek vagy kul
túrának saját múzeumot
szenteljenek. A Louvre az
egyetemes művészet kin
csestára volt, s mint ilyen,
Franciaország misszióját
tükrözte. Az 1830-50-es
évek múzeumalapításainak
hátterében két ellentétes
eszmekor érhető tetten: a
tradicionális hatalom legiti
mációjának krízis vagy hi

ányérzete (Versailles, Svájc),
illetve, ezzel ellentétben a múzeumokkal megterem
tendő, vagy ápolandó - nem
zeti tudat. Ez utóbbi a meg
határozó az ún. "befejezet
len" nemzetek múzeumala
pításainál.
Ilyen "risorgimento" típusú a
magyar vagy a cseh nemze
ti múzeum (alapításakor
Bécs-ellenes éllel. 1848
után a nemzeti ellenállás
központjaként), melyekben
a nemzeti sajátosságok, a
nemzeti történelem túlérté
kelése dominál. A nemzeti
múlt iránti fokozott érdeklő
dés oka az a meggyőződés,
hogy a nemzet politikai jö
vője arányban áll majd
múltja dicsőségével. Ezek
nek a nemzeti múzeumok
nak óriási, csak a nemzeti
zászlóhoz vagy a himnusz
hoz fogható a szimbolikus
jelentősége. (Gondoljunk
csak a Magyar Nemzeti Mú
zeum és 1848 március 15-e
kapcsolatára.) Stölzl elmé
letét némileg leegyszerűsít
ve tehát így foglalhatnánk
össze: az erőteljes nemzeti
tudat egyetemes múzeu
mok, a nemzettudat zava
rai, vagy megteremtésének
szükségessége nemzeti tör
téneti múzeumok alapításá
hoz vezet.
Weltmann Nóra

Die Nation
und ihre Museen
Für das D eutsche H istorische M useum
herausgegeben von
M arie-Louise von P lessen

Campus

konstrukciós rajzok, vala
mint színes fényképek alkot
ják. A PANNÓNIA HUNGARICA ANTIQUA útikalauz ma
gyar, angol, német és olasz
nyelven jelenik meg.

Ivó Maroevic:
Uvod u

dik, az elmélet területén
Zbynek Stránsky gondolatai
állnak hozzá közel. A szerző
nagy tapasztalatainak és
korszerű, rugalmas gondol
kodásának köszönhetően
igazán értékes könyvet
adott a tiorvát muzeológu
sok kezébe.
Baranyi Anna

muzeologiju
Magyarország műemlékei
nek megismerését számos
könyv és kiadvány segíti. Az
IT1NERARIUM HUNCARICUM vállalkozása is e ne
mes hagyomány megbecsü
lését kívánja szolgálni azzal,
hogy vezérfonalat nyújt a
múlt emlékeit az átlagosnál
mélyebben megismerni vá
gyó érdeklődőknek. Az 1COMOS Nemzeti Bizottsága
keretében működő Régésze
ti Emlékhelyek Szakbizott
sága
kezdeményezésére
született meg a tervezett
sorozat első kötete a PAN
NÓNIA HUNGAR1CA ANTI
QUA, a hazai római kori
épületemlékek, múzeumi ki
állítások és kőtárak útikala
uza.
Elsőként az Itáliából érkező
és az Alpok-alján végighú
zódó Borostyánkő út menti
műemlékekhez kalauzol,
majd a vándorlás a Dunát
kísérő határőrvidéken, azaz
a limes-úton folytatódik,
hogy végezetül a Dunántúl
belső területein elhelyezke
dő lelőhelyeket ismertesse.
Minden meglátogatható hely
és műemlék leírása kiegé
szül a feltárásra és a helyre
állításra vonatkozó legfon
tosabb tudnivalókkal, me
lyek tüzetesebb megismeré
sét a szakirodalmi tájékoz
tató szolgálja. A leírásokat
helyismereti és történelmi
vázlat előzi meg, és szakki
fejezések gyűjteménye egé
szíti ki. A gazdag illusztráci
ós anyagot alaprajzok, re

Bevezetés a
muzeológiába

ivó Maroevic a zágrábi Böl
csészettudományi kar muzeológiai szakának tanszékvezető tanára, muzeológiát
és műemlékvédelmet tanít.
Zágrábban több mint 30 éve
működik
posztgraduális
muzeológiai szak. Jó tíz éve,
hogy a muzeológiát tudo
mányként ismerik el a zág
rábi egyetemen. Maroevic
az utóbbi évtizedben nagy
ban hozzájárult a muzeológia fejlődéséhez. írásaival,
előadásaival segítette a
szakterminológia kialakulá
sát. A “Bevezetés a muze
ológiába” c. egyetemi tan
könyv 1993-ban jelent meg
Zágrábban. B5-ös formátu
mú, terjedelme 286 oldal.
Négy fejezetből áll: bevezető
(9-16 p.): a muzeológia tör
ténete (17-69 p.); muzeográfia és múzeum (70-90
p.): a muzeológia elmélete
(91-266 p.)
A kötelet irodalomjegyzék
és tárgymutató egészíti ki.
Maroevic a múzeumi tárgyal
az információ hordozójának
tekinti. Szerencsésen össze
köti a kulturális örökség vé
delmét a múzeumi proble
matikával, olyannyira, hogy
az teszi ki muzeológiai el
méletének jelentős részét.
A muzeológia múltjával kap
csolatban főleg Peter van
Mensch írásaira támaszko

Nordisk
M useologi
Az 1993 óla félévenként
megjelenő folyóirat nemzet
közi együttműködésben ké
szül. A szerkesztésben
résztvesz a dán Múzeumi
Főiskola (Vig a székhelye), a
Svéd Múzeumi Intézet
(Umea-i Egyetem), a finn
Jyväskylä Egyetem, az oslói
Norsk Museum és az izlandi
Reykjavik Museum. A tény
leges szerkesztőségi munka
Svédországban
Per-Uno
Ägren főszerkesztő egyete
mi tanszékén folyik. A nem
zetköziségre jellemző a már
említett svédországi szer
kesztés, norvég nyomda és
dán terjesztés.
Az oldalszámra (208) is te
kintélyes folyóiratot a skan
dináv országok közös törté
nelmi, nyelvhagyományaiból
adódó muzeológiai problé
mák együttes megvitatásá
nak igénye hozta létre. A
Magyarországra eddig - vé
letlenszerűen - eljutott két
szám (1993/2, 1995/2) tág
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kitekintésű, figyelemremél
tó szakmai fórumról ad hírt.
Az 1993/2. szám az ugyan
azon évben Svédországban
rendezett "A múzeumok ge
nealógiája" című kétnapos
konferencia előadásait közli.
A főszerepeket ezen a
konferencián a Leicester-i
Egyetem muzeológia pro
fesszorai, tanárai: Arthur
McGregor, Gaynor Kavanagh
és Susan Pierce játszották,
történeti, filozófiai megkö
zelítésű előadásaikkal.
Figyelemreméltó az angol
muzeológia "nagy öregének"
Kenneth lludsonnak az öszszefoglalása a nagy európai
múzeumról, mely a múzeu
mi gondolat megvalósulásá
nak helyét egyértelműen Eu
rópába helyezi.
A helyi svéd, dán, norvég
előadók mellett a Németor
szágban élő, orosz Boris
Groys és a lengyel szárma
zású, párizsi Krisztái Po
ntian járultak hozzá a konfe
rencia sikeréhez.
Az 1995/2. szám a stavangeri 1COMközgyűlésre ké
szült a skandináv muzeológiai munka megismerteté
sére. Ez a szám hangsúlyo
zottan a muzeológiáról és
annak egyetemi diszciplína
jellegéről szól.
John
Aage
Gjestrum:
"Múzeologia és kutatás - a
jelenlegi helyzet a norvég
perspektívák tükrében’’ cím
mel az európai muzeológia
történetébe vezet be, s ezen
keresztül vázolja fel a nor
vég muzeológia jövőjét. írá
sának összefoglalója hazai
viszonylatban is vitára kész
tethet. Szerinte ".. a múze
um és a muzeológia lehet
offenzív és defenzív. Az of
fenzív múzeum részt vesz a
jövő megformálásában, a
kulturális örökség meghatá
rozásában. szoros együtt
működésben közönségével
és felhasználóival. A defen
zív múzeum megőrzi a kul
turális emlékeket.
Az offenzív muzeológia egy
fajta kritikai szemléletet ad

a múzeumi munkához, míg
a defenzív muzeológia tá
mogatja a tudományos ér
veket a szűklátókörű makacs
szakmai érdekekkel szem
ben." A skandináv országok
ban dolgozó muzeológusok
gyakran
használják
a
"Nordic" muzeológia kifeje
zést, értve ezalatt országaik
közös kulturhistóriáját, az
eszmék, ideák határok nél
küli szabad áramlását és
mindazt, ami a különböző
országokban a múzeumi em
bereket összeköti. A kapcso
lódás a folyóirat több cikké
ben felismerhető. Hangsúlyo
zottan foglalkozik a kérdés
sel Helgi Sigurdsson: ''Múze
umok Izlanclban" címmel.
Mette Skougard Bernhard
Olsenre, a dán szabadtéri
múzeum alapítójára emlé
kezve, a 19. század végének
nemzeti törekvéseiről ír az
"Ostenfeld 1,arm a szabadtéri
múzeumban, - a néprajzi
múzeumok szerepe a nem
zeti örökségek kontaktusá
ban" c. cikkében. Ehhez a
témához kapcsolódik az
észt Tönis Lukas érdekes
összefoglalása: "Az észt mú
zeumok a változó időkben"
ismertetése, mely az észt
múzeumok 20. századi tör
ténetével ismertet meg.
Helytörténeti kérdésekkel
foglalkozik dolgozatában a
svéd Maria Björkroth, a finn
Hannu Lahtonen és a dán
Öle Strandgaard.
Muzeológiai problémákat
vet fel Hans Pedersen: "A
múzeumok szerepe: Szépség
- Igazság - Jóság", Marc
Maure: "A kiállítás mint
színház" és Jan Garnert: Nils
Keyland fotográfusról írt
dolgozatában.
Figyelemreméltó, hiszen a
világnak erről a részéről ke
veset tudhatunk, a kínai Sun
Donghai írása "Múzeumok
és múzeumfilozófia Kíná
ban" címmel, valamint
Elisabet Olofson beszámoló
ja a svéd és számos afrikai
ország múzeumainak együtt
működéséről.

A szerkesztőség norvég tag
ja átnézte az UNESCO által
1948-tól megjelentetett Mu
seum c. folyóirat 47 évfolya
mát 1994-ig, abból a célból,
hogy megállapítsa: hány
írás jelent meg benne az öt
északi országról? Százat ta
lált. - Vajon Magyarország
ról mennyi jelent meg ezidő
alatt?
Néma György

Museums
Journal
Az angliai Museums Asso
ciation (Múzeumi Szövet
ség) havi folyóirata. A lap
állandó rovatokkal dolgozik,
kb. 60-40 %-ban hazai és
külföldi témamegosztással.
A múzeumok, a fenntartók,
a múzeumokhoz, műemlé
kekhez kapcsolható szerve
zetek, intézmények aktuális
hírei alkotják c nagyszerű in
formációs forrás vázát. A
hosszabb cikkek is informa
tív jellegűek.
Az 1995. márciusi számból
megtudhatjuk: a költségve
tések leszorítása, a takaré
kosság fokozása, múzeumi
elbocsátások, mindez nem
csak közép-európai jelenség.
A legtöbb - főleg vidéki múzeum napi harcot vív a
főhatósággal a fennmaradá
sért. Sheffieldben a látoga
tók tüntetnek a helyi önkor
mányzat ellen, mert be
akarják zárni a Graves Galé

riát. Manchesterben, Liver
poolban és másutt minimá
lisra redukálták a kiállítási
programot. Somerset me
gyében csökkentett nyilvatartással működnek a
múzeumok, itt is tervezik
két galéria bezárását.
Nagy felháborodást keltett
még az alsóház mindkét ol
dalán is az új törvényjavas
lat, mely szerint forgalmi
adó kötelesek lettek a mu
zeális és műemléki jármű
vek. A rendelet bevezetésé
ről az érintett intézmények
megkérdezése nélkül dön
töttek. Feltehetően a forgal
mi adó jelen esetben a lu
xusadót helyettesíti, ugyan
is a közforgalmú járművek
nulla adókulcsosak.
Nem kisebb skandalum kö
vette Lord Gowrie, az ARTS
COUNCIL igazgatójának in
tézkedését. Gowrie (koráb
ban a Sotheby főnöke, s e
minőségében nem éppen
hazánk barátja) az Arts
Council szervezte ART
UNLIMITED c. kiállításból
kivonta az Óvszeres Madon
na c. szobrot. Tette mindezt
anélkül, hogy a szobrot látta
volna. Mint kiderült, az elő
zetes sajtóanyag és a meg
nyitás előtt megjelent kata
lógus kissé zajos közönség
visszhangot váltott ki, és
Gowrie az Arts Councilt tá
mogató katolikus politiku
sokra tekintettel hagyta ki
Tania Kovats (!) szobrát a ki
állításból.
A folyóirat negyedévenként
közli az igényelhető kiállítá
sok jegyzékét. A Mancheste
ri Zsidó Múzeumtól a né
metországi Vitra Design Mú
zeumig hihetetlen bőségét
közük a különböző feltéte
lekkel kölcsönözhető kiállí
tásoknak. Megfontolandó
lenne magyar kiállítási aján
lattal jelentkezni, ugyanis a
hirdetés díjtalan. A kölcsön
zési díjak 50 fonttól 20.000ig terjednek, ehhez jön a
szállítás, biztosítás díja is.
Litvánia rendszeresen hir
det.

A Jegyzetfórum c. rovat első
oldala múzeumok számára
hasznos gyártmányokkal,
szolgáltatásokkal foglalko
zik, de található a rovatban
hír szakemberek kinevezé
séről, haláláról, rövid előze
tes jövendő eseményekről,
konferenciákról.
Kb. 10 évvel ezelőtt hozták
létre a volt MRMK-hoz ha
sonló feladatokat ellátó The
Museums and Galleries
Commission-l (CMC). Ebben
a számban röviden közük: a
Department of National
Heritage (DNH), mely a nem
zeti lottóbevétel kezelője, 9
millió font támogatást adott
1995-96-ra a MGC-nek.
Néma György

A Museums Journal (Múze
umi Újság) havonta ötven
oldalon megjelenő, 95. évfo
lyamába lépett, nagy múltú
folyóirat jelenlegi szerkesz
tője Maurice Davies. A szű
kített A/4-cs formátumú lap
igen gazdagon illusztrált.
A következő könyvtárakban
található meg: MNM Mű
tárgyvédelmi Könyvtár, Ma
gyar Mezőgazdasági Múze
um, Szépművészeti Múze
um, Hadtörténeti Múzeum,
Közlekedési Múzeum, Jósa
András Múzeum, Laczkó
Dezső Múzeum.
Sárközy Gabriella
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Museum
News
MUSEUM NEWS az Ameri
kai Múzeumi Egyesület
kéthavonta megjelenő folyó
irata. Állandó rovatokkal
dolgozik, de domináns he
lyet kapnak a lapban a szer
vezettel kapcsolatos beszá
molók. felhívások stb. Az
1995. I. számban közlik a
május 21-én megnyíló azévi
közgyűlésre szóló tájékozta
tást és a ‘94 évi beszámolót
az AAM (American Asso
ciation of Museums) munká
járól.
Az 1995. március-áprilisi
számból megtudható: a kul
turális támogatások draszti
kus csökkentése nem speci
ális közép-európai jelenség.
New York város 1991-es
pénzügyi válsága óta képte
len kielégítően finanszírozni
a 249, támogatásból műkö
dő kulturális intézményét.
Ennek következtében pl. a
Metropolitan Museum, a
Brooklyn Museum évek óta
részleges nyitvatartással
üzemelt, a látogatók nem el
hanyagolható észrevételei
mellett. New York város és
New York állam 1995-ben
egy alapot létesített 5-5 mil
lió dollárral és megpályáz
tatta az intézményeket. Az
említett két múzeum egyen
ként 421 ezer dollárt kapott.
Összes kiállításuk 1995
nyarán azonban azért volt
látogatható mert a Met
ropolitan hasonló nagyság
rendű támogatást kapott
egy new yorki bróker cégtől,
míg a Brooklyn 1 mülió dol
lárt névtelen adakozótól.
Egy másik hír: a Southdakota-i múzeumok anyagi
helyzete siralmas. Megol
dást jelentett volna a videolottó bevezetése, mely éven
te 65 millió dollárt eredmé
nyezhet. Működését az álla
mi bíróság alkotmányelle
nesnek minősítette.

A Napló rovat a nagyobb ki
állításokról ad előzetes be
számolót.
Fbrró téma - hideg fogadtatá
sa, a restaurátorokat érde
kelheti:
A Smithsonian Institution
Maryland-i kutató intézeté
ben 1993 óta foglalkoznak a
relatív páratartalom és a
hőmérséklet változásának
műtárgyakra gyakorolt ha
tásával. Munkájuk eredmé
nyét a közelmúltban hozták
nyilvánosságra. Megállapí
tották, hogy a 21°C hőmér
séklettől és az 50%-os rela
tív páratartalomtól plusz
mínusz 15%-os eltérés sem
károsítja a műtárgyakat.
A rendkívül nagy tudomá
nyos és technikai appará
tussal folytatott vizsgálat
nemcsak a megfelelő kör
nyezeti feltételek megte
remtését segíti, hanem ko
moly összegek megtakarítá
sát eredményezheti a közgyűjteményekben. Főleg a
téli hónapokban nem kis
gondot jelent a látogatók és
a műtárgyak számára egy
aránt elfogadható hő- és pá
raviszonyok megteremtése.
A kísérlet eredménye hoszszú távon jelentősen befo
lyásolhatja a beruházásokat
és a meglévő berendezések
működtetését. A szakembe
rek megállapították, hogy
egyes múzeumépületek fűtés-szellőzés-légkondicionálás szempontjából túlépí
tettek.
A gyors reagálások sem ma
radtak el. Különösen a be
rendezéseket gyártó, forgal
mazó cégek vitatják a
Smithsonian
kutatóinak
eredményeit.
A CyberMuse című állandó
rovat a kommunikáló múze
um lehetőségeit tárgyalja.
Az Internet használata nem
csak a múzeum és a közön
ség kapcsolatának új útját
jelöli ki, hanem forradalmi
an új kommunikációt teremt
a múzeumok között is.
A folyóirat legérdekesebb,
számunkra is elgondolkoz

tató problémafelvető cikke
“A múzeum a bizonytalan
ság korában”. Lonnie G.
Bunch a National Museum
of American History (Wash
ington) helyettes igazgatója,
Tom Crouchnak ajánlja cik
két, mely a Hirosimát porig
bombázó Enola Gay illetve
az ugyanezt a címet viselő,
nagy botrányt okozó kiállí
tás következményeivel fog
lalkozik.
Tom Crouch a társrendezője
volt a hirosimai bombázás
50. évfordulójára a wash
ingtoni National Air and
Space Múzeumban megnyílt
majd a közönség tiltakozá
sára és politikai nyomásra
bezárt kiállításnak. Az év
forduló persze nem maradt
kiállítás nélkül, mert utóbb
egy redukált és támadhatat
lan változatot mutattak be.
Ez, a szerző szerint, "az ar
rogancia”, az eütizmus és a
politikai illendőség, a "tűn
jünk el a főirányból" ameri
kai múzeumi magatartást
tükrözte.
A National Air and Space
Museum kiállítása tudomá
nyos kutatásokra alapozta
az első atombomba ledobásának történetét. A kiállítás
hangvétele, objektivitásra
törekvése, az a tény, hogy a
rendezők vállalták a viszszaemlékezések bemutatá
sát, nem egyezett a közvéle
mény és a politikusok meg
ítélésével.
Az amerikai kulturális élet
kél hivatalos forrásból táp
lálkozik (számos egyéb for
rás mellett): a National
Endowments for the Arts és
a National Endowments for
Humanities. E két szerv az
adófizetők pénzéből gazdál
kodik. Az elmúlt években
sorozatos botrányok rob
banlak ki a két szerv által
támogatott kulturális, mű
vészeti események miatt. Pl.
elbocsátották állásából azt
a múzeumigazgatót, aki be
mutatta Robert Mapple
thorpe homoszexuális fotó
művész kiállítását, de bot

ránykőnek számított a Williamsburg-i élő történelem
program rekonstruált rab
szolgavására, a Whitney
Biennálé vagy a Museum of
American History gyűjte
ménygyarapítása is.
Mindezek ismeretében a
szerző szerint számos kér
dés vár megválaszolásra.
Hogyan lehet megfelelően
felhasználni a közpénzeket
a kulturális intézmények
ben? Ki jogosult a történe
lem, a zene, a tudományok
közreadására és hol van e
jog határa? A múzeum egy
szerűen nem más mint a
szentesítés és a tradíciók
helye? Vajon meddig terjed
a tudomány szabadsága, ha
múzeumról van szó? Ho
gyan tud egyensúlyhelyzetet
teremteni a kulturális intéz
mény a közösségi elvárások
és a tudományos igény kö
zött? Mi a közvélemény sze
repe a köztörténet alakítá
sában? Kinek van joga bele
szólni. kialakítani a múzeum
mondanivalóját, a megjele
nítés milyenségét? Az egye
temi tudósoknak, az anyagi
támogatást nyújtóknak, a
múzeumi tanácsnak, a poli
tikusoknak vagy mindenki
nek? Egyáltalán, mi a szere
pük a non-profit intézmé
nyek a XXI. században?
A folyóiratszám nemzetközi
riportja "Lisszabon 94: a
kultúra hasznosítása" cím
mel. Donald Garfield tollá
ból, ismerteti az Európa kul
turális fővárosa címet el
nyert Lisszabon 1994-es
kulturális programját. Mini
ismeretes, az EG országok
évente más európai várost
tüntetnek ki az említett cím
mel. Az első volt Athén
1985-ben, majd Firenze,
Amsterdam, Berlin, Párizs.
Glasgow, Dublin, Madrid és
Antwerpen következett. Az
ilyen szerencsés városok
egész éves kulturális prog
rammal készülnek. Lissza
bon esetében a gazdasági
prosperitás a kulturális
szféra fejlődésével találko

zott. A portugál banki tőke
jelentős aktivitása segítette
az országot az EG-be.
Ugyanez a bankár közösség
rendkívül nagy szerepet ját
szott a főváros kulturális
infrastruktúrájának fejlesz
tésében. Ebből a múzeumok
sem maradtak ki: múzeu
mok felújítása, fontos idő
szaki kiállítások bemutatá
sa, múzeumi kávéházak,
ajándékboltok létesítése, ál
talában a modern ember
társadalmi
színtereinek
megteremtése tette teljessé
a múzeumi listát. Az ered
mény nem lebecsülendő. A
fővárosban 75%, vidéken
10%-os volt a látogatottság
növekedése.
A Fórum rovatban Franklin
W Robinson a Cornell Egye
tem művészeti múzeumá
nak igazgatója a világ talán
minden múzeumára érvé
nyesen foglalja össze ’’A z
amerikai művészeti múze
umok morális problémája”
c. cikkében a múzeumi vilá
got egyre jobban érintő gon
dokat. Egyfelől határtalan
művelődési lehetőségeket
biztosítanak, komoly pénz
ügyi támogatásokat kapnak
az államtól, saját kormá
nyuktól, különböző alapítvá
nyokból, stb. Ugyanakkor az
alapvető feladatok ellátása
szinte lehetetlen. Nem be
szélve a múzeumi fizetések
ről. A szerző szerint egy ut
cai árus fizetése magasabb
mint a múzeum magasan
kvalifikált szakembereié.
Éppen ezért egyetlen ameri
kai múzeum sem tud lemon
dani az önkéntes (társadal
mi munkás) dolgozók érté
kes munkaóráiról.
A tárgyakat meg kell vásá
rolni, állagát meg kell őrizni,
fel kell dolgozni, közreadni,
mindez nagyon sok pénzt
emészt fel, miközben óriási
társadalmi különbségekkel
kell szembenézni. Sok a haj
léktalan, a beteg, a veszé
lyeztetett ember. Komoly
gond az iskolai oktatás. Va
jon miért kötelessége a tár
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sadalomnak a múzeumokat
támogatni a felsorollak elle
nében?
Néma György

A Museum News (Múzeu
mi Hírek) 75. évfolyamá
ban járó folyóirat számon
ként 70-80 oldalnyi terje
delemben A/4-es formá
tumban színes fotókkal Il
lusztrált cikkekben számol
be az USA és a világ múze
umi életéről.
Az alábbi könyvtárakban
található meg: MNM Mű
tárgyvédelmi
Könyvtár,
Semmelweis Orvostörté
neti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár.
Sárközy Gabriella

VMS/AMS
Az egyszerű-szerény nevel
viselő INFO VMS/AMS.
(Mitteilungsblatt des Ver
bandes der Museen der
Schweiz - Bulletin d’information de l’Association des
Musées Suisses)* a svájci
múzeumszövetség három
nyelvű (valójában inkább
csak német és francia) bul
letinje. A cikkek zöme né
met. mintegy egyharmada
francia nyelvű, olasz elvétve
akad - inkább csak rezümék
formájában. A félévenként,
viszonylag alacsony (6501200 között ingadozó) pél

* A svájci múzeumok szö
vetsége közleményei

dányszámban évenként két
szer megjelenő A/5-ös for
mátumú, küllemében is
meglehetősen szerény, aligalig illusztrált füzetecske
láthatólag elsősorban a mú
zeumok mindennapi gyakor
latát, kapcsolattartását kí
vánja szolgálni 1968 óta.
Erre utal a sok aktuális ro
vat, hirdetés mellett az is,
hogy jóval kevesebb benne
az elméleti cikk, mint a né
met nyelvterület más szak
mai lapjaiban, s azok is jó
val kevésbé terjedelmesek.
Az általam áttekintett utób
bi 3-4 évfolyam valamennyi
száma tematikus jellegű,
mintegy 7-10 rövidebb ter
jedelmű cikk mellett állandó
rovatként szerepelnek a
múzeumi-kiállítási hírek,
konferenciákkal, továbbkép
zéssel kapcsolatos informá
ciók, személyi hírek, a sváj
ci múzeumokkal és gyűjte
ményekkel foglalkozó iro
dalom válogatott bibliográ
fiája, valamint (az utolsó két
számban) egy igen hasznos
nak tűnő kiállítási börze - a
bekapcsolódást a lapban
közreadott formanyomtat
vány is segíti.
Érdemes figyelmet szentelni
a hirdetéseknek is, melyek a
lap középső oldalait foglal
ják el - megtalálható itt
restaurátoroknak ajánlott
anyagoktól műtárgyszállítá
sig és raktározásig, installá
ciótervezéstől kiállítás-kivi
telezésig, kész kiállítások
reklámozásáig minden - de
itt hirdet például az a svájci
község is, mely egy előre
meg nem kötött témájú, pol
gárai épülését szolgáló kiál
lításhoz keres ötletet és ki
vitelezőt.
Rendszeres fóruma van a
múzeumpedagógiának, a
múzeumi munkát segítő
számítógépes újdonságok
nak. így pl. részletes beszá
molót olvashatunk arról a
kezdeményezésről, hogy a
mintegy 700 svájci múze
umban és közgyűjtemény
ben őrzött kulturális javakat
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egy, a Windows-ra épített
adatbankban dolgozzák fel
(48. szám), illetve a fotó
gyűjtemények digitalizálásá
nak, elektronikus képi fel
dolgozásának megindulásá
ról (49. szám). Újabban a
svájci ICOM-bizottság hírei
nek is helyet adnak.
A lap sokszínűségét némileg
érzékelteti néhány kiraga
dott téma: a 47. szám kö
zéppontjában 11 különböző
múzeumi szakma - az igaz
gatótól a múzeumpedagó
gusig - "munkaköri leírása"
áll, A megvitatásra, vélemé
nyezésre közreadott, inkább
csak vázlatnak tekintett
megfogalmazásokat az ICOM
svájci nemzeti bizottságának
megbízásából egy munkacsoport dolgozta ki. Az anyag
tartalmazza a szakma rövid
leírását, a különböző feladat
köröket. a szükséges alap- és
speciális képzést, illetve to
vábbképzést.
A 48. szám két témának van
szentelve: a közeljövőben
megindítandó svájci poszt
graduális muzeológuskép
zés részletes tervezete mel

lett

összehasonlításként
egy-egy beszámoló foglalko
zik a hasonló angliai és
ausztriai továbbképzési le
hetőségekkel.
Érdekes és aktuális téma: múzeum és biztosítás - áll
az 53. szám középpontjá
ban. Egy 1994 novemberé
ben Bernben, megrendezett
szemináriumon múzeumi és
biztosítási szakemberek vi
tatták meg a műkincsek biz
tosításával kapcsolatos kér
déseket.
Kedvcsinálóként néhány talán a hazai szakemberek
számára is érdekes - téma:
hogyan pótolható az elve
szett-ellopott műtárgy? Ho
gyan lehet az értékét megál
lapítani, ha nincs hasonló
jellegű tárgy a műkincspia
con? Milyen veszélyek ellen
kell a tárgyakat bebiztosíta
ni, milyen biztonsági beren
dezésekre van szükség?
A svájci történeti múzeu

moknak a közelmúltban két
teljes számot szentelt az
INFO szerkesztősége. A 49.
szám a svájci nemzeti múz'eumként számontartott
Schweizerisches Landes
museum (Zürich) és a berni
Történeti Múzeum mellett
egy kisebb kiállítóltely, a
bieli múzeum tervezett át
építését, kibővítését ismer
teti részletesen, míg az 54.
számot (1995 június) teljes
egészében a svájci történeti
múzeumok 1994 decemberi
baseli
tanácskozásának
szentelték. Fennállásuk so
rán ez volt a második alka
lom, lyogy a nagyobb svájci
múzeumok képviselői öszszegyűltek (ezt megelőzően
csak 1956-ban. a Svájcban
tartott ICOM-konferencia al
kalmával tanácskoztak). A
mostani konferencia aktua
litását egyszerre két jelen
tős gyűjtemény, a baseli és a
berni múzeum 100 éves ju
bileuma adta. A tanácskozá
son elhangzott referátu
mokban a svájci történeti
múzeumok jelenlegi helyze
tének felmérése, feladataik
és problémáik - elsősorban
is múzeum és közönség
megváltozott kapcsolatának
- megvitatása kapta a leg
nagyobb hangsúlyt.
Az előadások tanúsága sze
rint a svájci múzeumi szak
embereket a tradicionális
múzeumkép és a látogatók
megváltozott igényei és be
fogadási szokásai között fe
szülő ellentmondás foglal
koztatja leginkább, legna
gyobb problémájuk a mai
kor rákfenéjének tekintett
amerikanizálódás, a Disneylandben megtestesülő,
igénytelen tömegkultúra ki
hívása. Legtöbbjük ugyan
akkor megelégedett az álta
lánosságokkal, a jelenlegi
helyzet kommentálásával, a gyakran hevenyészettnek
tűnő referátumok legna
gyobb része kerülte az el
méleti kérdéseket.
Kivételnek számított a ta
nácskozásnak otthont adó

baseli múzeum igazgatója,
széles történelmi-ideológiai
hátteret is felrajzoló vitain
dító előadásával, valamint a
"Learning from Disneyland"
találó címmel megtartott
előadás, melynek szerzője
szerint prolestálás, elutasí
tás helyett meg kellene pró
bálni eltanulni azt, ami Dis
neyland fő vonzereje - neve
zetesen, hogy a kiállítás, egy
bejárható, fiktív világot te
remtve, élvezetet, gyönyö
rűséget nyújtson a látoga
tóknak. Érdekes volt egy, a
néző szemszögéből érvelő
hozzászólás is, mely nagyon
sarkítva fogalmazta meg a
történeti múzeummal szent
ben támasztott mai látoga
tói igényt (lehetőleg egyet
len témának legyen szentel
ve, tegye a néző aktív rész
vételét lehetővé).
A fenti referátumoknál jóval
innovatívabbnak tűnik az az
anyag, mely a baseli múze
um fiatal muzeológusainak
kerekasztal-beszélgetése
után, közös dokumentum
ként fogalmazódott meg. A
fiatalok frissebb és egybep
elméletibb megközelítése
sok jó ötlettel szolgálná mú
zeum és közönség kapcsola
tának megújulását, kezdve a
látogató "megszólításától",
dialógusba vonásától a té
májukban egymást kiegészí
tő állandó és időszaki kiállí
tásokig, kronologikus állan
dó kiállítások helyett tema
tikusán elrendezett anyagig,
ahol a látogató saját válasz
tása szerint járhatná végig
egyre újabb témák útvona
lain a kiállítás termeit.
Wellmann Nóra
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Természettudományi Gyűjte

31. 1988. 184 p.

Magyar múzeumi sorozatok
1 9 8 9-1995

32. 1989. 75 p.

mény, Komló.

33. 1989. 77 p.

4. 1991.98 p. ill.

34. 1989. 279 p.

5. 1993. 66 p. ill.

35. 1990. 186 p.
36. 1992. 197 p.

15. Források a vízügy' múltjá

37. 1992. 180 p.

ból. Szerk. Marczell Ferenc.

Nincs újabb kötet.

Kiad. a Magyar Vízügy Múze
um. Bp.

Jakab Mária
8.

B(udapesti)

M(úzeum)

Folytatjuk az 1989-1995 közötti időszak múzeumi kiadványa
it feltáró bibliográfiai sorozatunkat. Összeállításunk ezúttal
a sorozati kiadványokat dolgozza fel, sajnos, csak rövidített
címleírásokban. A címfelvételekben csak a sorozatcímet, a
szerkesztőt, a megjelenésre utaló sorszámot és a megjele
nési adatokat adjuk meg. Helyhiány miatt nem közölhetjük
az egyes kötetek tanulmányainak szerzőjét és címét.
Összesen 53 sorozatról adunk hírt. A sorozatok sorsát nem
könnyű nyomon követni. Az adott időszakban sok sorozat in
dult, sok szűnt meg, és jó néhányat átmenetileg szüneteltet
nek. Megfigyelhetjük, hogy míg az évkönyvek általában
rendszeresen megjelennek, a sorozatokat inkább szünetelte
tik - nyilván anyagi okokból.
Összeállításunk válogatott bibliográfia. Nem vettük fel az
újonnan indult sorozatokat és azokat sem, amelyek kisnyom
tatványokat, kiállítási katalógusokat tartalmaznak. Igyekez
tünk inkább a már "beindult", múlttal rendelkező, - és főként
- a tudományos publikációkat tartalmazó sorozatokat bemu
tatni.
Miután intézményünk nem rendelkezik kötelespéldány joggal,
csak a cserekapcsolatok révén beérkezett kötetekből dolgoz
hattunk. Nem minden intézmény küldi el rendszeresen a ki
adványait, ezért a megjelent kötetek jó részét nem állt mó
dunkban kézbevenni. Sok esetben csak telefonon szerzett in
formációk alapján dolgozhattunk. Ezúton mondunk köszöne
tét mindazoknak, akik kiadványokkal vagy adatszolgáltatás
sal segítették munkánkat, és kérünk mindenkit a további
együttműködésre is.

T(örténeli)

Műhely.

Hungarian Museum Series

Havassy

1989-1995

László. Kiad. a Budapesti Tör

Our compilation processes
the museum series which
were published between 1989
and 1995. Our work is a
selected bibliography. We did
not include the newly started
series and those which
involve small publications and
exhibition catalogues. We
tried, rather, to present the
series which are already well
launched, having a past, and
- especially - which contain
scientific publications.

Péter,

Szerk.
Selmeczi

2. Az Arany János Múzeum
kismonográfiái. Szerk. Novák
László. Kiad. az Arany János
Múzeum, Nagykőrös.
8. 1989. 784 p.
9. 1992. 263 p. ill.
Nincs újabb kötet.
3. Bajai dolgozatok. Szerk.
Kőhegyi Mihály. Kiad. a Türr
István Múzeum, Baja.
6. 1989. 124 p. ill.
7. 1991.613 p. ill.

8.1993 p. 73 p. ill.
9. 1995. 163 p.
4. A Báthori István Múzeum
kiadványai. Szerk. Dám Lász
ló. Kiad. a Báthori István Mú
zeum Baráti Köre, Nyírbátor.
28. 1992. 150 p. ill.
29. 1994. 110 p. ill.
30. 1994. 465 p.
5. Bibliographia Históriáé
Rerum Rusticarum Internationalis. Szerk. Hajdú Péter
et al. Kiad. a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Bp.
1987-1988. 1992. 333 p.
1989-1990. 1994. 308 p.

Nincs újabb kötet.

téneti Múzeum.

16. Galga menti műhely.

2 .1 9 9 1 .9 0 p.

Szerk. Asztalos István. Kiad.

3. 1991. 151 p. ill.

a Petőfi Múzeum, Aszód.

Nincs újabb kötet.

3 .1 9 9 0 . 200 p. ill.
4. 1991. 136 p. ill.

9. Catalogi Musei Nationalis

5. 1 9 9 1 .4 1 p . ill.

Hungarici. Series Archeolo-

Nincs újabb kötet.

gica. Főszerk. Kovács Tibor,
Szerk. Nagy Mihály. Kiad. a

17. A gyulai Erkel Ferenc Mú

Magyar Nemzeti Múzeum, Bp.

zeum

I 1993. 229 p. ill.

Czeglédi Imre. Kiad. az Erkel

II. 1995. 228 p. ill.

Ferenc Múzeum, Gyula.

kiadványai.

Szerk.

78. 1989. 265 p.
10. Ceglédi füzetek. Szerk.

79. 1993. 78 p. ill.

Kocsis Gyula. Kiad. a Kossuth

Nincs újabb kötet.

Múzeum, Cegléd.
25.1989.

115 p. ill.

18. A Hajdú-Bihar megyei mú

26. 1992. 43 p. ill.

zeumok közleményei. Szerk.

27. 1992. 143 p. ill.

Gazda László. Kiad. a llajdú-

BIBLIOTHECA HUMANITATIS HISTORICA
A MUSBO NATIONAU HUNGARICO DIGESTA
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KIADVÁNYAI

28. 1993. 150 p. ill.

Bihar Megyei Múzeumok Igaz

29. 1994. 102 p. ill.

gatósága, Debrecen.

30. 1995. 154 p.

49. 1989. 114 p.
50. 1990. 64 p.

NAGYBÁKAY PÉTER

A magyarországi céhes kézm űvesipar
jelvényei

11. D iscussiones Neogradi-

51. 1992. 181 p.

enses. Szerk. Kovács Anna.

52. 1993. 225 p.

Kiad. a Nógrád Megyei Múze

53. 1994. 143 p. ill.

umok Igazgatósága, Salgótar
ján.

19. Hajdúsági közlemények.

6. 1989.80 p.

Szerk. Varjasi Imre. Kiad. a

Megszűnt.

Hajdúsági Múzeum, Hajdú-

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
BUDAPEST. 1995

1. Az Arany János Múzeum ki
állítási monográfiái. Szerk.
Novák László. Kiad. az Arany
János Múzeum, Nagykőrös.
2. 1991.435 p.
1. 1993. 2. bőv. kiad. 158 p.
Nincs újabb kötet.

7. 1990. 142 p. ill.
8. 1991. 118 p.

böszörmény.
12. Dunántúli dolgozatok. A.

6. Bibliotheca Humanitatis
Historica a Museo Nationali
Hungarico Digesta.- A Magyar
Nemzeti Múzeum Művelődéstörténeti kiadványai. Szerk.
Németh Gábor. Kiad. a Ma
gyar Nemzeti Múzeum, Bp.
I. 1990. 176 p.
II. 1991. 161 p.
III. 1993. 135 p. ill.
IV 1995. 212 p. ill.
V 1995. 171 p.

16. 1991. 121 p. ill.

Természettudományi sorozat.

17. 1992. 106 p. ill.

Szerk. Uherkovich Ákos. Kiad.

Nincs újabb kötet.

a Janus Pannonius Múzeum,
Pécs.
6. 1992. 272 p. ill.
7. 1992. 375 p. ill.
8. 1995. 210 p. ill.

MÚZEUM
ÉS
KORTÁRS

K ÉPZ Ő M Ű V É SZE T
13. Dunántúli dolgozatok. C.
Történettudományi sorozat.
Szerk. Uherkovich Ákos. Kiad.
a Janus Pannonius Múzeum.
Pécs.

7. Borsodi kismonográfiák.
Szerk. Szabadfalvi József, Ve
res László. Kiad. A Herman
Ottó Múzeum, Miskolc.
28. 1989. 164 p.
29. 1989.224 p.
30. 1989. 184 p.

3 .1 9 9 1 .2 2 7 p. ill.
Nincs újabb kötet.
14. Folia Comloensis. Komlói
Közlemények. Szerk. Fazekas
Imre. Kiad. Komló Város Pol
gármesteri Hivatala, Komlói

20. A Hatvány Lajos Múzeum
füzetei. Szerk. Németi Gábor.
Kiad. a Hatvány Lajos Múze
um. Hatvan.
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11. 1992. 139 p.

31.1991. 1 52p . ill.

12. 1995. 55 p.

32. 1991. 113 p. ill.

81.

1995. 79 p. ill.
38. Nagykőrös Város Mono

33. 1991. 214 p. ill.

29. Malakológiai tájékoztató.

gráfiái. Szerk. Novák László.

34. 1992. 132 p. ill.

Szerk. Füköh Levente. Kiad. a

Kiad. az Arany János Múze

Hungáriáé. Szerk. Kovács Ti

35.1993. 127 p. ill.

Mátra Múzeum, Gyöngyös.

um, Nagykőrös.

bor. Kiad. a Magyar Nemzeti

36-37. Nem jelent meg.

9. 1990. 41 p. ill.

1. 1994. 964 p.

Múzeum, Bp.

38. 1994. 204 p. ill.

10. 1991.35 p.

21.

Inventaria Praehislorica

Ili. 1989. 136 p. ill.
IV 1990. 164 p. ill.

39. 1994. 95 p. ill.

11. 1992. 1 0 3 p. ill.

39.

40. 1994. 76 p.

12. 1993. 103 p. ill.

Szerk. Bellon Tibor, Szabó

13. 1994. 90 p. ill.

László. Kiad. a Győrffy István

V 1992. 259 p. ill.
Nincs újabb kötet.

25. A kecskeméti Katona Jó

Nagykunsági

füzetek.

Nagykun Múzeum, Karcag.

zsef Múzeum közleményei.

30.

Monumenta

Historica

Az István Király Múzeum Köz

Szerk. Bárth János. Kiad. a

Budapestiensia. Szerk. Ila-

leményei ld.

Bács-Kiskun Megyei Múze

vassy Péter, Selmeczi László.

34. Múzeumi füzetek. Szerk.

A Szent István Király Múzeum

umok Igazgatósága, Kecs

Kiad. a Budapesti Történeti

Miklósi Sikes Csaba. Kiad. a

Közleményei

kemét.

Múzeum, Bp.

Sümegi Városi Múzeum, Sü

ráfiák. Szerk. Bánszky Pál. Ki

4. 1990. 79 p. ill.

6. 1989. 48 p.

meg.

ad. a Magyar Naiv Művészek

5. 1992. 168 p. ill.

7. 1991. 158 p. ill.

1. 1994. 118 p. ill.

Múzeuma, Kecskemét.

6. 1993. 263 p.

8. 1993.82 p. ill.

2. 1994. 75 p. ill.

2. 1990. 48 p.

7. 1995. 195 p. ill.

Nincs újabb kötet.

3. 1995. 103 p. ill.

3. 1991.48 p.

4. 1995. 1 11 p. ill.

4. 1993.34 p. ill.

5. 1996. 90 p. ill.

5. 1995. 38p . ill.

7 .1 9 8 9 .

168 p. ill.

Nincs újabb kötet.
40. Naiv művészeti kismonog

26. A Kner Nyomdaipari Mú

31. Museumi Értekező. Szerk.

zeum füzetei. Szerk.: A szerk.

Szvircsek Ferenc. Kiad.

biz. Kiad. a Kner Nyomdaipa

Nógrád Megyei Múzeumok

35. Múzeumi közlemények.

41. Pesterzsébeti múzeumi

ri Múzeum, Gyoma.

Igazgatósága, Salgótarján.

Szerk. Rajnai Miklós. Kiad. a

füzetek. Szerk. Bogyirka Emil.

17. 1989.60 p. ill.

5. 1989. 240 p. ill.

Magyar Olajipari Múzeum,

Kiad. a Pesterzsébeti Múze

18. 1990. 69 p. ill.

6. 1989. 80 p. ill.

Zalaegerszeg.

um, Bp.

19. 1991.68 p. ill.

7. 1989. 155 p.

4. 1990. 47 p.

7. 1989. 127 p. ill.

20. 1991. 31 p. ill.

8. 1990. 93 p. ill.

5. 1995. 76 p. ill.

8. 1990. 102 p.

21. 1991.80 p. ill.

9. 1995. 48 p. ill.

6. 1995. 101 p. ill.

9. 1991.57 p. ill.

36. Múzeumi kutatások Bács-

Nincs újabb kötet.

22. Jász - Nagykun - Szolnok

22. 1991. 2 7 p . ill.

megyei múzeumok közlem é

23. 1992. 72 p. ill.

nyei. Szerk. Szabó László, Tá

24. 1992. 140 p. ill.

las László. Kiad. a Jász-

25. 1 994.86 p. ill.

Nagykun-Szolnok Megyei Mú

26. 1994. 31 p. ill.

zeumok Igazgatósága, Szol

27. 1995. 48 p. ill.

a

10. 1992. 47p . ill.

KŐHEGYI
MIHÁLY
MUNKÁSSÁGA
♦ Bibliográfia ♦

nok.

Kiskun

megyében.

a Bács-Kiskun Megyei Önkor
mányzat Múzeumainak Igaz
gatósága, Kecskemét.
1990. 1992. 204 p.

44-45. 1989. 233 p.

27.

46. 1989. 301 p.

Szerk. Selm eczi Kovács Atti

1992. 1994. 134 p.

47. 1991. 264 p.

la. Kiad. a Néprajzi Múzeum,

1994. 1995. 296 p.

Magyar

Népművészet.

48. 1994. 231 p.

Bp.

49. 1994. 332 p. ill.

XXII. 1994. 94 p. ill.

50/1. 1995. 285 p.

XXIII. 1995. 96 p. ill.

Szerk.

Székelyné Körösi Ilona. Kiad.

RÉGÉSZETI
FÜZETEK
S e r . 1. N o . 4 6 .
1994.

51. 1995. 285 p. ill.
52. 1995. 286 p. ill.

28. A Makói Múzeum füzetei.
Szerk. Halmágyi Pál. Kiad. a

32. Muzeológus pályaképek

42.

23. Jászsági füzetek. Szerk.

József Attila Múzeum, Makó.

Bács-Kiskun megyéből. Szerk.

Szerk. Wollák Katalin. Kiad. a

Hortiné Bathó Edit, Muhoray

63. 1989. 97 p.

Bárth János. Kiad. Bács-Kis

Magyar Nemzeti Múzeum, Bp.

György', Faragó László. Kiad. a

04.

kun Megyei

42. 1991. 112 p.

Jász Múzeum, Jászberény.

65. 1989. 102 p. ill.

Múzeumi Szervezete. Kecske

43. 1991.92 p.

18. 1989. 85 p.

66. 1990. 31 p. ill.

mét.

44. 1992. 110 p.

19. 1989. 36 p.

67. 1990. 22 p. ill.

1. 1994. 105 p.

45. 1993. 117 p.

20. 1994. 42 p. ill.

68. 1991. 144 p.

2. 1994. 185 p.

46. 1994. 138 p.

21. 1995. 99 p. ill.

69. 1991. 34 p. ill.

22. 1995. 120 p. ill.

70. 1992. 317-346. p. ill.

33. Múzeumi füzetek. Szerk.

37.

23. 1995. 101 p. ill.

71. 1992. 36 p. ill.

Asztalos István. Kiad. a Pető

Berecki Ibolya, Gulyás Kata

Szerk. Czeglédy Ilona. Kiad. a

24. 1995. 79 p. ill.

72. 1992. 62 p.

fi Irodalmi Múzeum, Aszód.

lin. Kiad. a Damjanich János

Magyar Nemzeti Múzeum, Bp.

73. 1992.99 p. ill.

39. 1989. 163 p.

Múzeum, Szolnok.

25. 1989. 143 p.

74. 1992. 77 p. ill.

40. 1989. 69 p.

61-62. 1989. 276 p.

Nincs újabb kötet.

kiadványai Szerk. Németh Pé

75. 1993. 205 p. ill.

41. 1989.311 p.

63-64. 1990. 178 p.

ter. Kiad. a Jósa András Mú

76. 1993. 15 p.

42. 1991. 412 p.

65-66. 1991. 255 p.

zeum, Nyíregyháza.

77. 1993. 39 p.

43. 1994. 184 p.

67-68. 1991. 188 p.

Szerk. Fehérvári Béla. Kiad. a

28. 1989. 170 p. ill.

78. 1993. 19 p. ill.

44. 1995.89 p.

69-70. 1992. 217 p.

Rétközi Múzeum, Kisvárda.

24.

A Jósa András Múzeum

1989. 47 p.

Önkormányzat

Múzeumi levelek. Szerk. T.

Régészeti füzetek. Ser. I.

43. Régészeti füzetek. Ser. II.

44. A Rétközi Múzeum füzetei.

29. 1989. 163 p. ill.

79. 1994. 11 p. ill.

71-72. 1993. 278 p. ill.

9.

30. 1993. 159 p. ill.

80. 1995. 45 p. ill.

Nincs újabb kötet.

Nincs újabb kötet.

1990. 95 p. ill.
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7. 1995. 323 p. ill.

Rl'Xit'I.V ANTAL

48. A Szent István Király Mú
MAGYARORSZÁGI JEGYZETEK

zeum közleményei. A. soro

E szülnünk
szerzői

zat. Szerk. Fülöp Gyula. Kiad.
a --. Székesfehérvár.
29. 1989. 287 p.

um tudománytörténeti kiad
ványsorozata. Szerk. Selmeezi
Kovács Attila.
I.

1989. 180 p.

2.1990.

3. 1990. 143 p.

(1918)

MNM Mátyás király Mú
zeum, Visegrád

kandidátus, geológus,

jogász, régész, ny. főigaz

sület, Székesfehérvár.

Lencsó László

40. 1995. 166 p.

tanár, főmuzeológus

(1947)

Budapesti Történeti Mú

könyvtáros, népművelő,

(1957)

zeum, Budapest

archívum-vezető

szociológus, rendező, o-

41. 1995. 50 p. ill.

közleményei ld.
Me

gyei Múzeumok közleményei

Csorba László dr.

cens
ELTE, Budapest

(1937)
a biológiai tudományok

Tálas László
(1935)

Fejérdy Tamás dr.

doktora, középiskolai ta 
nár, zoológus, főigazgató

középiskolai tanár, me
gyei múzeumigazgató

helyettes

Damjanich János Múze
um, Szolnok

(1947)
építészm érnök,

műem

Magyar Természettudo

lékvédelmi szakm érnök,

mányi Múzeum, Budapest
'rimámé Balázsy Ágnes dr.

mi Hivatal, Budapest

Budapesti Történeti Múzeum,

ves Megyei Múzeumi Szerve
zet. Eger,

László, Kiad. a Jász-Nagykun-

(1951)

(1957)
bölcsész, múzeumigaz

antropológus, tárigazgató

gató

MTM Embertani Tár,

Budapesti Történeti Mú

Budapest

zeum Kiscelli Múzeuma,

Hajdú Éva
(1954)

Budapest

bölcsész, újságíró
Magyar N em zet

Szer

kesztősége, Budapest

Nincs újabb kötet.

15. 1995. 237 p.

Ráduly Emil
(1951)
néprajzos, osztályvezető

Naturalia.

Scientific studies from the
Hungarian Natural History
Museum. Szerk. Zombori L.,
Lókös L., Peregovits L. Kiad.
Magyar

S. Vigli Annamária
Pap Ildikó dr.

4-5. 1993. 177 p. ill.

14. 1993. 375 p.

a

hely

Természettudo

mányi Múzeum, Bp.

um, Budapest

Blaskovlch Múzeum,

3. 1992. 104 p. ill.

13. 1992. 110 p. ill.

Studia

középiskolai tanár,

Magyar Nemzeti Múze

Tápiószele

2. 1987. 79 p. ill.

12. 1992. 206 p. ill.

47.

zeumigazgató
Balatoni Múzeum, Keszt

52. Tiszai Téka. Szerk. Szabó

1. 1989. 160 p. ill.

11. 1991. 126 p.

(1944)

múzeumigazgató

Igazgatósága.

10. 1990. I l l p. ill.

(1948)
vegyészmérnök, főta
nácsadó

(1960)

Szolnok Megyei Múzeumok

9. 1989. 291 p.

Müller Róbert dr.
kandidátus, régész, m ú

Gócsáné Móró Csilla

Nincs újabb kötet,

dapest

pest

múltjából. Szerk. Kuba Melin

XXIV: 1991. 357 p.

peratőr, filmstúdió vezető
Néprajzi Múzeum, Buda

Mahunka Sándor dr.

Országos Műemlékvédel

Bp.

Magyar Filmintézet, Bu

bölcsész, egyetem i do

51. Tanulmányok Budapest

XXIII. 1 9 9 1 .3 4 7 p.

Tari János

(1952)

elnök

da, Nagy Fjinese. Kiad. a

Petercsák Tivadar. Kiad. a He

állítási és Restaurálási
Központ, Budapest

kandidátus, középiskolai

Jász-Nagykun-Szolnok

46. Studia Agriensia. Szerk.

Magyar Természettudo
mányi Múzeum, Budapest

Buzinkay Géza dr.

39. 1994. 16 p. ill.

Szolnok Megyei Múzeumok

VÉGVÁR

gató
Állami Műemlékhelyre

38. 1990. 229 p. ill.

Nincs újabb kötet.

ÉS KÖRNYEZET

főigazgató-helyettes

(1941)

32. 1991.384 p.

8. 1994. 199 p.

Szentléleky Tiham ér dr.

(1930)

nok.

7. 1993. 173 p.

tézet, Budapest

Kecskeméti Tibor dr.

janich János Múzeum. Szol

6. 1993. 356 p.

Igazságügyi Orvostani In

Intézet, Budapest

nész

Madaras László. Kiad. a Dam

5. 199(. 190 p.

gus

régész, m űvészettörté

adattár. Szerk. Tálas László,

4. 1991. 190 p.

tora, patológus
Országos Traumatológiai

Nincs újabb kötet.

50. Szolnok megyei múzeumi

75 p.

antropoló

31. 1990. 172 p.

a Fejér Megyei Múzeumegye

graphiae. - A Néprajzi Múze

(1950)

(1965)

zat. Szerk. Fülöp Gyula. Kiad.

Series Historica Ethno-

kandidátus,

30. 1 9 9 1 .6 3 7 p. ill.

zeum közleményei. B, soro

45.

Susa Éva dr.

(1935)
az orvostudományok dok

Búzás Gergely

49. A Szent István Király Mú

Budapest 1994

Józsa László prof.

53.

Tudományos

Szerk.

Fűrészné

füzetek.
Molnár

Anikó. Kiad. a KomáromEsztergom Megyei Múzeumi
Szervezet, Tata.
5. 1990. 58 p.

Horn Emil

Szabadtéri Néprajzi Mú

(1928)

zeum, Szentendre

Márta

néprajzos, múzeumigaz
gató
Tragor Ignác Múzeum,

középiskolai tanár,
ny. muzeológus

Sólymos Ede

Budapest

(1926)
kandidátus,

6. 1990. 91 p. ill.

Sz. Zomborka
(1959)

Vác
nyugdíjas

Wollák Katalin

Jakab Mária

múzeumigazgató

8. 1994. 206 p.

(1957)

Türr István Múzeum,

(1952)
régész

9. 1994. 210 p.

középiskolai tanár, könyv

Baja

osztályvezető helyettes

10. 1994. 251 p.

táros

Magyar Nemzeti Múzeum,

5. 1994.415 p. ill.

Magyar Nemzeti Múzeum,

Budapest

6. 1995. 59 p.

Budapest

1. 1991.848 p. ill.
2. 1992. 56 p. ill.
3. 1992.884 p. ill.
4. 1994. 432 p. ill.

7. 1992. 205 p.

(. Kripta - festett és bevont Koporsók eredeti
helyzetükben
2. Gyermekraxalal rozmaringokkal szalniarózsákkal
3. V felnyitott koporsó
4. Ezüst sujtásos dolináin, kihajtott ingfodor egy idős
férfi holttestén
5. feltárási körülmények a "Eorélum"-ban
<>. fe s te tt koporsók restaurálása a múzeum
kiállít ól érmében
7. f e s te tt koporsó felinitás előtt
1. The crypt - painted and entered coffins in their
original position
2. Catafalque of a child with rosem an and straw-rose
3. \ reopened collín
4. Silver laced dolman, open collar-ruffle on the dead
bod> of an elder man
5. I nearlhing circum stances in the " fóréi urn" Chapel
6. Restoration of painted coffins in the exhibition hall
of the museum
7. Painted coffin before reopening

t. Kiállítás a restaurátortábor
munkáiból (1995 nyara)
2. Gyermekkoporsó
3-4. E gész alakos corpusszal
díszített koporsó
5. Fekete vászonnal bevont koporsó
<>. /ö ld alapszínű' koporsó

1. Exhibition of Ilié works of the
restoration course (Summer 1995)
2. Got tin of a child
3-4. Collins ornamented with a full
shape corpus
5. Collin covered with black linen
(>. Green primer colour painted coffin
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