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On the Cover: Embroidered frieze cloak from the end of the 19th
C„ Debrecen'
Fotó - Photo: Winter Erzsébet
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A borító második oldalán
Kiállítási körkép
On the cover p. 2.
Exhibition review
1. Római Katolikus Egyházi
Gyűjtemény, Sárospatak

„Házad ékessége"
'The adornment of your
house'
Fotó-Photo: Haris László
2. Királyi Kastélymúzeum,
Gödöllő

„A királyi lakosztályok"
Részlet Erzsébet királyné
írószobájából
'Royal suites' - Detail of
Queen Elisabeth's study
Fotó-Photo: Faludi Ildikó
3. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest

„Donációk és donátorok"
Vaszary János: Nő kertben
'Donors and donations'
János Vaszary: Woman in
garden
Fotó-Photo: Mester Tibor
4. Hadtörténeti Múzeum,
Budapest

„Fortitudini - A vitézség
nek" - Kiállítás a Katonai
Mária Terézia Rend alapítá
sának 240. évfordulójára
'Fortitudini - To bravery'
Exhibition for the 240th
anniversary of foundation of
the Military Order of Maria
Theresia
Fotó-Photo: Kováts Attila

Megmentett műkincsek '97
kiállítás az Iparművészeti
Múzeumban
Restored Treasures '97
exhibition in the Museum o f
Applied Arts

5. Iráni férfikabát a Néprajzi
Múzeum gyűjteményéből.
Restaurátor: Imre Andrea
18—19th C. man's coat from
Iran. Restored by Andrea Imre
6. XVII-XVIII. sz.-i kazula,
Gizella királyné Múzeum,
Veszprém. Restaurátor: Eger
vári Márta
17—18th C. chasuble. Res
tored by Márta Egervári
7. XVI. sz.-i dísz félvért és
„morion" sisak a debreceni
Déri Múzeumból. Restaurá
tor: Szabó Tamás
16th C. half-armour and
'morion' helmet. Restored by
Tamás Szabó
8. Szlavóniai rekonstruált
„kisköce" (balról) és XIX. sz.-i
erdélyi melles (jobbról) a
Néprajzi Múzeum gyűjtemé
nyéből. Restaurátor: Bereczki Csilla
Reconstructed
waistcoat
(left), 19th C. Transylvanian
waistcoat (right). Restored by
Csilla Bereczki
9. Napernyő a Nemzeti Múze
um gyűjteményéből (jobbra).
Restaurátor: Kopcsányi Mer
cedes
XVII. századi nyereg az Iparmű
vészeti Múzeumból (a háttér
ben). Restaurátorok: Várfalvi
Andrea és Peller Tamás
Silk parasol (right) restored
by Mercedes Kopcsányi
17th C. saddle (in the back
ground) restored by Andrea
Várfalvi and Tamás Peller
Fotók—Photos: Nyíri Gábor

A borító harmadik és negyedik oldalán:
Képek a Néprajzi Múzeum 1997-ben felújított állandó
kiállításából
On the cover p. 3., 4.:
Pictures from the permanent exhibition of the Museum of
Ethnography

A sze rk esztő levele

Mostani szántunkból mint
ha hiányozna az olvasó
megnyilatkozása. Nem egé
szen így van: a Nemzeti
Múzeum '56-os tűzesetei
ről Minárovics kollégánk
által írt szakszerű reflexió
ja - már terjedelménél fog
va is - „bekívánkozott“ a
VISSZATEKINTÉS rovatba.
Várjuk a jövőben is az
olvasók reagálását írása
inkra - a terjedelemtől füg
getlenül.
Ide tartozik még az az
örvendetes jelenség, hogy a
MAGYAR MÚZEUMOK egyegy számának az ún. ..tema
tikus" része (mint pl. a mos
taniban a Néprajzi, koráb
ban a Nemzeti Múzeum és a
többi, más intézményeink
ről szóló cikkcsokor) egyre
iirkább kedvelné válik. Téli
számunkban ilyen lesz a
Pulszky-emlékülés anyaga,
de már a jövő évi számok
közül is kettő „foglalt“!
A beérkező írások torló
dása. méginkább azonban a
jelenkor múzeumi esemé
nyeinek örvendetesen gya
rapodó híranyaga, vitái, vé
lemények artikulálása és
ütköztetése másfajta köve
telményeket is támaszt. Ne
vezetesen: mintha háttérbe
kellene szorítanunk illuszt
rált. gyakran dokumentumértékű, de mégiscsak múlt
idéző tanulmányokat azért,
hogy a napjainkban születő,
aktuális írások helyet kap
hassanak. (Gondoljunk itt
pl. a Nemzeti Múzeum-béli
kiállítás vitájának anyagára,
a törvény körüli véleménynyilvánításokra. a lapgazda
Pulszky Társaság esemé
nyeinek közzétételére is.)
Technikailag kivitelezhe
tő megoldásnak ígérkezik a
gyengébb papírminőségű csak szövegközlésre alkal
mas - betétlapok befűzése,
ezáltal a terjedelem szük
ség szerinti növelése. Meg
látjuk...
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az első oldalról
Természetesen ennek a kissé mondvacsinált, de a fo
lyóirat terjedelmét érintő, érzékelhető dilemmának, - a
múltbéliek felidézésének és a jelen megörökítésének akadhat másfajta feloldása is. Például ha komolyabban és
rendszeresebben látunk neki az évtizedek óta magunk
előtt görgetett adósságunk törlesztésének: a magyar mú
zeumok történetével való foglalatosságunknak.
Többször esett erről szó. A múzeumtörténet megírásá
nak szükségességével mindenki egyetért. A követendő
módszer sem idegen tudományt művelő tanult kollégá-
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inktól. Intézményeink tö r
ténetét
külön-külön
amúgyis szépszámú publi
kációban dolgozták fel az
idők folyamán. Az egyes
múzeumok irattárai, doku
mentációi kielégítő menynyiségű forrásanyagot tar
talmaznak effajta kutatá
sok elvégzéséhez.
Hiányzik azonban az
összegző, integráló mun
kálat, s ez nem valósulhat
meg kizárólag a megannyi
részadat mozaikként törté
nő egymáshoz illesztésé
vel. Hiányzik a történelmi,
művelődéstörténeti folya
matok és a hazai múzeu
mok fejlődésének, alakulá
sának összevetése, a kul
túrpolitika irányzatainak
elemzése és hatásának
vizsgálata szőkébb té
mánkra vonatkoztatva.
Nem végeztük még el a
levéltári források átvizsgá
lását, nem került közlésre
számos dokumentum, em
lékirat, nem ismerjük vagy
csak nem értékeljük ki ala
posabban kiemelkedő mu
zeológus-elődeink közéleti
szerepét, nézeteit a közügyekről és a múzeumaik
szerepéről, szúkebb és tágabb környezetükben.
Nos, ha mód nyílnék a
rendszeres múzeumtörté
neti kutatások részeredmé
nyeinek közzétételére egy
megfelelő kiadvány-soro
zatban, majd a J ő mű“ el
készítésére, megjelenteté
sére - ha lenne mindehhez
pénz és munkakedv. akkor
nem volna olyan szorító
egy szerény igényű kis fo
lyóirat szerkesztése köz
ben sem a bőség zavara...
Gondoljuk meg: 2002ben kétszáz éves jubileu
mot ünnepelnek majd az
ország múzeumai, nem
csak a Magyar Nemzeti
Múzeum!
Szűk öt esztendő múl
va! Nem kellene-e idejében
a lovak közé csapni?
■
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MŰHELY

Almásy László - a filmhős és a felfedező utazó
A Iibiai-sivatag feltárója a legendák mögött

Kubassek János

A kilenc Oscar-díjjal kitüntetett Az angol beteg című film
világszerte híressé tette Almásy Lászlót, a XX. század
legváltozatosabb élet utat megtett Afrika-kutatóját. A
Michael Ondaatje könyve nyomán készült film ismerteb
bé tette Almásy nevét, mint tucatnyi Nobel-díjas tudó
sunkét. Életpályájának hiteles mérföldkövei azonban
még ma sem ismertek, s pályafutásának egy-egy korsza
káról a köztudatban alaptalan legendák terjengenek. írá
sunk az ellenőrzött tényekre alapozva vázolja fel portré
ját a geográfia és a muzeológia nézőpontjából.
A múzeumbarát Almásy
A szombathelyi Savaria Múzeumban több mint fél év
százada őriznek egy kafferbivaly- és egy' víziló-koponyát.
Mindkettőt Almásy László ajándékozta az intézménynek.
A vízilókoponya sorsa is olyan hányatott volt. mint az
adományozóé. Egy városszéli raktárban őrizték. Évtize
deken át elfeledetten porosodott, kiállításon nem mutat
ták be. Egy szer vandál lelkületű betörők jártak a múze
umi raktárban. Talán kincseket kerestek, s mivel nem
találtak, mérgükben a vízilókoponya fogait kitördelték és
szuvenírként ellopták. S ami még szomorúbb, a kopo
nyacsontot összetörték. Már csak régi, megsárgult leltá
ri bejegyzések őrzik a távoli Afrikából Szombathelyre ke
rü lt ritka trófea emlékét.
Almásy jól tudta, a múzeumok a m últ értékeinek
olyan szentélyei, melyekből a jövő is gazdagodhat. Csa
ládi hagyományként szinte kötelességének érezte, hogy'
gyarapítsa a régiségek és ritkaságok tárát. A múzeumi
leltárkönyvben édesapja, Almásy György neve is megta
lálható. Az apa dobrudzsai, közép-ázsiai gyűjtőútjairól
egy-egy' ritka, kitöm ött madárral gazdagította a szom
bathelyi múzeumot. A leltárkönyv lapjait nézegetve eltű
nődtem azon, milyen tanulságos és szép példa, hogy'
Almásy László már első, Esterházy A ntal társaságában
megtett afrikai útján gondolt arra, hogy lakóhelye közgyűjteményét gyara pítsa.
A családban nemes ha
gyomány volt a m últ relik
viáinak
megbecsülése.
Almásy László szülőhe

mények és egy több mint
ötezer kötetet számláló
könyvtár adnak ízelítőt az
Almásy család életkörül
ményeiből.
Az édesapa, Almásy
György 1897-ben bejárta
Dobrudzsát és a Duna
deltavidékét, ahonnan ér
tékes állattani gyűjte
ménnyel tért haza. Első
közép-ázsiai expedíció
ján, 1900-ban kiterjedt ál
lattani. elsősorban orni
Almásy és egyiptomi szolgája, Szabr a Gilt Kebirben 1933-ban
tológiái kutatásokat vég
László Almásy and Sabr, his Egyptian servant in Gilt Kebir, 1933
zett Kazahsztán pusztáin
és Kirgizia hegyvidékein. Fényképfelvételei, leírásai
Lás/ló Almásy - Ihe film
nemcsak a természettudományok, hanem a néprajz
hero and explorer
szemszögéből is páratlan szellemi kincsesbányának
számítanak.
‘The English P atient’, the
highly acclaimed film which

Az alma nem esik messze a fájától
A család másodszülött fia. László ereiben is apja nyug
hatatlan vére csörgedezett. S bár a hitbizományt, s an
nak minden jövedelmét bátyja, János élvezte, mégis a
vagyontalan, állandó anyagi problémákkal küszködő
László tette világhírűvé az Almásy nevet. Almásy László
a filmbeli címétől eltérően nem volt gróf. 1921 tavaszán
cselekvő részesként segítette IV. Károly király puccskí
sérletét, s a Habsburg fenség őt többek füle hallatára
gróf úrnak szólította. így került a köztudatba a grófi cím,
mely iránt ő nyilvánosan nem tiltakozott. Később
Tasnádi Lászlónak írt magánlevelében részletesen elma
gyarázta a „grófsággal“ kapcsolatos bonyodalmakat.

was awarded 9 Oscars, has
made László Almásy a house
hold name the w orld over.
An exhibition showing the
life and works of the most
successful Hungarian explor
er of the Sahara can be seen
in the Hungarian Geographic
Museum at Érd. György Almá
sy, László Alm ásy's father
enriched Hungarian scholar
ship with valuable zoological
and ethnographical collections
from Central Asia.

lyén. a borostyánkői kas
télyban - ahol 1895. au
gusztus 22-én a világra
jött - értékes régi fegyve
rek, patinás bútorok, fest-

László középiskolai diákévek, első világháborús frontszolgálat, pilótakiképzés és angliai felsőfokú műszaki ta
nulmányok után került közelebbi kapcsolatba az osztrák
Steyr autógyárral. 1926-ban elsőként tett meg egy nagy
feltűnést keltő autóutazást a Nílus mentén, majd Szudán
ban eredményes vadászexpedíciót valósított meg.
Ekkor kóstolt bele először a Núbiai-sivatag homokés kővilágába, hogy örökre eljegyezze magát a Szahara
kutatásával. Nyelvtehetsége és páratlan kapcsolatte
remtő képessége révén kutatásainak támogatójául sike
rü lt megnyernie a dúsgazdag egyiptomi herceget, Kemal
El Dint, s utazásaival a legmagasabb egyiptomi uralko

and he also discovered Wadi

Almásy az első világháború
tisztjeként (1918)
Almásy, serving as officer in
World W a rf (1918)

dókörök figyelmét is felkeltette.
Személyes kapcsolatban állt FuacI királlyal, majd Fa
ru k királlyal, akik hathatós erkölcsi támogatást nyújtot
tak expedícióihoz. Barátja, Teleki Pál javaslatára vette
maga mellé a fiatal geográfust, Kádár Lászlót, aki a Lí-

The head of the buffalo
shot down by Almásy in 1926
is now in the Savaria Museum
in Szombathely. In 1932-33,
Almásy

made

outstanding

discoveries on the sandstone
plateaus of Gilf Kebir in Egypt,
lie was the first to see the
Wadi Abd el Malik, the main
valley of the legendary Zárai
ra oasis from a small plane,

Sura with its rock paintings
from the Neolithic. Together
with the rock paintings from
the Uweinat Mts, these pre-
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historic drawings of men and
animals prove that the Saha
ran climate was considerably
wetter in prehistory than it is
today.
In 1993, the Hungarian
Geographic Museum organiz
ed an expedition to Gilf Kebir,
Wadi Sura and Z am ira . The
members of this expedition,
Péter Antall, Gyula Gábris,
József Szabó and János Ku-

biai-buckaként elnevezett homokforma felismerésével
és e jelenségnek a brit Royal Geographical Society folyó
iratában való leírásával adott nemzetközi tudományos
rangot Almásy szaharai kutatásainak.
Később a jeles természettudományi gyűjtő és va
dász-író, Széchényi Zsigmond társaságában járta be a
Líbiai-sivatag legelhagyalottabb zugait, Szelima-oázis
és Vádi Hauar környékét. Jellemző az 1960-as évek ha
zai légkörére, hogy Széchenyi Hengergő homok című
munkájában oldalakon át ír Almásyról, fényképét is köz
li, de csak nevének kezdőbetűit tartja célszerűnek meg
említeni...

bassek identified the caves
discovered by Alm ásy and
made an extensive photodocumentation of the sites.
During

World

War

2,

László Almásy served in his
capacity as an expert on the
desert in General Erwin Rom
mel’s German arm y on the
Northern African front. He
was later hauled before a war
tribunal, but he was cleared
of

the

charges

brought

against him owing to the
testimony made by the re
nowned Oriental scholar. Gyu
la Germanus. He spent the
last years of his life in Egypt.
He died in march 22. 1951, in
Salzburg, from a hepatitis and
amoebic dysentery.
Almásy’s memory is pre
served by a bust set up in the
museum park in Érd.

A Z am ira oázis felfedezője
1933-ban Kádár László, debreceni földrajzprofesszor,
Richard Berman osztrák újságíró, Hans Casparius oszt
rák fotográfus és Penderel, angol repülőőrnagy társasá
gában hajtotta végre legeredményesebb expedícióját.
Az előző évben repülőgépéről felfedezett, évszáza
dok óta keresett legendás oázist, Zarzurát, pontosab
ban annak nyugati völgyét, Vádi Talht térképezte fel. A
mintegy Szicília nagyságának megfelelő kiterjedésű Gilf
Kebir homokkőfennsík barlangjaiban hét-nyolcezer esz
tendős sziklafestményekre bukkant.
A neolitikumi ember kedvező életkörülményeket ta
lált a ma teljesen lakatlan vidéken. Amikor 1993 márci
usában. hatvan évvel .Almásy után első magyarként ex
pedícióval kerestük fel a Gilf Kebir térségét, megdöb
benve tapasztaltuk, hogy Dachlától délre a Szahara tel
jesen lakatlan, a vízhiány m iatt egyetlen oázis, egyetlen,
még ideiglenes jellegű település sincs a sivatagban. Hat
évtizede még itt-o tt voltak életet adó források, nomád
guránok és tibuk vándoroltak a rideg kővilágban. Az ég
hajlat még melegebbé és szárazabbá válása nyomán
azonban már semmilyen tartós megtelepedésre utaló
emberi jelenlét nyomát nem észleltük a térségben.
Az Almásy által felfedezett barlangi sziklafestmények
azonban arról tanúskodnak, hogy-' egykor csapadékosabb
volt a klíma, a dús legelőkön szarvasmarhák, gazellák, an
tilopok, zsiráfok találtak

Úszó emberek - neolitikus sziklafestmény a Szaharában Gilf Kebir
Vádi Szira völgyben (Almásy másolata)
Swimming man - neolithic rock paintig in Wedi Sira valley of the
Gilf Kebir in the Sahara (copy by Almásy)

maguknak táplálékot. A
művészi tehetséggel meg
áldott Almásy festőecsetjé
vel úszó emberek képét is
megörökítette. Ez arra
utal, hogy a ma kopár
vádik. a meredek sziklafa
lakkal határolt völgyek
medrében egykor vízfo
lyások voltak. Almásy ju
tott el először a Nílus völ
gyéből gépkocsival az ola
szok által megszállt Kufraoázisba. ahol vállalkozása
nagy feltűnést keltett.
Az Uweinat-hegység
nyugati lejtőin nyíló szik
labarlangokban szintén
páratlan neolitikumi fal
festményeket fedezett fel.
A Szahara nyugati térsé
gében többezer hasonló

Almásy egykori szobája szülőhelyén a burgenlandi Borostyánkőn
Almásy’s room in his house at Bernstein in Burgenland (Austria)
where he was born
sziklafestményt ismertek m ár a kutatók, de a szárazabb
Líbiai-sivatagban e leletek altkoriban szenzáció számba
mentek.
Almásy gyanútlanul megosztotta felfedezése titkát a
közelben térképező olasz katonai expedíció vezetőjével,
Lodovico Caporiacco kapitánnyal, aki civilben a firenzei
egyetem zoológia professzoraként dolgozott. Capori
acco azonnal felismerte a sziklafestmények rendkívüli
tudománytörténeti jelentőségét, s akvarell másolatokat
készített az őskor emberének munkájáról. Firenzében
csakhamar a saját neve alatt publikálta a felfedezést, s
ezzel magának kívánta biztosítani az elsőséget.
1933 őszén a német állam tudományos intézményei
nek bőkezű támogatását maga mögött tudó Leo
Frobenius Almásy segítségével ismerhette meg a KeletSzahara őskori sziklafestményeit, neolitikumi lelőhelyeit.
Ő is saját felfedezéseként számolt be Almásy eredmé
nyeiről, de ez nemcsak a tudományos körök, hanem a
sajtó rosszallását is kiváltotta. Almásy útitársa, Richard
Berman volt az, aki nemzetközi fórumokon, Londonban,
a Királyi Földrajzi Társaság ülésén, majd az újságokban
igazságot szolgáltatott a magyar kutatónak. Jellemző a
magyar kiadók tájékozottságára, hogy' Frobenius Afrikai
kultúrák című könyve 1981-ben megjelent magyar fordí
tásban, melyben helyet kaptak a német tudós szaharai
utazásai, de Almásy érdemei elsikkadtak, s még a nevét
sem említették meg, pedig nélküle Frobenius aligha jut
hatott volna el a Líbiai-sivatag tájaira.
Almásynak a Líbiai-sivatag feltárásáról szóló francia
nyelvéi munkáját az Egyiptomi Királyi Földrajzi Társaság
jelentette meg Kairóban. Népszerű magyar nyelvű mun
káit, Autóval Szudánban (1929), Az ismeretlen Szahara
(1934), Levegőben homokon (1937) című könyveit a Ma
gyar Földrajzi Társaság adta ki.
írásainak helyet adtak a külföldi szakfolyóiratok, de
kutatásainak átfogó, teljességre törekvő, monografikus
összefoglalásával az utókor még adósa.
A magyar sivatag-kutató neve szakmai körökben fo
galommá vált. Köztudott volt róla. hogy hazája semmi
lyen anyagi támogatást nem tud nyújtani szaharai expe-

a

MŰHELY

dícióihoz, költségeinek előteremtéséről csak nagy ne
hézségek, egyéni erőfeszítések árán tud gondoskodni.
Eredményei azonban nemcsak elismerést, hanem irigy 
séget is kiváltottak vetélytársaiból, akik maguk mögött
tudhatták a brit világbirodalom hatalmas erőforrásait.
Az ugyanebben az időben a Szaharában kutató brit
Ralf Bagnold és Clayton East nem szűkölködött az anya
giakban. Az angolok számára korántsem okozott olyan
gondokat egy kutató expedíció felszerelése, m int a telje
sen magára hagyatott Almásynak, akinek műszerkére
lem iránt benyújtott kérvényét a „mérvadó hazai körök
a lehető legridegebben elutasították“ .

Az
őskor
emberének
háborúskodását megjelenítő
sziklaképek a
Uweinathegység Karkur Tahi nevű
völgyéből (Almásy másolata)
Prehistoric
warfare
as
depicted on the rock paintings
in Karkur Tahi valley of the
Uweinat Mts (copy by
Almásy)

Az észak-afrikai hadszíntéren
A második világháború előestéjén Almásy repülésokta
tásból élt Egyiptomban. Baráti köréhez tartozott az ural
kodó család több tagja, így Taher pasa és Alaeddin

Az Almásy által felfedezett,
majd világhírűvé vált szaharai
sziklafestmények egyik lelőhe
lye, a Vádi Szura homokkőbar
langja - The sandstone cave
in Wadi Sura, one of the sites
of Saharan rock paintings
discovered by Almásy

Mouhtar pasa. Almásy gyakori magányos oázisrepülései
felkeltették a brit hírszerzés gyanakvását. Az angolok
tartottak attól, hogy Almásy repülőútjai mögött a néme
tek megbízása áll, s hírszerzői feladatokat teljesít hazája
szövetségese, Németország számára. A gyanút erősítet
te, hogy akkoriban jelent meg Almásy Az ismeretien Sza
hara című munkája német nyelven, s nagy sikert aratott
az olvasók körében. Hiába voltak a magas rangú egyipto
mi patrónusok - az egyiptomi rendőrség főnöke, az angol
Russel pasa személyes jóbarátjaként tartotta számon Almásynak 1939-ben el kellett hagynia Egyiptomot.
A német katonai titkosszolgálat, az Abwehr tisztjei
keresték meg, majd német kérésre Kenesse Waldemar
altábornagy utasítására a német hadsereghez vezényel
ték, m int sivatagi szakértőt. Almásy 1940-1942 között
az Erwin Rommel tábornok vezényletében harcoló Afri
ka Korps századosaként, majd őrnagyaként teljesített
szolgálatot. Már életében legendássá vált a b rit vonalak
mögött sikeresen végrehajtott titkos küldetésével, mely
nek során csak általa ismert sivatagi utakon, a líbiai
Gialo oázisából két német hírszerző tisztet, Johannes
Epplert és Sandstettert sikeresen eljuttatott az egyipto
mi Asiut városába. Az Almásy-csapatot a sivatagi terep-

A Szaharában egykor élt szar
vasmarhák. Almásy 1936-ban
megjelent francia nyelvű
könyvének illusztrációja
Almásy's copy of the cattle
which once lived in Sahara
(illustration to his French
book, 1936)
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küzdelmekre jól kiképzett
és felszerelt angol Long
Range Desert Group több
m int négyszáz katonája
kereste a kitűnő b rit siva
tagkutató Ralf Bagnold
vezetésével, de a járőr
csapatoknak nem sikerült
elfogniuk a magyar kutató
vezette egységet.
Megpróbáltatások, majd
síron túli dicsőség szülő
földjén
Almásy észak-afrikai
háborús élményeit Rom
mel seregénél Líbiában
(1943) című könyvében
adta közre. E minden há
borús propagandát nélkü
löző kötet csaknem vég
zetessé vált számára,
amikor 1946 novemberé
ben háborús és népelle

Almásy László és Kádár László utazásai a Szaharában (Magyar
Utazók Lexikona, 1993. nyomán)
Map showing László Almásy's and László Kádár's travels in the
Sahara (after Lexicon of Hungarian Travellers, 1993)

nes
bűncselekmények
vádjával Budapesten a
népbíróság elé állították.
A jeles orientalista, a kai
rói A1 Azhar egyetem haj
dani professzora, Germanus Gyula tanúvallomása
alapján mentették fel a
vádak alól. A 11 hónapos
vizsgálati fogság, a bünte
tőeljárás fizikai és lelki
gyötrelmei arra késztet
ték, hogy elhagyja hazáját.
Egyiptomi barátai közre-

A Magyar Földrajzi Múzeum expedíciója Gilf Kebirben, 1993
Expedition of the Hungarian Geographical Museum in Gilf Kebir, 1993

Kólók - Photos: k u h a s s rk ,1.

Domonkos Béla: Almásy László mellszobra. Magyar Földrajzi Mú
zeum, Érd - Béla Domonkos: Bust of László Almásy in the garden
of the Hungarian Geographical Museum, Érd
működésével, kalandos utakon jutott ki Ausztriába,
majd Olaszországon át Egyiptomba. A második világhá
borút követően a Burgenlandhoz tartozó Borostyánkő
szovjet megszállás alá került. így' szülőhelyére sem tér
hetett vissza.
Élete utolsó éveiben nagyszabású sivatagkutató ex
pedíciók terveivel foglalkozott. Szerette volna felderíte
ni. mi lett a sorsa a Hérodotosz által említett, a Szaha
rában eltűnt perzsa hadseregnek. Kambüszész katonái
nak rejtélye izgatta akkor is, amikor 1951 februárjában
Innsbruckban ágynak esett,
Az amőbás dizentéria és súlyos májgyulladás diagnó
zisával a salzburgi Wehrle Szanatóriumba került.
Almásy életéért hat hetes küzdelmet folytattak, de mű
tét sem tudott rajta segíteni. 1951. március 22-én dél
után 15 órakor sok szenvedés után meghalt. A salzbur
gi temetőben magasodó sírhantját a magyar Repülő
Szövetség és a Magyar Aviatikái Alapítvány 1995-ben
márvány síremlékkel jelölte meg.
A múzeumok sem feledkeztek meg önzetlen gyarapí
tójukról. A Budai Várban fotókiállítás. Szombathelyen,
Kunszentmártonban, Százhalombattán, Dunaföldváron
és Érden időszakos kiállítások elevenítették fel munkás
ságát, Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban születésé
nek 100. évfordulóján tudományos konferenciával emlé
keztek meg életútjáról, s a múzeumkertben, a magyar
utazók, földrajzi felfedezők panteonjában Érd Önkor
mányzata egy bronz mellszobor, Domonkos Béla alkotá
sa elhelyezésével tisztelgett a legeredményesebb
magyar Szahara-kutató emlékének.
■
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Az ipari örökség megőrzése Magyarországon?

Németh Györgyi

Már a Miskolcon 1992-ben megrendezett konferencia
felhívta a figyelmet az ipari örökség megőrzésének alap
vető problémáira, melyek megoldását nem lehet halo
gatni anélkül, hogy értékek ne mennének veszendőbe.
Mégis tovább folytatódott az ipari emlékek pusztulása, s
félő, hogy nem lesz ez másként az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1997 áprilisában hasonló témakörben
tartott konferenciája után sem.
Ipartörténeti kutatásaimmal kapcsolatban ismertem
meg a UCCUI (The International Committee for the
Conservation of the Industrial Heritage) elnevezésű
nemzetközi szervezetet, amely az ipari emlékek feltárá
sával, kutatásával, megőrzésével és újrahasznosításával
foglalkozó szakembereket fogja össze. A több m int 50
tagországot számláló, kizárólag a szakmai elkötelezett
ségen alapuló független szervezet munkájába bekapcso
lódva, s ma már a vezetőség tagjaként, áttekintést nyer
tem az ip a ri emlékek védelmének nemzetközi helyzeté
ről.' Az em lített konferenciák előadójaként s a TICCIH
Magyar Nemzeti Bizottsága elnökeként szerzett tapasz
talataim késztettek arra, hogy1a fejlett országokban ki
alakult elveket és gyakorlatot a magyarországi állapo
tokkal összevessem.
A kérdés megközelítésének egy ik lehetséges kiindu
lópontja az ipari műemlék fogalmának tisztázása. E fo
galmat azonban önmagában tisztázni aligha célraveze
tő, mert ez a problémakör egyetlen részletének kieme
lését, összefüggéseiből való kiszakítását jelenti. A
TICCIH 1992-ben módosított alapszabálya ip a ri örök
ségről szól,2 amelynek az ipari épületek csak egyik
részét alkotják. Az épületek is sokfélék lehetnek. Egyegy gyártelepen nemcsak azok tekinthetők ipari épület
nek, amelyekben a gyártófolyamatok zajlanak, hanem
azok is, amelyekben a nyersanyag előkészítése folyik
vagy' amelyekben a késztermékek várnak elszállításuk
ra. De a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódók mint például az igazgatósági- és irodaépületek, vagy a
munkások tisztálkodó helyiségei - szintén az ipari
épület kategóriájába tartoznak. Hasonlóan a munká
sok számára épített lakásokhoz s a munkáskolóniák
más, szolgáltató és közösségi funkciójú építményei
hez. Az ipari örökség részei az épületekbe beépített
felszerelések, illetve a bennük elhelyezett gépek és
szerszámok, sőt a termelőfolyamatok eredménye
ként előállított termékek is. Ugyancsak az
ipari örökség részét képezik a gyár- és bá
nyatelepeken, az erőművekben, közleke
dési létesítményekben található különféle
mérnöki szerkezetek, melyek nem nevez
hetők épületeknek, de a múzeumban őr
zött tárgyak csoportjába sem sorolhatók.
Miután sem gyártelep, sem épület, sem
szerkezet nem szakítható ki a környezeté

bői, ezért az ipari táj m int egész, szintén az ipari örök
ség alkotója. Emellett az ipari örökség magában foglalja
az írásos dokumentumokat és az érintett emberek szó
beli visszaemlékezéseit is. Az ipari örökség történeti ér
tékű emlékeit nem részekre szabdalva, kapcsolatrend
szerükből kiemelve vizsgáljuk és őrizzük meg, hanem a

Preservation of ih r indus

nemzetközi gyakorlatban kialakult felfogást átvéve egy
ségben és egészben szemlélve kezeljük.

National Board of Monuments

A megőrzés alapfeltétele a jó nyilvántartás. A fejlett
országok közül Nagy-Britanniában vetődött fel először 1959-ben - az ipari emlékek nyilvántartásának szüksé
gessége. A kezdetben főleg az amatőr kutatók munkájá
ra támaszkodó gyűjtés mára több tízezernyi egység
adatfelvételét eredményezte, melyeket a Royal Com
mission különböző területi hivatalai őriznek.3 Franciaor
szágban André Malraux javaslatára hozták létre 1964ben az Inventaire Général-t, a műemlékek és művészeti
alkotások általános nyilvántartására szolgáló intéz

cause for concern is that in

ményt, mely a régészeti, a néprajzi és műemlékvédelmi
intézette] együttműködve egyaránt foglalkozik az épüle
tek és a tárgyak adatainak a gyűjtésével. Az iparral kap
csolatos adatok felkutatása - többnyire történészekből
álló - külön csoport feladata.4

industrial monuments which

Az egyik legjobb nyilvántartási rendszert az Egy esült

changes in the economy is

Államokban dolgozták ki, ahol a Historic American
Engineering Record (HAER) 1969 óta gyűjti az adatokat

still not available, and neither

az ország építészeti és mérnöki örökségére vonatkozó
an. Az eredményeket a Kongresszusi Könyvtár őrzi min
den kutató és gyakorlati szakember számára hozzáfér
hetően.3 Svédországban a Nordiska Museet vezetésével
1973 óta folyik a jelenkor tárgyi emlékeinek rendszere
zett és szervezett gyűjtése a művelődéstörténeti múze
umok önkéntes szövetsége, a SAMDOK keretein belül.6A
svéd műemlékvédelmi hivatal ehhez kapcsolódóan indí
tott programot 1993-ban az ipari örökség helyzetének
felmérésére és cselekvési te rv kidolgozására.
Magyarországon, az em lített államokat megelőzően,
1954-ben született meg a rendelet a műszaki emlékek
védelméről. Majd megalakult a Műszaki Emlékeket Nyil
vántartó és Gyűjtő Csoport , amelyből 1973-ban létrejött
az Országos Műszaki Múzeum. Ennek kiadásában jelent
meg 1981-ben az akkor nyilvántartott mintegy 300 ipa
ri objektum történetileg legértékesebb 80 darabját be-

trial heritage in llungan

The

a rticle

discusses

the

problems raised during the
conference organized by the

on A pril 7-8, 1997. The main

spite of the fact that a con
ference focusing on sim ilar
problems was held in Miskolc
in

1992,

industrial m onu

ments continue to be destroy
ed in Hungary.
One of the most im portant
problems is that a compre
hensive survey and register of

have become redundant - and
thus fall into the category of
endangered monuments - in
consequence of the structural

are there plans for compiling
one. The earlier, more or less
effective methods of preser
vation have not been im prov
ed and thus even the fate of

Ózd, sam otttéglagyár, kör
kemence épü
lete
Ózd, chamotte
brick factory,
circular kiln.
F o tó -P h o to : Dobosy I
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Az etnológus Georges Henri Riviére gondolatai
nyomán Franciaországban született meg az écomusée
koncepciója, amely Le Creusot-ban, a Schneider család
egykori vaskohászati birodalmában valósult meg első
ként.1" Nem rom bolják le a gy áripari termelés megszün
tetése után az épületeket, hanem eredeti jellegüket meg
őrizve, részben kulturális-muzeális, részben gazdasági
célokra hasznosítják őket. Ezáltal nemcsak az ipari em
lékek megtartását, hanem a terület ismételt fellendülé
sét is elősegítik, a munkanélkülivé vált munkásság hely
zetén új munkaalkalmak teremtésével könnyítenek. Arra
biztatják a munkásokat, hogy maguk is gyarapítsák az
ipari örökséget, azaz lakóhelyükön maradva változatlan

Ózd, durvahengermű, tartóki
készítő csarnok - Ózd, rolling
mill
Fotó-Plloto: Dobosy L.

earlier, s till

extant monu

ments has become uncertain.
In the past few years, only a
few buildings of the Óbuda
shipyard have been declared
protected

national

monu

ments in Budapest. Another
problem

is

that

there is

neither a definition of, nor a
consensus on what consti
tutes an industrial monu
ment. The institutions res
ponsible for heritage protec
tion are slow to react, there is
a lack of coordinated action,
and private initiatives are not
effective in the lack of the
necessary conditions.
Therefore, the fate of in
dustrial monuments often de
pends on the actors of the
economy whose interest, more
often than not, lie in the dest
ruction of these monuments,
rather than in their re-use.

mutató válogatás „Magyarország ip a ri műemlékei“ cím
mel.7 Az 1970-es években még más felmérések is ké
szültek, így a mezőgazdasági ipar épületeiről, valamint
a hidakról, erőművekről és szivattyúházakról. Az 1980as években megkezdődött az utóbbi száz év épületeinek
nyilvántartásba vétele, de a munka félbeszakadt, s az
iparinak nevezhető épületek egyébként is mintegy 5%-át
tették ki a felmért objektumoknak."
A gazdasági szerkezetváltás megindulása óta azon
ban semmilyen hivatalos program nem készült a terme
lésből kikerülő, történeti értékkel rendelkező ipari emlé
kek nyilvántartásba vételére. Igaz, hogy a műemléki
nyilvántartás megyénkénti felülvizsgálata során az
OMvIl munkatársai az ipari emlékekre is igyekeznek fi
gyelmet fordítani, a munka elhúzódása kétségessé teszi,
hogy idejében sikerül-e megakadályozni a rombolást. A
TICC1H Magyar Nemzeti Bizottsága, m int társadalmi
szervezet, a megyei múzeumi hálózat igazgatóihoz inté
zett körlevéllel próbálta a veszélyeztetett ipari emlékek
adatainak a gyűjtését megszervezni, de a kezdeménye
zés nem járt sikerrel. Ezért ma az ország egésze helyett
egyetlen területen. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
folyik önkéntes adatgyűjtés a TIGCIH keretein belül a
Miskolci Egyetem néhány oktatójának és hallgatójának
közreműködésével. Miután a megye a gazdasági szerke
zetváltás egyik legnagyobb vesztese, a nehézipar ha
nyatlásának legjellemzőbb területe, az adatgyűjtés első
sorban a kohászatra és a vele kapcsolatos létesítmé
nyekre terjed ki. A munkát nehezíti a megfelelő anyagi
és személyi erőforrások hiánya.
Lényeges kérdés: miként őrizhető meg az ipari örök
ség? A megőrzés elsődleges módja tárgyak esetében a
múzeumi elhelyezés, épületeknél pedig a műemléki vé
delem, illetve az újrahasznosítás. A fejlett országokban
az ipari örökség megőrzésének sajátos módozatai is ki
alakultak. Angliában az Ironhridge Gorge Museum Trust
a korai brit vasipar központi területét több településre
kiterjedően olymódon konzerválta, hogy az ipari táj
egészben, az alkotórészei közötti összefüggéseket meg
tartva maradt fenn. Hagyományos múzeum, ipari skan
zen, a minél hívebb megértést szolgáló in situ megőrzött
létesítmények, eredeti technológiával termelő gyárak és
műhelyek sora érzékelteti a terület jelentőségét az „ipa
ri forradalom“ idején. A múzeum, a birminghami egye
temmel összefogva, posztgraduális kurzusokon az ipari
örökség kezeléséhez értő szakemberek képzését is biz
tosítja."

formában tartsák fenn a munkáskörnyezetet, emlékeik
lejegyzésével pedig saját identitásukat őrizzék meg.
Németországban a XX. század korábban megőrizhetetlennek tartott, nagyméretű ipari létesítményeinek
megmentésére dolgoztak ki sikeres módszert, amelynek
eredményeként a Saar-vidéki Völklingen kohászati
komplexuma 1994-ben bekerült a Világörökségbe." Ma a
Rajna-vidéken hat nagyolvasztó áll műemlékké nyilvání
tás előtt.12
A jelenleg zajló változásokat megelőzően Magyaror
szágon is kiemelt figyelmet kapott, bár ideológiai-politi
kai céloktól nem függetlenül, az ipari emlékek védelme.
Kiterjedi műszaki múzeumi hálózat jött létre egy-egy
iparág vagy gyár történetének a bemutatására, a mun
kásmozgalom és a munkáséletmód tárgyi és írásos do
kumentumait pedig a Legújabbkori Történeti Múzeum
gyűjtötte. Helyreállították az újmassai őskohót, az or
szág első számú ipari műemlékét. Az átalakulási folya
mat során azonban háttérbe szorult az ipari örökség,
noha megőrzése soha nem volt annyira időszerű, m int a
gazdasági szerkezetváltás korában. Nemhogy számotte
vően növekedett volna a védelem alá helyezett emlékek
száma, a már megóvottak is veszélybe kerültek. Bizony-

Diósgyőr, egykori Lenin Kohászati Művek, gépműhely
Diósgyőr, former LKM machine shop
notó-Phoio: \<-meth Gy
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Tatabánya, cementgyár, kemenceház - Tatabánya, cement factory, kiln house

mtó-phot«: Tam™ k .

pontos adatokat rögzítő

Jegyzetek

nyilvántartás azonban le
hetőséget nyújt arra, hogy
a szakemberek megfelelő
tudásanyag birtokában
dönthessenek arról, mely
emlékek fennmaradásáról
kell feltétlenül gondos
kodni. Tekintetbe véve,
hogy az ip a ri örökség
rendkívül összetett, a
döntés csak számos szak
terület együttműködésé
vel hozható meg. így egy
értelművé válik az ipari
örökség megőrzésének
interdiszciplináris jellege.
A védetté nyilvánítás
szempontjainak egyaránt
magukba kell foglalniuk

1. Németh Györgyi: Az ipari

talanná vált az ipartörténeti és műszaki múzeumok léte,
gyűjteményeik sorsa, korábbi fenntartóik elvesztése mi
att, Közismert, hogy egy felszámoló szervezet az Öntö

az ipar-, a technika-, a gazdaság-, a társadalom-, az épí
tészet- és művészet- valamint a köztörténet szempontrendszerét. Ennek megfelelően a döntés a történész, a

dei Múzeumot az őskohóval együtt még értékesítésre is
meghirdette. Elhanyagolt a nagyipar használatból kike
rülő, de történeti szempontból értékes épületeinek és
műtárgyainak védelme. Budapesten mindössze az óbu
dai hajógyár négy épülete került műemléki védelem alá,
s vidéken sem jobb a helyzet. Ózd és Diósgyőr nagyol
vasztóiból mára egyetlen egy maradt, azt is leállították
néhány hónapja, s a bontását tervezik. Még kilátástala
nabb a sehová sem tartozónak vélt emlékek jövője, mint

muzeológus, a mérnök, az építész, a várostervező, sőt
akár a kulturális antropológus vagy szociológus közös
feladata és felelőssége. Azt kell megfontolni, hogy a

amilyen az Esztergom mellett a Dunában álló kötélpálya
rakodó, amelynek megmentéséért hiába kilincsel ma
gánemberként egy művész."
De m iért olyan fontos az ipari örökség, hogy' egyre
több ország érzi sürgető szükségét a vele való foglalko
zásnak? Mindenekelőtt a tudomány szempontjából érté
kes, hiszen az ipari örökség alkotóelemei egy' valamikor
létező, mára megszűnt termelés emlékei. A tárgyi emlé
kekre fordított figyelemnek az a magyarázata, hogy
ezekből olyan információk olvashatók ki az alkalmazott
technológiára, a munkaszervezésre, a szociális és mun
kakörülményekre, az életmódra, az ipari táj más tájak
hoz való viszonyára vonatkozóan, amelyek az írásos, le
véltári forrásokból nem szerezhetők meg. Egy' szabada
lom szövegéből soha nem fog kiderülni, milyen nehézsé
geket okozott a munkásnak a gép működtetése. Műsza
ki leírás híján csak a gép tanulmány ozásából következ
tethetünk a feltaláló gondolkodásmódjára. Hasonló mó
don olvashatunk a fennmaradó épületekből is. S éppen
az épületek azok, amelyek m iatt nemcsak a tudomány

megvédendő érték egyetemes, országos, regionális vágj'
helyi jelentőségű-e, s a védetté nyilvánítás korlátozott
lehetőségei mellett milyen egyéb módszerek adódnak a
fenntartásra? A döntések meghozatalában a lényeg a
pragmatizmus, a rugalmasság, az adott tárgy jellegének
leginkább megfelelő megoldás megtalálása. Sok min
dent lehet, egyet azonban biztosan nem, elodázni a cse
lekvést! A nehezen mozduló intézmények, a megfelelő
körülmények híján csak küszködő magánkezdeményezé
sek mellett a gazdaság résztvevőinek közvetlen, napi ér
dekei ugyanis gy orsan és jóvátehetetlenül pusztítják az
ipari örökséget Magyarországon.
■
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szempontjából értékes az ipari örökség. Műemlékké
nyilvánítani, múzeummá alakítani a érdemes épületek

12. Buschmann, Walter: In

nek csak töredékét lehet, ezért az újrahasznosítás gaz
dasági lehetőségeket is magában rejtő, a lerombolásnál
pénzügyileg is sokkal kedvezőbb megoldásai kerülnek
előtérbe, melyeket a jelen gazdasági rendszerben egyet
len ország sem hagy hat figyelmen kívül.
Az ipari örökséget tehát meg kell őrizni, de nyilván
való, hogy teljes megőrzésére sem szükség, sem mód
nincsen. A szakszerűen megtervezett és kidolgozott,

and Steel Industry in the

dustrial Heritage of the Iron
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Magyar Nemzeti Múzeum - a Látogató
és a m ultim édia

Rezi Kató Gábor

Hungarian National Muse
um - Visitors and multi
media

The new historical exhibition
of the Hungarian National Mu
seum, opened in 1996, incor
porated a wide variety of multimedia systems (cp. Magyar
Múzeumok 1996/3, pp. 43-45).
During the planning and ac
tual preparation of these sys
tems, museum experts were
greatly concerned and some
what apprehensive of how the
general public would react to
this new technology. The pe

1996-ban a Nemzeti Mú
zeum új történeti állandó
kiállításán eddig magyar közgyűjteményekben nem lát
ható mennyiségben kerültek alkalmazásra multimédia
rendszerek.1 E rendszerek tervezése, készítése során
nem kevés aggodalom és kétkedés fogalmazódott meg a
muzeológusokban. Vajon hogyan viszonyul majd a kö
zönség az új technológiához? Érdekli, fél tőle, kevesli,
sokallja...?? Talán azt is el szabad árulni, hogy volt aki
úgy fogalmazott: kell ez nekünk egyáltalán?
A kiállítás megnyitása óta eltelt idő - úgy tűnik - azt
bizonyította, hogy őfelsége a Látogató igennel szavazott.
Van igény - mégpedig komoly igény - ezekre a rendsze
rekre. Bárki, aki végigsétál a kiállításon, láthatja: az érin
tőképernyős gépek ritkán pihennek, s nemcsak a gyere
kek veszik igénybe a processzorok kapacitását, hanem a
felnőttek is szívesen gyakorolják felfedező képességei
ket. A szakember persze mindig többet akar tudni, nem
elégszik meg a sokan, sokat használják definícióval.

riod which has elapsed since

A Nemzeti Kulturális Alap - első ízben - meghirdetett

the opening of the exhibition

„digitális kultúra" pályázatára a Nemzeti Múzeum által
beadott témák között szerepelt egy olyan statisztikai
program megvalósítása, amely választ adhat ezekre a
kérdésekre. Az eredményes pályázat alapján 1997 már
ciusára elkészült és telepítésre került a program első
modulja, amelynek elsősorban a mennyiségi adatok
gyűjtése és elemzése a feladata. A szoftvert ugyanaz a
COGNITECH Kft. készítette, amely a kiállítás legelején

has shown that visitors show
ed a lively interest in these
multimedia systems. The new
softwares developed by the
museum have enabled an
assessment of the extent to
which these systems were ac
tually used and have also
provided a valuable indication
of visitors' interest in indi
vidual installations.
The statistical software
determines and evaluates how
often visitors browse through
the pages of the multimedia
books and, also, how much
time they spend there, it
would appear that visitors
were most fascinated by the
3D computer animations in
the system presenting the
medieval history of Hungary.
Plans for further develop
ment include the develop
ment of an electronic guest
book' where visitors have a
possibility for evaluating and
commenting on the system.

megtalálható „Középkori Magyarország“ c. interaktív
rendszert is fejlesztette. A csaknem 2 gigabyt-nyi adat szöveg, kép, hang, mozgókép - Magyarország történetét
dolgozza fel a XI. és a XVII. század között.2
A statisztikai programot tesztelésként e két gépen is
futó rendszerre telepítettük. Az adatgyűjtés eredménye
havonta kerül mentésre, így most háromhavi működés
után, az április-júniusi adatok kiértékelését közölhetjük
az alábbiakban.
A program alapvetően két dolgot figyel a multimédia
rendszer használata során: egyfelől a lapokra1 való rálépések gyakoriságát, illetve az itt eltöltött időt. Megkülön
bözteti a magyar és az angol nyelvű oldalakat. A kiértéke
lést egy vagy több havi időszakról lehet elvégezni. A kiér
tékelő modul elemi statisztikákat közöl - a fenti adatok
alapján - a rendszer tartalmi részeire (fejezet, alfejezet,
oldal) vonatkozóan. A Windows környezetben megszokott
statisztikai és prezentációs eszközök mind megkönnyítik a
gyors „report" készítését, a standard táblázatkezelőkhöz,
statisztikai programokhoz szokott felhasználó minimális
tanulással gyakorlatilag azonnal használatba veheti.

Az elemi adatgyűjtésen túl beépített funkció a
legtöbbszörMegkevesebbszer választott oldalak illetve a
legtöbbetMegkevesebbet (időtartamban) olvasott oldalak
és fejezetek figyelése (1-3. helyezés). Ezen a ponton lehe
tőség van két tetszőlegesen kiválasztott időszak adatai
nak közvetlen összehasonlítására is. Végül, ugyancsak
egy „mutatószám“ állapítja meg a rendszer kihasználtsá
gát: a bekapcsolás és kikapcsolás közötti időszakban
mekkora időtartam esik az aktív használatra és mennyi
az inaktív állapot?
Vessünk egy pillantást az 1997 áprilisi-júniusi ada
tokra. Ez az időszak a múzeumok szempontjából hagyo
mányosan az idénykezdet és a főidény eleje. Idén a láto
gatószám ebben az időszakban napi 300-400-ról
1500-2000-re növekedett, így a statisztikai minta nagy
sága igazán megfelelőnek mondható. Ugyanakkor az a
tény, hogy a programot két azonos rendszerre telepítet
tük. jó kontroll lehetőséget biztosított a véletlen, esetle
ges adatok kiszűrésére. Előzetesen elmondhatjuk, hogy'
a mért eredmények igen közeli értékek, kicsi szórásuk
kal bizony ítják az adatok helytállóságát, a három hónap
adatai kísérteties hasonlóságot mutatnak.
Az egyes témák „top listája“ - a fejezetekre való rálépések adatai szerint - a következő: 1. Román és góti
kus templomok; 2. Információ. A 3. helyen holtverseny
alakult ki a Zsigmond-kori uralmi jelvények és a Közép
kori várak c. fejezetek között. Meg kell említeni, hogy a
mezőny ebben a tekintetben nagyon kiegyenlített, az
összes rálépések számát tekintve az egyes fejezetek
6-16%-os arányban vesznek részt a végeredményben.
Lényegesen más a helyzet ha az eltöltött idő szem
pontjából vizsgáljuk meg az adatokat. Itt az eredmények
már sokkal nagyobb szórást mutatnak (1-22%). Az élen
levők: 1. Középkori várak; 2. Román és gótikus templo
mok; 3. Zsigmond-kori uralmi jelvények.
Mindez hétköznapi nyelven azt jelenti, hogy a rálépé
sek tekintetében 3. helyen álló középkori váraknál időzik
el legtöbbet a látogató, feltehetően ez a fejezet számára
a legérdekesebb. A statisztikát a mindennapi gyakorlat
alátámasztja. A várak bemutatásánál az ELTE Régésze
ti Intézet szakértői által készített három dimenziós re
konstrukciók, animációk (pl. felvonóhíd működése) nyű
gözik le leginkább az érdeklődőket.
Szólni kell a negatív eredményekről is. A rendszer
tartalmazza két történeti CD-ROM any agát is,1 amelye
ket azonban a kezelőfelület szempontjából m ár sem idő,
sem pénz nem volt „egybefésülni" az érintőképernyős
rendszerrel. A statisztikák szerint a rálépések tekinteté
ben a két CD anyag a közép-mezőnyben helyezkedik el.
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Ha az eltöltött időt nézzük, akkor messze az utolsók
közt szerepelnek. A logikus magyarázat szerint, a való
ban egyszerű, könnyen kezelhető felülettel rendelkező
rendszer után a látogató a „körmönfontabb“ CD felület
től valószínűleg megijed és inkább elhagyja ezt a fejeze
tet. Szerencsére hamarosan kitűnő kontroll lehetőséggel
rendelkezünk ebben a tekintetben, mert elkészült a „Má
tyás király “ teljesen rendszerintegrált verziója.
A felhasználói körről adataink alapján annyit tudunk
mondani, hogy a rálépések és az eltöltött idő terén a ma
gyar és az angol verzió között kb. 2 /3 -1 /3 a megoszlás
aránya.3 Készül azonban a statisztikai rendszer újabb
modulja, amelyet éppen ezen adatok gyűjtésére tervez
tünk. Igyekeztünk a kérdéseket úgy összeállítani, hogy a
felhasználó ne unjon bele, de legyen lehetősége saját vé
leménye kifejtésére is, lehetőleg nemcsak lakonikus
igen/nem formában. A nyolc kérdés nagyobb része arra
vonatkozik, mennyire tetszett a rendszer, míg másik ré
szük - talán nem pontos szociológiai fogalmakkal - a fel

használók összetételét igyekszik majd feltérképezni.
Ismereteink szerint ez az első kísérlet arra Magyarországon, hogy' a multimédia rendszerek múzeumi al
kalmazását a látogatók szempontjából értékeljék a
szakemberek. Ezek az alkalmazások kiváló lehetősége
ket biztosítanak nemcsak a statisztikai adatgyűjtésre,
de a kiértékelés utáni gyors változtatásokra is. A rend
szerek tervezése során végig szempont volt, hogy tar
talmukat gyorsan és egyszerűen lehessen majd változ
tatni, bővíteni (akár jelentős mértékben is), ami egy
állandó kiállítás hagyományos részeit tekintve már
komoly beavatkozás.
A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállítása a
megnyitás óta parázs viták tárgya,6 igaz ezekben a viták
ban a multimédia vajmi kevés figyelmet kapott. Talán,
ha a fentiekhez hasonló, egzakt megfigyelést és értéke
lést lehetne végezni a kiállítás más részein is, akkor a
nem kevés szubjektív „számonkérés“ helyett tényeken
lehetne vitatkozni.
■

Jegyzetek
1. Lásd a szerző írását a Ma
gyar Múzeumok 1996/3. szá
mában. 43-45. o.
2. Bemutatása megjelent a
Cl) Panoráma 1997-es szá
mában.
3. Minden képernyő kép egy
ben önálló lap. önálló temati
kai egység.
4. Mátyás király és kora; Ma
gyar koronázási jelvények.
5. A nyári hónapokban majd
remélhetőleg változik az an
gol javára.
6. Lásd pl. a Magyar Múzeu
mok 1997/2. 30-32. o.-n.

Költségvetési rendszer felépítése,
gyakorlati tapasztalatok a finanszírozás terén
a Magyar Nemzeti Múzeum gazdálkodásán keresztül*
Németh Lászlóné

A kulturális örökséget őrző és bemutató múzeumoknak
jelenleg 83%-ban állami támogatásból. 17%-ban saját be
vételből kell gazdálkodniuk. Az ország romló gazdasági
helyzete miatt az állami támogatás évről-évre csökken,
ezt bizonyítja, hogy' 1994-ben ez a rész még 92% volt.
Az utóbbi öt évben a múzeum működési költségve
tés-szerkezete fölbomlott. Pl. amíg 1994-ben az összköltségvetés 40%-át tette ki a működéssel kapcsolatos
személyi jellegű kifizetés és ennek társadalombiztosítá
si és egyéb járulék vonzata, ez az arány ‘97-re már 70%ra tolódott el. A dologi kiadásokra mindössze 30% ma
radt, ez az épület üzemeltetésére fordítandó. Itt jelent
keznek azok a költségek, mint világítás, fűtés, víz, pos
ta, épület, gépek, biztonságtechnikai karbantartások, ta
karítás, stb. ahol az infláció hatása a legnagyobb.
Arra a szakmai alapfeladatra, amire az intézmény
létrejött, az összköltségvetés mindössze 4%-a jut. A
dolgozók átlag nettó bére - akkor, amikor több mint
42%-a diplomás, több nyelven beszél, több éves munkaviszonnyal rendelkezik, '97-re havi nettó 26.800 Ft.
Minden múzeumról elmondható, hogy összköltségve
tésének 48-52%-a valamilyen címen - adó, járulékok * Kivonat az 1997. április 9-i Holland-magyar múzeumi menedzs
ment szimpózium anyagából, a múzeum „külső és belső" kapcso
latrendszere témakörből.

visszaforog az állami költségvetésbe. Egy 300 milliós
költségv etésből valójában 156-144 m illió marad az in
tézménynél nettó felhasználási lehetőségként.
A kincstári rendszer bevezetése az intézmények szá
mára egyelőre többletmunkát jelent. A naptári évre
szóló költségvetés 1/12-ed részre történő lebontása,
keret-megnyitása nehézséget okoz, főleg a kisebb intéz
ményeknél. A tevékenység egyik intézményben sem
olyan, amely a gyakorlatban lehetővé tenné az egyenle
tes keretfelhasználást. Pl. télen nem lehet régészeti
ásatásokat folytatni, egy-egy fölbukkanó értékes
műtárgy vásárlását nem lehet ütemezni. A havi keret
megnyitásánál jobb lenne, ha az intézmények mindig az
előző hónapban igényelhetnék a következő keretet a
Kincstártól. Mindez gördülékenyebb gazdálkodást ered
ményezne.
Központi cél a működési költségvetésnél az állami tá
mogatás csökkentése más források bevonásával. Itt je
lentkeznek a szakmai feladatokkal kapcsolatos különféle
pályázatok. Egy múzeum pályázhat a fenntartó miniszté
riumnál, a Nemzeti Kulturális Alapnál, az önkormányzat
nál és sok más különböző helyen.
A költségvetésben az úgynevezett program- és fel
adat-finanszírozás formája, megítélésem szerint, ma
még nem igazán eredményes. Túl nagy a bürokrácia és
az idővel való versenyfutás. Mire egy-egy pályázat lezaj-

Budgct structure and prac
tical experience in financ
ing as illustrated by the
budget of the Hungarian
National Museum*

At present the museums
preserving and presenting the
cultural heritage have to cov
er their financial costs from
the state subsidy (83%) and
th e ir own revenues (17%).
Owing to the deteriorating
economic situation of Hunga
ry'. the state subsidy decreases
from year to year, as shown
by the fact that the state
subsidy amounted to 92 per
cent of the budget in 1994.
Over the past five years
the internal structure of the

* Extracts from the document
presented at the 'Internal and
External Museum Contacts’ work
shop of the Dutch-Hungarian Mu
seum Management Symposium.

12

overhead budget has dis
integrated. Maintenance costs
have since long been at the
expense of professional muse
um activities. Only 4 per cent
of the overall budget can be
used for performing the tasks
for which the institution was
originally created. In 1997, the
average net salary of muse
um professionals was 26,800

lik, arról valamilyen írásos dokumentum és a pénz az in
tézmény birtokába jut. az év egy része elmúlik. Gazda
sági szakemberek álma olyan áttekinthető intézményi
költségvetési rendszer, amely alapja a következő év ter
vezésének. A jelenlegi beszámolási rendszer ezt nem
biztosítja. Szeretnénk elérni, ha az év végi beszámoló
két pólusú lenne: egyikben a költségvetés államilag tá
mogatott része és saját bevételi forrása oldaláról mu
tatná be a felhasználást, a másikban külön szerepelné
nek az adott évben egyszeri jelleggel biztosított források
és azok felhasználása.

HUF (approx. 150 USD).
About 48-52 per cent of

Szakmai költségvetés tervezése, szponzorálás

the overall museum budget is

Az intézmények költségvetése olyan mértékben romlott,

ploughed back into the state

hogy az üzemeltetés már régóta a szakmai tevékenység
terhére történik. így a maradék elv alapján a rendelke
zésre álló pénzeszközhöz kell a szakmát igazítani. Reá
lis költségvetés tervezésére nincs lehetőség: a fő elő
irányzatszámokat kora ősszel fő összességeiben köz
pontilag diktált számok alapján kell meghatározni. Ezek
után decemberben jelennek meg azok a rendeletek,

budget in the form of taxes
and employer’s contributions.
One of the main tasks of
the museums is that their
exhibitions should be acces
sible to the general public
since if this cannot be en
sured they w ill be deprived of
the revenues supplementing
the state subsidy.
The publication of various
books, catalogues, museum
yearbooks, etc. can only be
financed from external funds
and by finding sponsors. The
elaboration of a loan scheme
with 100 per cent repayment
might prove

feasible

for

ensuring that museums offer
higher quality services.
Parallel to the cuts in
state subsidies, the impor
tance of external funding for
covering the costs of profes
sional activities become in
creasingly important. In Hun
gary, a system fo r sponsoring
has not evolved yet, and
these still lie on the level of
personal contacts.
The most im portant task
would be the creation of a
clear-cut institutional budget
system that would enable
economic planning on an an
nual basis. Another impor
tant task is to work for
amendments in the legisla
tion allowing the indirect re
ploughing of funds into the
museum budget, such as VAT
re-funding for certain activi
ties, certain non-taxable re
venues, etc.
Survival

seems

almost

impossible if the institutional
structure remains unchanged.

melyeknek végrehajtása kedvezőtlen hatással van a ko
rábban megállapított költségvetésre.
A múzeumoknál elsődleges szempont, hogy a kiállítá
sok látogathatók legyenek, hiszen ha ezt nem tudják
biztosítani, elesnek az állami támogatást kiegészítő be
vételtől. A kiállításon kívüli alapfeladatokra: régészeti
feltárások, kutatási tevékenység, számítógépes gyűjte
mény-nyilvántartás, műtárgyvédelem, gyűjteménygyara
pítás, nemzetközi kapcsolattartás, stb., az állami
támogatásból alig marad. Kiadványok, szakfolyóiratok
megjelentetése csak pályázati, szponzori pénzből lehet
séges. Elképzelhető olyan hitellehetőség, amely biztosí
taná a múzeumok színvonalasabb szolgáltatását, 100%os visszatörlesztés mellett.
Azok a pályázatok, ahol a szakmai tevékenységnek
beruházási része is van (pl. számítógépes programok
nál) a későbbiekben gondot jelentenek: az üzemeltetés
re nehéz megtalálni a forrást. Az amortizáció viszonylag
rövid, néhány év alatt elavulnak a gépek, s ha nincs meg
a megfelelő szintentartás, nem tudunk előre lépni. A pá
lyázatokon kívül van lehetőség szponzori támogatások
ra, de ez nem alakult még ki igazán, inkább személyes
kapcsolat útján működik. Egy-egy időszaki kiállítás ren
dezésénél, pl. az ahhoz megjelenő kiadvány támogatá
sára reklám fejében sikerül cégeket megnyerni. Szintén
reklám fejében csináltattunk kedvezményes áron forma
ruhákat a teremőröknek. Azért, hogy a múzeumlátoga
tók méltatlankodását elkerüljük a magas belépő árak
miatt, szponzor támogatja a Magyar Nemzeti Múzeumot
egy személygépkocsival, am it 200.000 egyéni látogató
közt sorsolunk ki. Havi folyóiratunkban hirdetést jelen
tetünk meg, fejében számítógépes szolgáltatást, kar
bantartást. kiállításhoz kisebb vitrint kapunk.
Az elmúlt öt év tapasztalata alapján az elkövetkező
években állami támogatás terén pozitív változtatásra
nem lehet számítani. A jelenlegi rendszer már kizárja a
gazdálkodás lehetőségét. Szeretnénk elérni, hogy a költ
ségvetés fő összegének jóváhagyása mellett kapjon az
intézmény szabadabb kezet a költségvetésen belüli át
csoportosításokra. A múzeumoknál évente sok olyan vál
tozó tényező van, ami ezt indokolja, pl. évfordulós idő

szaki kiállítások (ennek függvényében a látogatottság ala
kulása, ami a bevételt befolyásolja), leletmentés, felbuk
kanó kurrens műtárgy, stb.
Az adminisztráció csökkentése, egységes program
alkalmazása gazdasági, pénzügyi vonalon elengedhetet
len. Szükséges azon területek átgondolása, átszervezé
se. ahol racionálisabb megoldásokkal, a kapacitások tel
jes kihasználásával nagyobb eredményt lehet elérni.
Olyan rendeletmódosítások elérése, amelyek nem köz
vetlen módon forgatnak vissza az intézmény költségve
tésébe pénzeszközöket: pl. bizonyos tevékenységnél
teljes körű általános forgalmi adó visszaigénylés, bevé
telnél adómentesség.
Változatlan intézményi struktúra m ellett elképzelhe
tetlen a talponmaradás.
■
Függelék: közgyűjteményi reformprogram

A fenti előadás zárómondatához kapcsolódik egy másik
téma rövid ismertetése, amely 16 budapesti művelődési
tárcához tartozó közgyűjteményi intézmény reformprog
ramjáról ad rövid tájékoztatást. 1996 tavaszán Inkei Péter
helyettes államtitkár úr kezdeményezésére egy öttagú
munkacsoport alakult, amely elkészítette azt a felmérést,
melynek alapján javaslatot lehet tenni bizonyos tevékenysé
gek más formában történő végzésére, egy reformprogram
keretében.
A különböző tevékenységi körök költségmegtakarítására
négy együttműködési formát dolgoztunk ki.
1. Közhasznú Társaság keretében végzendő tevékenységek:
- Fegyveres és polgári biztonsági őrzés
- Kiállításrendezés
- Közös kiadványterjesztés
- Biztosítás bonyolítása
- Közönség-kapcsolatok (később belépő tevékenység)
- Karbantartás (később belépő tevékenység)
2. Egymásnak nyújtott szolgáltatások:
- Szállítás, szállítmányozás, vám
- Restaurálás (később belépő tevékenység)
3. Egyszeri beruházással egy intézményhez telepített tevé
kenységek:
- Közös bérszámfejtő és TB szervezet
- Nyomdai tevékenység
- Fotózás, laboratóriumi munkák
- Könyvkötészet
4. Együtt igénybevett szolgáltatás
(árcsökkentő hatás érdekében):
- Anyagbeszerzés
- Takarítás
Közhasznú társaság létrehozása esetén a tagok (tulaj
donosok) azok a közgyűjteményi intézmények lennének,
amelyek ebben az új formában tartósan lehetőséget látnak
a működési költség megtakarítására. A közgyűjteményi re
formprogram munkáinak folytatása aktuális. Most már is
meretesek az 1998. évi költségvetési előirányzat számai és
irányelvei. Annak ellenére, hogy a művelődési tárca min
dent megtesz annak érdekében, hogy intézményeinek
talponmaradását biztosítsa, az ország nehéz gazdasági
helyzete mindenféleképpen indokolja a kulturális területnek
valamiféle elmozdulását.
A munkacsoport tagjai: Zádor Tamás, Országos Széche
nyi Könyvtár, dr. Erőss Gusztáv, Szépművészeti Múzeum,
Bukovszky Magdolna, Műcsarnok, Tóth József, Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Németh Lászlóné, Ma
gyar Nemzeti Múzeum.
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Fejezetek a Néprajzi Múzeum
történetéből
A Néprajzi Múzeum jubileumi emlékérme - Medal of Museum of Ethnography
(Terv/design: Fritz Mihály - kivitel/facture: Szabó Géza (Szeged)
Selmeczi Kovács Attila

Minden úgy kezdődött, hogy az Osztrák-Magyar Monar
chia kelet-ázsiai kereskedelmi kapcsolatainak kiépítésé
re 1868-ban hajóflottát indított el Thaiföld. Kína és
Japán felé. A több évre (1868-1871) tervezett vállalko
zásban szerepelt a népismereti megfigyelések, termé
szettudományi és néprajzi tárgygyűjtések végzése is.
Erre a feladatra keresve sem találhattak volna alkalma
sabb személyt, mint azt az Amerikából nemrég hazate
lepült kalandos életű természetbúvárt, aki sok ezer
természetrajzi tárggyal, preparátummal gazdagította
újvilági kóborlása idején a Magyar Nemzeti Múzeumot;
és ebben az időben az ál
tala nemrégiben alapított
Pesti Állatkert igazgatá
sával foglalta el magát,
Eötvös József kultuszminiszternek nem kis fá
radtságába került, míg
rávette Xántus Jánost,
hogy vegyen részt az ex
pedícióban. Ő végülis a
megbízatást csak azzal a
feltétellel vállalta el, hogy
az általa gyűjtött anyag a
Nemzeti Múzeumba ke
rül, továbbá a magyar
kormány képviseletében
függetlenítheti magát az
expedíció osztrák vezeté
sétől. 1869 januárjában
Thaiföldön csatlakozott a
flottához, azonban még ez év végén - tevékenységének
korlátozása m iatt - Japánban megvált az expedíciótól,
és saját belátása szerint a maláj-szigetvilág felé vette
útját. Csaknem egy évet tö ltö tt a „fejvadászok földjén”,
Borneóban, majd Jáva szigetén időzött hosszasabban.
1870 őszén té rt haza 350 ezer tételt meghaladó termé
szettudományi anyagával és 2 690 darabból álló népraj
zi tárgygyűjteményével.
Xántus Jánost a kelet-ázsiai kutatóút avatta etnográ
fussá. Néprajzi gyűjteményének összetétele jó érzékű
népismereti szemléletéről tanúskodik. De hogy hivatás
szerűen is etnográfussá lett. azt minden bizonnyal Jókai

Mórnak köszönhetjük, aki még a ládatömeg kicsomago
lása idején látogatást tett a Nemzeti Múzeumban, és
fantáziáját különösen megigézték a távoli világ néprajzi
tárgyai. A következőket írta: „Múlhatatlanul szükséges,
hogy ezek egy külön ethnographiai osztályban egyesiles
senek s rendezésük külön osztályőrre bizassék; mert ép
pen ezen osztálya múzeumunknak lehet az, melyből a
közönség nemcsak tudományt és élvezetet, de gyakorla
ti tanulságokat Is meríthet. Óhajtjuk, hogy e kincsek mi
nél előbb adatassanak a közhasználatnak. - Senki előtt
sem lehetett kétséges, hogy' a nagy író a népismereti
anyag múzeumi kiállítá
sán túl Xántus János szá
mára követelt néprajzi
osztályt és vezető muzeo
lógusi munkakört a Nem
zeti Múzeum falai között.
1871 tavaszán nyílt meg
a Nemzeti Múzeum Természettani Tárának egyik
termében 12 hatalmas
üveges szekrényben elhe
lyezve a 2 533 darabból
álló teljes kelet-ázsiai
néprajzi gyűjtemény. A ki
állítás zsúfoltsága ellené
re - ami főképpen a hely
szűkéből
adódott
Xántus érvényesítette az
áttekinthetőséget. Ügyelt
a földrajzi elhatárolásra
és a jelentősebb tárgyak kihangsúlyozására. Magyar és
német nyelvű tárgyjegyzéket, kiállítási katalógust jelen
tetett meg, ami hozzájárult a közszemlére te tt tárgyak
jobb megismeréséhez. A nagyközönség megfelelő tájé
koztatására is figyelmet fordított, a kiállítás megnyitása

Chapters from the history
of the Museum of Ethno
graphy

This overview of the history of
the Museum of Ethnography
surveys the main milestones
in the organization of the
museum

and the process

whereby it became an inde
pendent institution. The found
er o f the museum, János
Xántus (1825-1894) exhibited
his East Asian ethnographic
collection

(2600 items)

in

1871. A year later, he organi
zed a highly successful exhi
bition of Hungarian crafts and
folk art. He was appointed to
head the Ethnographic Depart
ment of the Hungarian N ati
onal Museum on March 5,
1872.

However, after

the

founding of the Museum of
Applied Arts, the Ethnogra
phic Department practically
vegetated for fifteen years,
and only after the Hungarian
Ethnographic

Society

was

founded in 1889, was the idea
of the establishment of an
independent Museum of Eth
nography first proposed. This
task was undertaken by János
Jankó (1868-1902) and on the
occasion of the Millennial Ex

előtt - a magyar muzeológia történetében elsőként sajtótájékoztatót tartott: szóbeli ismertetéssel és írott
szöveggel hozzásegítve az újságírókat a szakszerű infor
mációkhoz.

hibition in 1896 he organized

A kelet-ázsiai néprajzi kiállítás osztatlan sikerét nem
csupán kuriozitásának köszönhette, hanem szakmai,
közművelődési előkészítésének, rendezői törekvésnek.

second in the world (the First

an Ethnographic Village of
twenty-four houses, an openair museum presentation, the
being the Stockholm Skansen).
János

Jankó’s enthusiasm
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kultuszminisztérium elé „A magyar népismei kiállítás
ró l" címmel, ami a Fővárosi Lapokban teljes terjedelmé
ben napvilágot lá to tt.3 Indítványát azzal kezdte, „hogyan
vélném kivihetőnek egy magyar ethnographiai gyűjte
mény összegyűjtését és kiállítását az 1873-diki bécsi vi
lágkiállításon”. Témakörökre bontott, részletes gyűjtési
tervet tárt az olvasó elé, számbavéve a kerámiától a
viseletig, lakáskultúráig, hangszerekig a népi műveltség
tárgyi világát. Ezzel elsőként mérte fel a magyar néprajz
problémakörét, elsőként határozta meg a majdani nép
rajzi múzeum profilját.

A kelet-ázsiai néprajzi kiállítás a Nemzeti Múzeumban, 1871
The East Asian ethnographical exhibition in the Hungarian National Museum, 1871
and outstanding

expertise

made the ethnographic collec
tion, at that tim e housed in an
apartment building in the
Inner City, into an institution
renowned throughout Europe;
from 1898 the museum had
an impressive permanent ex
hibition.
Following János Jankó’s
untimely death, the collection
was moved to lire Iparcsar
nok in the City Park, a 4500
n f large building, in order to
increase the number of visi
tors. The institution was res
cued from this unfavourable
and inconvenient situation by
Zsigmond Bátky (1882-1939),
who managed to orchestrate
the move of the Ethnographic
Department into the building
of the gymnasium at 40 Köny
ves Kálmán körút. In 1929 an
exhibition covering thirty halls
was opened which was con
sidered to be one of the best
in Europe. In 1942 the exhi
bition had to be dismantled
owing to repeated air raids.
During World War 2 both the
building and the collections
suffered heavy damages. In
1947 the Museum of Ethno
graphy became an indepen
dent institution, and the re
organization of its holdings
into thematic collections was
begun. However, owing to the
inordinately high ratio of tasks

Tudománytörténeti szempontból is fordulópontot jelen
te tt ez a kiállítás, Xántus János kelet-ázsiai tárgygyűjte
ményével megteremtette a néprajzi muzeológiát. Az a
népszerűség és siker, amit kiállításával elért, meg is
hozta számára az elismerést, 1872. március 5-én kine
vezték a Magyar Nemzeti Múzeum „Ethnographiai Tárá
nak őrévé”, azaz vezető muzeológusává. Sándor István
tudománytörténész életrajzírója szavaival élve „ez a nap
a Néprajzi Múzeum születésnapja”, amihez hozzátehet
jük, hogy egyben egy új tudományszak hivatalossá válá
sának is a napja.
Erre a kitüntető eseményre Xántus személyét illető
en azonban két dolog is árnyékot vetett. Egyrészt a ki
nevezés meglehetős késlekedése, hiszen Jókai felhívása
után még kereken másfél évnek kellett eltelnie. Másrészt
az, hogy expedíciós utazását megelőzően jó eséllyel szá
míthatott a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatói székére.
S mindezt csak tetézte, hogy a távolléte idején igazgató
nak kinevezett Pulszky Ferenccel még a londoni emigrá
cióban - gyökeresen eltérő szemléletmódjuk miatt - el
lenséges viszonyba került.
* * *
Még javában zajlott a keletázsiai kiállítás előkészíté
se, amikor a Nemzeti Múzeummal kapcsolatban
éleshangú bírálat lá to tt napvilágot.2 A névtelen szerző
többek között ezt írta: „Jól értsük meg egymást; nem
mondom én, hogy a üukától, Xántustól s több lelkes ha
zánkfiától ajándékozott, bárhonnan való tárgyakat föl ne
állítsuk, sőt álljanak ezek, mint a hazafias áldozat csil
lagjai a nemzet Pantheonjában - de míg kénytelenek va
gyunk minden nap a legbecsesb honi leletekről vagy
gyűjteményekről lemondani - mivel állítólag nincs pénz,
ne költsünk nagyobb összegeket olyanokra, melyek mi
att, ha tárlatainkban hiányoznak, senki sem tehet szem
rehányást, míg minden magyar fájdalommal nézi a kül
föld múzeumaiban a magyar tárgyakat, melyeket meg
venni elmulasztottunk, mivel erre nem volt pénzünk. ”
A nemzeti kultúra érdekében te tt megnyilatkozások
bizonyosan nem kerülték el Xántus figyelmét, kinevezé
sével egyidőben nagyszabású tervezetet terjesztett a

A nagyszabású, országos méretű lárgygyűjtés indo
kát a következőkben látta: „...ily népismei kiállítás ma
m ár napról-napra ritkább és érdekesebb, mert a közle
kedés könnyűségével a gyártmányok olcsósága kiszorít
ja a népies házi ipart, mely az egész világon már is ele
nyésző- és kihaló-félben van. Annál inkább kellene tehát
nekünk megragadni e tán utolsó alkalmat házi iparunk
összegyűjtésére s bemutatására a világ előtt". Már ekkor
egyértelműen kifejezésre juttatta, „saját magunknak is
szükséges, hogy az utókor számára egy ily teljes házi
ip a ri gyűjtemény fennmaradjon. A Bécsben kiállítandó
tárgyakat tehát mindenesetre vissza kellene hozni, s al
kalmas helyen fölállítani, hogy azok együtt egy kézmű
ip a ri múzeum alapját képezzék."
Indítványa kedvező visszhangra talált. Xántus újabb
nagyszabású expedícióba fogott, melynek során alig fél
év alatt végigjárta az ország legnagyobb részét, két és
félezer háziipari alkotást, népművészeti tárgyat gyűjtött
össze. (Ehhez Römer Flóris a Felvidékről származó ki
sebb méretű anyaggal járult hozzá.) Keresztül tudta vin
ni, hogy a tekintélyes néprajzi anyag még a bécsi világkiállítás előtt a hazai közönség elé kerüljön, megfelelő
táji és tematikai tagolásban, kétnyelvű katalógus kísére
tében. A kiállítással sikerült elkápráztatnia a nemzeti
felbuzdulásra fogékony fővárosi polgárságot. - De még
nagyobb fegyverténynek számított annak kieszközlése,
hogy a külföldi eladásra szánt magyar gyűjtemény haza
kerülhetett Bécsből, bár annak árán, hogy az ekkor szer
veződő iparművészeti gyűjteményben kapjon elhelye
zést. Majd ennek kiegészítésére kelet-ázsiai anyagának
nagyobb részét is át kellett engednie „örökös letétként” .
Nyilván nem gondolta, hogy az általa szorgalmazott
„kézműipari múzeum” ilyen hamar megvalósul, főkép
pen az Ethnographiai Osztály rovására.
Miközben a Römer Flóris által kezelt iparművészeti
gyűjtemény mindinkább felvirágzott (1878-ban már
önálló múzeummá szerveződött), Xántus osztálya a
Nemzeti Múzeum épületének egyik folyosóján rostokoló
ládahalmazból állt. Mint írta „a minimumra leolvadt
gyűjteményt fejleszteni sem lehetett, minthogy 1872-től
1887-ig egy krajczár rendes dotáczióm sem volt vételek
re, ...sőt dolgozószobám, de még asztalom vagy székem
se, tulajdonképpeni föladatom csakis arra szorítkozott,
hogy egyelőre a meglevő gyűjteményeket a pusztulástól
megóvjam, míg egy jobb financziális korszak bekövetke
z ik ”.4 Kénytelen vo lt belátni, hogy az a mérhetetlenül
sok fáradozás és áldozat, amit a Nemzeti Múzeumért,
de egyáltalán a nemzeti művelődésért tett, nemcsak a
régi sérelmeket feladni nem tudó igazgató, hanem a mű
velt nagyközönség előtt is érdektelen; s a megcsonkított
néprajzi gyűjteményt hasztalanul kísérelné meg feltá-
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masztani. Bizonyosan a legmélyebb csalódás váltotta ki
belőle a teljes lemondást és beletörődést önmaga és
gyűjteménye kilátástalan sorsába, melyet az Állattár ré
szére önként vá lla lt könyvtároskodással igyekezett
kompenzálni.
* * ❖
Xántus által a „tespedés és tengődés érájának” titu 
lált másfél évtizedes mellőzöttségből elsőként egy bécsi
kutató, Franz Heger zökkentette ki a gyűjteményt, aki
1886-ban azzal a céllal jelent meg a Nemzeti Múzeum
ban, hogy tanulmányozza Xántus borneói anyagát.
Pulszky Ferenc meglepetve hallotta a külföldi kolléga el
ragadtatását az anyag páratlan értékéről, s restelkedhe
tett a gyűjtemény mostoha elhelyezése miatt. A követ
kező évtől már rendszeres - bár szerény - ellátmányt
biztosított az osztály fejlesztésére.
Lényegesen nagyobb támogatást kapott Xántus a
Magyarországi Néprajzi Társaságtól, amely 1889. évi
alakuló közgyűlésén első és legfontosabb feladatául az
önálló Néprajzi Múzeum megteremtését tűzte ki. Azon
nal megalakították „a hazai ethnographiai múzeum
ügyében kik ü ld ö tt bizottságot", melynek elnökéül
Xántus Jánost választották meg. A bizottság ténykedése
parlamenti szintre emelte a Néprajzi Múzeum ügyét:
Herman Ottó, de különösen Herrmann Antal mindent
megmozgatott az önállósodás, a fejlesztés érdekében. A
múzeumszervezés programját összekapcsolták a m il
lenniumi kiállítással, azon indokkal, hogy „csak az
ethnographiai színezet teheti a kiállítást minden ízéhen
nemzetivé s csak a néprajz mutatja a tulajdonképpeni
nemzeti kultúrát - vagyis konkrétan - ...a millennium
legméltóbb megünneplése egy nagyszabású országos
néprajzi kiállításnak külön ethnographiai múzeumban
való megnyitása volna. ” 3
Xántus az intézményes támogatás hatására ismét
önmagára talált, és impozáns tervezetet dolgozott ki.
Elképzelése szerint az ország minden vármegyéje öszszegyűjtené az o tt élő lakosságra legjellemzőbb népraj
zi anyagot, „az összes hazai ethnographia aztán 9-10
ideiglenes pavilonban állíttatnék ki, mint kollektív-kiállí
tás, s így hazánk még most beszerezhető összes
ethnographiája az állampénztár legkisebb megterhelése
nélkül együtt lenne. ” Majd ez az anyag a millennium em
lékére létrehozott önálló Néprajzi Múzeumban kaphatna
megfelelő elhelyezést: „Ily óriási gyűjtemény, ha felállít
tatnék egy múzeumban áttekinthető módon, ha felöltöz
tetett bábuk bemutatnák hazánk összes népeit háztartá
suk és házi foglalatosságaik körében, s körülöttök lenne
kiállítva minden, a m it századok óta teremtettek, beren
dezésükre, háztartásukra, élelmük, ruházatuk, stb. elő
állítására, ily gyűjtemény bizonnyal Európában oly lá tn i
való érdekes és nevezetes valami lenne, melynek megte
kintése mindenkit vonzana fővárosunkba.” 6
A valóság lényegesen kedvezőtlenebb volt: a bead
ványokkal ostromolt Csáky Albin kultuszminiszter végül
kitalálta, hogy az Iparművészeti Múzeum 1896-ban meg
nyíló épületének öt termében kapjon helyet a néprajzi
gyűjtemény; ahol Xántusnak külön dolgozószobát is bizto
sítanak. Most aztán hadakozhatott a múzeumi bizottság
(melyet tagjai száma után a társasági jegyzőkönyvekben
„kilences bizottságinak említettek) a minden szempont
ból kedvezőtlennek tartott elképzelés ellen.

Kalotaszegi magyar szoba a Budapesti Országos Kiállításon, 1885 - Hungarian peasant interior from
the Kalotaszeg region at the Budapest National Exhibition, 1885
A minisztériumban újabb te rv született: a m illenni
umra megépítik a természetrajzi múzeumot, a kéteme

related to storage and con
servation, increasingly less

letes épület földszintjét kapná meg a néprajzi gyűjte
mény mintegy 1150 m2 alapterületen. A m indkét
tudományszak iránt elkötelezett Xántusnak nem volt
türelme várni, hanem amint a Dunaparton lévő Várkertbazár két épületszárnya megüresedett, kapva-kapott az
átköltözés lehetőségén. Jól tudta, hogy a nyirkos, nehe
zen szellőztethető épület a gyűjtemény végpusztulását
jelenti, 1892-ben mégis vállalta az átköltözést, azzal,
hogy' legalább „a gyűjtemények hozzáférhetőbb állapot
ba helyezhetők".
Jól számított: a minisztérium végülis egy' év leforgása
alatt a néprajzi gyűjtemény részére - annak veszélyezte
tettsége m iatt - a Nemzeti Múzeum közelében lévő Csil
lag utca 15. szám alatti lakóházban két összenyitható la
kást bérelt - átmenetileg.7
Xántus nem csupán azért szorgalmazta az önállósu
lást, hogy végre megszabaduljon az anyaintézmény

space was available for ex

mostoha gyámkodásától, hanem főképpen a gyűjtemény
közhasznúvá tételét tartotta fontos feladatának. Amint
egyik feljegyzésében írta: „...m i ily gyűjteményeket nem

ing in accordance with vari

a külföldi touristák kedvéért állítunk föl, hanem azért,
hogy segédforrása legyen a hazai kapcsolatos tudomá-

the 125tli anniversary of its

hibitions, and in 1969 the
museum dismantled its Iasi
exhibition.
This untenable situation
changed in 1974, when the
museum received the greater
part of the Curia building at
12 Kossuth square, opposite
the

Parliament.

The

new

location in the city centre
posed new tasks, primarily
the need for concentrating on
public education, on the orga
nization of new exhibitions, the
attraction of tourists and the
use of the representative build

ous expectations.
The museum celebrated
foundation on March 5, 1997.

A városligeti iparcsarnok épülete a millenniumi kiállításon. 1906-ban ide költözött a Néprajzi Osztály.
The building of the Iparcsarnok in the City Park during the Millennial exhibition. In 1906 the
Department of ethnography was moved here
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nyoknak egyrészt, másrészt, hogy a m i saját népünket
oktassa...” Ezt a célkitűzését azonban már nem tudta
megvalósítani. A költöztetésben még részt vett, azon
ban egyre jobban elhatalmasodó betegsége m iatt m in
den további feladatot kénytelen volt az általa kitűnően

Részlet a városligeti Iparcsar
nokban rendezett kiállításból,
1910
Detail of the exhibition in the
Iparcsarnok, 1910

The

permanent

exhibition

Traditional Culture o f the
Hungarian People’ was com
pletely renewed, a 45 minute
video of the exhibition was
made, memorial coins were
struck and an illustrated ca
talogue of the exhibition in
Hungarian and English is now
in print. The anniversary pro
vided an excellent opportunity
for evoking the history and the
eventful past of the museum.

* * *
Az önálló múzeummá szerveződés jegyében indította
útjára Jankó János a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi
Osztályának Értesítőjét mint az Ethnographia mellékle

megválasztott fiatal munkatársára, a geográfus kép
zettségű Jankó Jánosra bízni.
* * *

tét, mely 1900-tól negyedévenként megjelenő számaival
„kizárólag a tárgyi néprajz és a néprajzi osztály érdeke
it szolgálta”, s ez időtől minden alkalommal beszámolót
is közölt az osztály munkájáról, gyűjteményeinek gyara

Az osztály új vezetője rendkívül nagy' energiával fo
gott hozzá a gyűjtemény, de a magyar néprajzi muzeológia fellendítéséhez is. Korábbi utazásai alkalmával
megismerte a legjelentősebb nyugat-európai, finn és

podásáról. A máig egzisztáló Néprajzi Értesítő fontos
tényezőt jelentett a múzeum tudományos műhellyé válá
sában, összefogta és a múzeumhoz kapcsolta a tárgyi
érdeklődésű kutatók szakmai tevékenységét. Jankó

orosz múzeumokat, szaktudományos eredményeket.
Nagy tapasztalatról és széles látókörről tanúskodik az a

János maga is kimagasló tudományos kutatómunkát
végzett, a komplex módszerű tájmonografikus feldolgo
zások" m ellett történeti módszerű összehasonlító vizs
gálatával'0 megteremtette a hazai anyagi kultúra kutatá
sának korabeli európai színvonalú művelését, rangos
helyet kieszközölve a néprajznak a történelemtudo
mányok körében.

muzeológiai koncepció, amit hivatalba lépésekor fogal
mazott meg.
A néprajzi gyűjtemény sokoldalú fejlesztésén tú l a
millenniumi Néprajzi Falu létrehozására törekedett,
mely elképzelése vetekedett a néhány éve megnyílt
stockholmi Skanzennel. A millenniumi bizottság tagja
ként olyan szabadtéri bemutatót javasolt, amelyben 31
vármegye egy-egy lakóház megépítésével és teljes be
rendezésével reprezentálta volna a korabeli Magyaror
szág minden jellemző népcsoportját és nemzetiségeit.
Jankó János 1894 áprilisától egy évig tartó megfeszí
tett kutató- és gyűjtőmunkával a felhívásnak végülis ele
get tevő 23 vármegyében összeválogatta a Néprajzi Falu
24 lakóházát, miközben sok ezer tárgyat, néprajzi anya
got gyűjtött és számos fényképfelvételt készített.
Munkájának sokrétűségét és mértékét érzékelteti a kö
zel száz év múltán megjelent dokumentációgyűjtemény."
A millenniumi kiállítás városligeti sokféle látványos
sága között nagy népszerűségnek örvendő múzeumfalu
lebontása után közel tízezer néprajzi tárgy került a Nép
rajzi Osztály birtokába. Jankó a gyűjteményt a század
végére közel harmincezerre fejlesztette.

A Néprajzi Múzeum hivatalnokai a Csillag utcai épület kertjében 1905-ben. Középen ül Semayer
Vilibáld igazgató, baloldalt Bátky Zsigmond, jobbra Beluleszkó Sándor - Officials of the Museum of
Ethnography in the garden of the Csillag street building, c. 1905 (with director Vilibald Semayer in
the middle)

Az általa vezetett intézmény szaktudományos tekinté
lyét a folklórkutatások támogatásával is növelte. Vikár
Béla fonográffal végzett népdalgyűjtő tevékenységét fel
karolva, 1898-tól a múzeum keretében lehetőséget
teremtett ennek a világviszonylatban úttörő munkának a
végzésére. Jogos büszkeséggel írta, hogy az 1900-as
párizsi világkiállítás alkalmából rendezett folklór-kong
resszuson „a Néprajzi Osztály szintén diadalt aratott,
mert mikor az egész műveit nyugat legkiválóbb szakembe
rei azokat a módozatokat kezdték tárgyalni, a melyek
segélyével a folklore anyag phonographikus úton volna
összegyűjthető, a Magyar Nemzeti Múzeum megbízottja
már abban a helyzetben volt, hogy jelenthette, hogy a
Néprajzi Osztály Magyarországon ez eszmét már megva
lósította s Vikár Béla országos gyűjtéseiből máris mintegy
félezer hengeren másfélezer dal van birtokában.”" Ez a
kezdeményezés annak a népzenei gyűjteménynek és kuta
tómunkának az alapját vetette meg, amit később Bartók
Béla, Kodály Zoltán majd l.ajtha László neve fémjelez.
Jankó János volt az első etnográfus, aki felismerte a
fényképarchívum szükségességét. Gyűjtőútjai során
készített üveglemezeiből létrehozta a Néprajzi Osztály
fotótárát, ami a későbbi tudományos feldolgozómunka
elengedhetetlen segédeszköze lett. Ugyanilyen szándék
ból helyezett hangsúlyt a könyvállomány fejlesztésére.
Mindezek következtében a századfordulóra - évtizedes
viszontagságok után - a Néprajzi Osztály nemzetközi
méretekben is jelentős szaktudományos intézménnyé
fejlődött, amely nemcsak tekintélyes méretű gyűjtemé
nyeivel, hanem nagyszabású kiállításával, rendszeres
tudományos feldolgozómunkájával és széleskörű külföl
di, köztük orosz szakmai kapcsolataival az európai
néprajzi muzeológia élvonalába lépett. Az intézmény
fellendülésének delelőjén, 1902-ben Jankó János fiata
lon, 34 éves korában váratlanul elhunyt. A múzeumban
töltött 8 év alatt a Nemzeti Múzeum mostohagyermek
ének számító szerény néprajzi gyűjteményt magas szín
vonalon álló, nemzetközileg számontartott intézménnyé
fejlesztette, ami önálló múzeumként is működhetett
volna.
* * *
Az 1902-ben Jankó János utódjául kinevezett rang
idős munkatárs, Semayer Vilibáld önálló, saját épület-
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tel és hatáskörrel rendelkező intézményt kívánt terem
teni, amit kedvenc megnevezésével „Magyar Nemzeti
Ember- és Néptani Intézet ”-ként emlegetett. Fontosnak
tekintette a „tanító szemléltetést” , hogy a néprajzi
ismeretek a nagyközönség minden rétege számára
hozzáférhetőek legyenek. Felmérte azt Is, hogy a lakbér
fejében kifizetett horribilis összeg (évi 35 ezer korona)
milyen hasznot hajthatna, ha azt tárgyvásárlásra lehet
ne fordítani. Ezen szándéktól indíttatva 1905-ben a
székesfővárostól tíz évi időtartam ra megszerezte a
városligeti Iparcsarnok keleti szárnyát bérleti díj nélkül.
A kultuszminisztériumnál kijárta, hogy a korábbi lak
bért dotációként megkapja, aminek következtében 35szörösére szökött fel a tárgyvásárlásra fordítható
pénzösszeg. A múzeumi gyűjteményt még ez évben át
költöztették a városligeti csarnokba, aminek alaplerülete kétszerese volt az addigi bérleménynek (5400 m2).
Semayer lelkesedve vette számba ennek a költözésnek
előnyeit, noha munkatársai azt mindvégig ellenezték.
Amint írta „állandó csarnokunk köré szabad ég a la tti
múzeumot, afféle magyar skanzent létesíthetünk . . . A
csarnok a kiállítás czéljait nagyban elősegíti, csak úgy,
mint a két felől beözönlő fény, melynél jobbat elképzel
nünk sem lehet. Fontos előnye, hogy a Városligetben
lévő többi múzeumok látogatási statisztikájának tanú
sága szerint évi száz-százötvenezer látogatóra számít
hatunk. Azaz tíz év lefolyása a la tt nem lesz a magyar
fővárosnak olyan lakója, aki a M. N. Múzeum néprajzi
osztályát ne ismerné s nem tudná, hogy ennek a modern
múzeumi elvek alapján berendezett és magyarázott
szemléltető gyűjteményéből k ik i megismerheti hazánk
minden népének teljes kulturális vagyonát. "'2
Az új lendülettel meginduló gyűjtőmunka számszerű
ségében impozáns eredményt hozott. Amint az 1913-as
beszámolóban olvasható „a 30 000 darab tárgy a lefolyt
8 és 1/2 év alatt 110 000 darabra emelkedett. Az új he
lyiséget betöltöttük az utolsó sarokig. A látogatók évi
száma 4 0 -7 0 000 közt váltakozik. Megértük azt is, hogy
az intézet majd 20 évi fönnállása után mindinkább a
köztudatba hatol.” "
Az ekkori gyűjteményfejlesztés eredményeként ala
kult ki a múzeum magy ar anyagának a további időkre is
jellemző kétharmados aránya a nemzetközi gyűjtemény
nyel szemben. Ezekben az években valósulhattak meg
olyan nagyszabású tematikus tárgy- és adatgyűjtések,
mint amilyeneket pl. Györffy István eszközölt. Ő 1906ban lépett a Néprajzi Osztály kötelékébe, és ez időtől
több évtizeden át sok ezer, ma már felbecsülhetetlen
értékű néprajzi tárggyal (pl. félszáz darabos cifraszűrkollekcióval, többezres kerámia- és textilgyűjtésével
stb.) gyarapította a magyar anyagot az ország legkülön
bözőbb területeiről. Noha a közel sem kedvező tárgyi
feltételek, a folyamatos kiállításrendezések és gyűjtőutak korlátozták a tudományos munkát, ez nem érzékel
hető sem a Néprajzi Értesítő terjedelmes kötetein, sem
a muzeológusi tisztviselőkar publikációs tevékenységén.
* * *
Semayer 1920-ban bekövetkezett nyugdíjazása után
Bátky Zsigmond vette át a meglehetősen elhanyagolt
intézmény irányítását. Legégetőbb feladatának a „múze
umi célra teljesen alkalmatlan, rozoga és tűzveszélyes
iparcsarnoktól” való megszabadulást tekintette. Kineve

A Néprajzi Múzeum pályadíj-nyertes terve. Készítette Lechner Jenő és Wargha László, 1924.
Award winning plan for the Museum of Ethnography, by Jenő Lechner and László Wargha, 1924.
zésétől kezdve mindent megmozgatott, hogy kedvezőbb
körülmények közé juttassa az intézményt. Ebben az is
segítségére sietett, hogy 1921-ben a vihar megrongálta
az épület tetejét, 1922 nyarán pedig a csarnok közel
ezer ablakát zúzta be, a lehulló üveg 150 vitrin t és se
regnyi kiállítási tárgyat rongált meg.
A tetemes kár éles visszhangot váltott ki a sajtóból,
a gyűjtemény sorsa közüggyé lett. Mindezek hatására a
kultuszminiszter új múzeumépület emelése m ellett fog
lalt állást. A parlament közelében, a Honvéd és Klotild
utcára nyíló üres telket jelölték ki erre a célra, és kiírták
az országos tervpályázatot. 1923 nyarán a beérkezett
tervek elbírálása és díjazása is lezajlott, de pénz
hiányában a megvalósításra nem került sor. így a követ
kező év nyarán a kormányzat a Könyves Kálmán körúti
Tisztviselőtelepi gimnázium épületét jelölte ki.

Jegyzetek

A költözködés 1924 szeptemberében kezdődött és
megszakítás nélkül teljes 13 hónapig tartott. A gyűjte
ményi anyagot 600 fuvaroskocsi szállította a Városliget
ből a Népligetbe. A kiállítási helyiségek kialakítása és
felújítása a költözködéssel párhuzamosan folyt. A száz
ezres tételt meghaladó műtárgyállomány elhelyezésé
nek befejeztével nagyszabású kiállítás megrendezésébe
fogtak. Két évi erőfeszítéssel 1929-ben megnyílt a 30
teremből álló új néprajzi kiállítás. Az első emeleten a
Kárpát-medence népeinek tárgyi kultúrája tá ru lt a láto
gatók elé. A második emelet a nemzetközi anyagnak
adott helyet hármas csoportosításban: a rokon-, a
szomszéd- és a tengerentúli népek szerinti tagolásban.
A kiállítás igyekezett érvényesíteni a kor legmodernebb
nyugat- és észak-európai múzeumainak kiállítási mód
szereit, így ez a nagyszabású bemutató az akkori Euró
pában a legkorszerűbbnek minősült.14

8. Jankó János: A millenniumi

A távoleső, városszéli épületben önerőből megte
rem tett kiállítás mégis vonzotta a közönséget. A gyűjte
mény első alkalommal tölthette be azt a funkciót, amit
az intézmény korábbi vezetői oly sokszor megálmodtak.
Az iskolaépület minden eddiginél kulturáltabb körülmé
nyeket biztosított: miután volt fűtés, télen is nyitva áll
hatott a kiállítás. A gyűjteménytári munkát sem kellett
az évszakoktól függővé tenni, végre használható munka
szobákat is lehetett teremteni. Noha a műtárgyraktárak
a nagy' kiállítási felület m iatt kezdettől meglehetősen

1. Hon. 1870. november 25-i
száma
2. Archaeologiai Értesítő,
1870. 189. p.
3. Fővárosi Lapok, 1872,
m árcius 16-i száma
4. Ethnographla, 1892. 300. p.
5. Ethnographia, 1890,
93-9 8 . p.
6. Ethnographia, 1892, 310. p.
7. Részletesebben lásd alább:
Szemkeő Endre: A Népraj
zi Múzeum a Csillag utcá
ban c. tanulmányában

falu. Budapest, 1989.
9. Kalotaszeg, Torockó és
Aranyosszék, valamint a
Balatonmellék népra|za
10. Jankó János: A magyar
halászat eredete.
Budapest-Leipzig, 1900.
11. A Néprajzi Osztály' történe
te. Budapest, 1902. 10. p.
12. Néprajzi Értesítő, 1906,
84. p.
13. Néprajzi Értesítő, 1913,
187. p.
14. Néprajzi Értesítő, 1943,
256-259. p.
15. Néprajzi Értesítő, 1939,
287. p.
16. E rről lásd alább Balassa
Iván és Márkus Mihály írá
sait.
17. Néprajzi Értesítő, 1974,
18. p.
18. Jegyzékét lásd: Néprajzi
filmkatalógus. Szerk.: Tari
János. Budapesl. 1995,
279. p.

18

1942-ben a légitámadások m iatt elrendelték az állan
dó kiállítás lebontását és összecsomagolását. De ládák
ba került az értékesebb raktári anyag is, ami a Nemzeti
Múzeum pincéiben vészelte át a főváros ostromát. A
harcok alatt a Könyves Kálmán körúti iskolaépület sú
lyos károkat szenvedett.16Az épület helyreállítása 1947ben kezdődött meg, ezzel párhuzamosan megindult a
műtárgyállomány rendbetétele. Ezzel kezdődött meg
Magyarországon a néprajzi tárgyak szakszerű múzeumi
konzerválása és restaurálása. (Korábban a muzeológu
sok és az altisztek két szénkénegező ládában fertőtlení
tették a tárgyakat, olykor az egyes raktárak ciánozásá
val próbáltak megszabadulni a kártevőktől.)
* * *

A Néprajzi Múzeum a Néplige
ti Gimnázium épületében,
1930-as évek - The Museum
of Ethnography in the building
of a gymnasium, 1930s

zsúfoltak voltak, a nagyobb személyi apparátussal mű
ködő intézmény számára egyelőre kielégítőnek bizonyult
az átmenetinek ígért megoldás.
Ili valósulhatott meg elsőként, hogy a kiállítások és a
műtárgyraktárak szétváltak, mert mindeddig kiállításnak
formált gyűjteményi raktárt látogathatott a közönség. A
gyökeres változás mindkét irányban előnyösen hatott: a
kiállításokban lehetőség nyílt a tárgyak didaktikus bemu
tatására; ugyanakkor a raktárakban elhelyezett anyagot
tetszés szerint mozgathatták, az állagvédelmi, nyilvántar
tási munkát nem kellett a múzeumi nyitvatartási időhöz
igazítani.
Az intézmény falai között jelentős tudományos kuta
tó- és feldolgozómunka folyt. Elegendő csupán a szaktu
domány nagy triásza: Bátky Zsigmond, Györffy István és
Viski Károly korszakos jelentőségű munkásságára utalni,
vagy a harmincas évek elején megjelent négy kötetes
szintézisre, A magyarság néprajzára. Az 1926-ban újra
megindított Néprajzi Értesítő is mind terjedelmesebb és
sokrétűbb tudományos munkáról adott számot. Bartók
Béla és Kodály Zoltán felbecsülhetetlen értékű népdal és
népzenei gyűjtőtevékenysége is a múzeumhoz kötődött.
A harmincas évek közepén a Magyar Rádióval és a Ma
gyar Tudományos Akadémiával nagyszabású népzenei
adatgyűjtő munka folyt az ország különböző területén,
amiben Lajtha László jelentős szerepet vállalt. A techni
kailag jobb minőségű gramofonlemezre készített hangfelvételek másolatai a múzeum népzenei tárába kerültek.
A modernizálás első lépését az Etim ológiai Adattár
létrehozása jelentette. Szervezeti felépítését és műkö
dési módját skandináv minták alapján Koszi Kovács
László és Gunda Béla dolgozta ki. Az adattár azon a ko
rábbi gyakorlaton kívánt gyökeresen változtatni, misze
rint „a régi módszerű tárgygyűjtés m it sem törődött a
tárgy életével - de a tárgy népi nevével sem - hanem
egyszerűen köznyelvi nevén heleltározta, betette a rak
tárba és a tárgy sorsa ezzel be is teljesedett. A gyűjtő
talán még tudott a tárgy használati módjairól valamit,
de távoztávai a reánk maradt néma tárgy nekünk már
semmit sem tud mondani. ” Új követelményként merült
fel a tárgyakra vonatkozó legrészletesebb adatfeltárás.15
Ezen törekvés jegyében az adattár nemcsak az egyes
archívális szakterületeket (fotó, rajz, zenetár stb.) fogta
össze, hanem kezdettől a társadalmi néprajzi gyűjtőhá
lózat szervezése is a feladatkörébe tartozott. 1940-ben
már közel kétszáz résztvevővel működött ez a máig élő
mozgalom; a múzeum ekkorra tíz kérdőívet jelentetett
meg.

1945-től a múzeum személyi állománya és költségve
tése gyors növekedésnek indult. Mindinkább világossá
lett, hogy a szerteágazó szakfeladatok megkövetelik a
teljes intézményi önállósulást, így 1947-ben az osztály
Néprajzi Múzeum néven kivált a Magyar Nemzeti Múze
um kötelékéből. Ennek első lépését a szervezeti struktú
ra megteremtése jelentette. A múzeum gyűjteményi
profiljának megfelelően vált szét a hazai és az egyete
mes anyag magyar és nemzetközi osztályra, ezen belül
pedig megszerveződtek a mindmáig egzisztáló temati
kus gyűjtemények.
A háború utáni teljeskörű állományrevízió és helyreállítási munka célszerűen kapcsolódott össze a temati
kus gyűjtemények kialakításával, melyek mindegyikének
önálló raktárhelyiséget igyekeztek biztosítani. így a
múzeum szervezeti átalakulása is erőteljesen lecsök
kentette a kiállítási teret a gyűjteménytárak javára.
Önálló egységként kezdte meg működését a Népzenei
Osztály, meglehetősen nagy létszámmal és két gyűjte
ménnyel: a hangszer-, valamint a népzenei (fonográf
hengerek, lemezek, támlapok) gyűjteménnyel. Ezen túl
az Etimológiai Adattár és a Könyvtár alkotott tudomá
nyos osztályt.
A hosszú évek kemény munkáját megkívánó gyűjte
ményrendezés mellett a múzeum hamarosan megkezd
te tudományos tevékenységét. Csaknem a teljes muzeo
lógusi létszámmal kapcsolódott be az 1848-as népha
gyományok gyűjtésébe, ill. a Nemzeti Múzeumban
megrendezett centenáris kiállítás néprajzi részének öszszeállításába. A következő évben a múzeum - a korszak
követelményeinek megfelelően - a kollektív kutatómun
ka szakmai fölényét kényszerült demonstrálni a „burzsoá individualizmusnak" minősített egyéni vállalkozá
sokkal szemben. Az elburjánzó szakmai munkaközössé
gek sorát a Tiszaigari munkaközösség indította el.
A tudományos feldolgozómunkával összefonódó
tárgygyűjtés magasabb színvonalú gyűjteménytári mun
kát követelt meg. A gyűjteményfejlesztésben mindin
kább érvényesült a tervszerűség, a tematikai és táji
teljességre törekvés. Az Ethnographiában, majd az
1954-ben - már a múzeum évkönyveként - újrainduló
Néprajzi Értesítőben mind több tárgy vizsgálat és tipoló
giai elemzés látott napvilágot a gyűjtemények anyagá
ból. A műtárgy-nyilvántartás korszerűsítését a múzeum
1950-ben vezette be. A nemzetközi gyakorlatot követő
nyilvántartás meglehetősen terhes feladatot ró tt a gyűj
teménykezelő muzeológusokra a nagy mennyiségű régi
anyag megfelelő adatainak pótlása terén. Az újonnan

19

VISSZATEKINTÉS

beáramló tárgyak mellett a régiek konzerválása, fertőt
lenítése is folyt. Az újjászerveződő önálló múzeum első
rendű alaptevékenysége tehát a csaknem egy évszáza
dos restancia felszámolására irányult, miközben a
nagyértékű muzeális anyagnak a lehetőségekhez mért
szakszerű, rendszerezett tárolása mindinkább háttérbe
szorította az épületen belüli kiállítási munkákat.
* * *
A gyűjtemények folyamatos gyarapodása, a sokré
tűbbé váló muzeológiai tevékenység és az ezzel össze
függő szakalkalmazotti létszám növekedése végülis oda
vezetett, hogy az 1969-ben főigazgatónak kinevezett
Hoffmann Tamás első teendőként a múzeumi kiállítások
végleges bezárása mellett döntött, az ekkorra m ár elvi
selhetetlenné vált zsúfoltság m iatt. Ugyanis nemcsak a
gyűjtemények igényeltek mind több helyet, hanem az
1960-as évek közepétől szerveződő Szabadtéri Néprajzi
Múzeum is, mely kezdetben a Néprajzi Múzeum kereté
ben működött.
Az ekkor megalakított Nyilvántartási Csoport szűkeb
ben vett feladatán túl a restaurátor- és a fotóműhely
tevékenységét is összefogta. Az Etimológiai Adattáron
belül a Gyűjtésszervező Csoport életrehívása pedig az
addig jobbára spontán gyűjtőmozgalom tevékenységét
tette szervezettebbé. Hasonló célt szolgált a magyar
gyűjtemények anyagának katalógusszerű feldolgozására
irányuló törekvés, ami az 1970-es évek elején központi
tudományos feladatként szerepelt. A skanzen a lendüle
tes fejlesztés nyomán i 972-től már önálló intézmény
ként működhetett. Az ekkorra 40 főt számláló létszámá
val. közel 300 kiválasztott építmény műszaki dokumen
tációs anyagával, valamint annak megfelelő jelentős
tárgygyűjteményével csak formálisan vált ki a Néprajzi
Múzeum szervezetéből, mert még évekig az amúgy is
szűkös közös épületben maradt, egységes irányítás alatt.
Ebben a helyzetben ünnepelte a múzeum alapításá
nak centenáriumát 1972-ben, melynek kiállításait ide
gen intézmények falai között valósíthatta meg. Centená
riumi ünnepségét sem rendezhette meg saját épületé
ben: ünnepi tudományos ülését, melyet nagy hazai és
külföldi szakmai érdeklődés kísért, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia épületében tartotta. Az ülésen kifejezés
re jutót I. hogy a mostoha adottságok a szomszédos or
szágokban sem voltak ismeretlenek, azonban ez időre
többségében biztosították néprajzi múzeumaik korszerű
elhelyezését. Ezzel szemben a hazai intézményről meg
emlékező előadás nem mondhatott mást, mint „a néprajz
múzeumának hazánkban fennállása második századába
fordult ügye megoldatlanságával, tárgyához méltatlan a
mi társadalmi rendszerünkben; a megelőző háromnegyed
századhoz képest már teljesen inkonzekvens sorsával
mind nyilvánvalóbban nem múzeumi belügy többé, társa
dalmunk, történelmünk sorsfordulójának problémái sűrű
södnek abban.”" Rövidesen kormányzati szinten foglal
koztak az intézménnyel. 1973 tavaszán a Magyar Nemzeti
Galéria kiköltözésével megüresedő egykori Kúria-épüle
tet a Néprajzi Múzeum kapta meg, természetesen to
vábbra is társbérletben az épület több mint egyharmadát birtokló Párttörténeti Intézettel.
Az 1974-re tervezett költözködés csak a következő
évben indulhatott meg, a múzeum legutóbbi ideiglenes
elhelyezésének kereken félévszázados fordulóján. Mi

közben megkezdődött a
költözésre való felkészü
lés, 1973 őszén a leendő
épületében megrendezte
a Megyek népművészete
című kiállítását. A látoga
tók száma alig fél év alatt
meghaladta a negyedmil
liót. Ez az érdeklődés
egyértelműen tanúsko
dott arról az élő társadal
mi igényről, ami a Népraj
zi Múzeumnak a város
központjában való elhe
lyezése mellett szólt.
* * *
A főváros központjába
való kerülés a Néprajzi
Múzeum életének, műkö
désének alapvetően új
korszakát nyitotta meg.
1976-ban megalakult a Közművelődési Osztály nép
művelési, múzeumpedagógiai és propaganda feladatok
ellátására. Elodázhatatlanná vált a Kiállításrendezői
Csoport életrehívása. A műtárgyállomány kezelésének
korszerűsítése okán az addigi tematikus (magyar és
nemzetközi) osztály helyébe a Gyűjteményi és az Állagvédelmi Osztály lépett, nevében foglalt profillal. A közművelődési funkció kiterjedt az adattárra és a könyvtár
ra is. mindkét osztály 1979-től nyilvános szakmai szol
gáltató tevékenységet lát el.
1976-tól a múzeum folyamatosan fogadta látogatóit
különböző időszaki kiállításaiban, 1980 decemberében
pedig megnyitotta első állandó kiállítását az Őstársadal
maktól a civilizációkig címmel, nemzetközi gyűjtemé
nyeinek anyagából. Noha a magyar népi kultúra bemuta
tására vállalkozó állandó kiállítás forgatókönyve is
hamarosan elkészült, annak többszöri átdolgozása után
csak 1991-ben valósult meg az első emeleten A magyar
nép hagyományos kultúrája című állandó kiállítás 13 te
remben.
A Néprajzi Múzeum a folyamatos költözködés idején
is igyekezett változatos időszaki kiállításokkal kielégíte-

w f / r t t m
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Arab és mór tárgyak bemuta
tása az 1929-es kiállításon
Arab and Moorish objects
from the 1929 exhibition

Részlet az 1929-ben megnyi
tott állandó kiállításból
Detail of the permanent exhi
bition, 1929
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ni az érdeklődést. A millecentenáriumot a múzeum két
nagy időszaki kiállítással ünnepelte: a második emele
ten az előző évben elbontott nemzetközi kiállítás helyén
rendezte meg négy külföldi múzeum közreműködésével
a Rokonnépek és őshazák. A finnugor népek hagyomá
nyos kultúrája c. kiállítást, ami a Budapesten rendezett
finnugor népek második világkongresszusának prog
ramjában is szerepelt, továbbá az Utazások Magyaror
szágon. Magyarországi interpretációk a millennium és a
millecentenárium közötti időben című tárlatot (1996).
Idén pedig a Birodalmak határán címmel az ázsiai
nomád népek sajátos tárgykultúráját bemutató kiállítás
valósult meg a Budapesten sorrakerült orientalisztikai
világkongresszus alkalmából.
A múzeum alapvetően megváltozott életformája
meglehetősen nagy terhet rótt a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum kiválása után amúgyis megcsappant szaktudo
mányos állományra. A kedvezőbb feltételeket ldnáló
akadémiai munkahelyek további elszívó hatását a múze
um nem tudta ellensúlyozni, így a 80-as évek közepére
egykori szakemberei nagyobb részét elvesztette. Ennek
eredményeképpen a tudományos kutatómunkában is
mind erőteljesebben érvényesült a fiatalabb generáció
kezdeményezése. A korábbi egyéni monografikus kutatá
sok helyébe új szemléletmódú és módszertani kísérlete
ző vállalkozások léptek, jobbára pályázati rendszerben
támogatott kutatások képében.
Ezek sorát az 1977-ben megindult 17-19. századi
hagyatéki leltárak feltárásának programja nyitotta meg,
amely révén napjainkra több mint tízezer inventárium
teljes anyaga került a gyűjteménybe, 1988-tól publikálá
sa is megindult. A számítógépes anyagfeltárás végső
célja a történeti források alapján kimutatható tárgyi fel
szereltség sokszempontú elemzése ill. annak összeveté
se a recens, muzeális gyűjteményi anyaggal. A tárgytör
téneti vizsgálatokkal szoros kapcsolatban állnak a motí
vumkataszter és tárgykatalógus munkálatai, melyek az
egyes gyűjtemények teljes tárgykészletének rendszere
zésére vállalkoznak. Módszertanilag is új eredmény vár
ható a falusi, mezővárosi társadalom gazdasági és kul
turális változásait vizsgáló kutatásoktól, melyek közül
Besenyőtelek 20. századi családrekonstrukciója készült
el ötezer adatlap nyomán. E mellett társadalom-népraj
zi vizsgálatok folytak Bajnán, Mezőkövesden és a Sár
közben. Az utóbbi években nyílt lehetőség a nemzetközi
gyűjtemények gyarapítását is eredményező több expedíciós részvételre az Urál vidéki finnugorok körében és
Dél-Amerika indián kultúráinak kutatása terén. A könyv
tári feldolgozómunka keretében folyik 1989 óta az éves
néprajzi bibliográfia elkészítése, ami egyben a nemzet
közi bibliográfiai munkálatokban való közreműködést is
biztosítja.
Az intézmény merőben új tudományos és közművelő
dési feladatának érdekében alakult meg 1985-ben a
Néprajzi Filmstúdió, amely az archív filmek felújítása
mellett néprajzi dokumentumfilmek készítésével napja
inkra százezer m étert meghaladó anyaggal rendelkezik.
A stúdió munkájának eredményességéről a nemzetközi

szakmai filmfesztiválokon elnyert díjak tanúskodnak. A
jobbára 16 mm-es filmek korszerű kezelése és forgal
mazhatósága m ia tt 1995-ben megkezdődött a teljes
filmanyag feltárása, katalogizálása és videotechnikára
való átírása. A filmdokumentumok többsége az 1940-es
évek elejétől az 1960-as évek vége közötti időből szár
mazik, pótolhatatlan értékű anyagot képvisel.'*
Az 1980-ban elakadt Néprajzi Értesítő három össze
vont száma után 1992-től ismét valódi évkönyvvé lett.
1988-ban indult meg a forráskiadás a „Fontes musei
ethnographiae” sorozatcímmel, amit a következő évben a
jóval eredményesebb tudománytörténeti kiadványsoro
zat. a „Series historica ethnographiae” követett, melynek
eddig 9 kötete látott napvilágot. A gyűjteményi rendszere
ző és feltáró munka eredményeinek megismertetését
1993-tól „A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai” című
sorozat biztosítja, elsőrendűen pályázati támogatások
révén. A Nemzeti Kulturális Alap tette lehetővé a nagy
múltú „Magyar Népművészet” c. kiadványsorozat felele
venítését, évenként egy-egy kötet megjelentetésével. Az
immár 25. kötetéhez érő (1924-ben Bátky Zsigmontl
által megindított) sorozat értékes tematikus tárgyi isme
retanyagot közöl.
A gyűjteménytári muzeológiai munka napjainkra
mind szorosabb kapcsolatot igényel a tudományos kuta
tó- és feldolgozó tevékenységgel. A tárgynyilvántartás
terén hasznosítható számítógépes adatfeldolgozás és
adatbázis-építés az egyes gyűjtemények többszempontú
rendszerezéséhez, új összefüggések feltárásához, töb
bek között a motívumvizsgálatokhoz kínálnak realizál
ható lehetőségeket. A tárgygyűjtés terén az ipari forra
dalom utáni tárgykultúra, a gyári eredetű használati cik
kek, eszközök, a közelmúlt gazdasági-társadalmi válto
zásait dokumentáló tárgyak feltárása jelentkezik egyre
sürgetőbb feladatként. A hatalmas méretűre növekedett
tárgyi és archívális anyag szakszerű kezelése megköve
teli a számítógépes hálózat kiépítését, és alapvetően új
feldolgozási módszer alkalmazását. Ennek érdekében
alakult meg 1995-ben az Informatikai Részleg, mely szá
mottevő részt vállal a magyar múzeumok számítógépes
nyilvántartási rendszerének kidolgozásában, továbbá a
különböző muzeológiai feladatokat elősegítő multimédia
megvalósításában.
Az ezredforduló közeledtével a növekvő szakmai és
társadalmi elvárásoknak kitett múzeumi tevékenységet
egyre hátrányosabban befolyásolja az intézmény folya
matosan romló anyagi helyzete. A működés érdekében
tett erőfeszítések mind több erőt vonnak el a szakmai
feladatok ellátásától. A hétköznapi küzdelmek ellenére a
múzeumnak a gyűjteményi állomány gyarapítását, az
utókor számára a műtárgyak maradéktalan megőrzését,
valamint a tudományos feldolgozó munkát és a nagy kö
zönségnek szóló kiállításokat egyaránt meg kell valósí
tania. Ehhez erőt és bizakodást nyújt az intézmény 125
éves viszontagságos múltjának számos eredménye, és
az a társadalmi érdeklődés és elvárás, ami a főváros
szívében idestova két évtizede működő Néprajzi Múzeu
mot kíséri.
■
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Néprajzi Múzeum
a Csillag utcában
(1 8 9 3 -1 9 0 6 )

Szemkeő Endre

A Néprajzi Tár 1872 évi létrehozása óta Xántus János, a
tár első vezetője folyton-folyvást azon munkálkodott,
hogy a kevés helyet biztosító Nemzeti Múzeumtól elsza
kadjanak, és necsak ideiglenes kiállításokon mutathassák
be gyűjteményeiket, s necsak megtűrt mostohagyer
mekként kezeljék a gyűjteménnyel foglalkozó szakembe
reket, raktári és munkaszobák nélkül. A Néprajzi
Társaság megalakulásával, az Ethnographia megjelené
sével erősödött a szakma hangja. Amikor kiderült, hogy
1896-ban megrendezik a millenniumi kiállítást, s ezen
fontos szerepet szánnak a néprajztudománynak, hama
rosan sor kerülhetett az első költözésre. A várkerti ba
zár azonban - amelyet Xántus János szerzett meg
YVlassics miniszter támogatásával - nedvesnek és alkal
matlannak találtatott. Egy évi átmeneti szállás után új
költözésre került sor.
A Kálvin téri templom mögött a Lónyay és Csillag
(ma Gönczy Pál) utca sarkán, közel a vásárcsarnokhoz
állt (és még ma is áll) egy kétemeletes bérház, amelyben
Xántus János munkatársa, majd utóda Jankó János is
lakott. A tulajdonos Nágel Árminná felajánlotta, hogy a
második emeleten néhány megüresedett lakást kiad a
múzeum céljára. Ajánlata kedvező volt a kulturális tárca
számára is, a gyűjtemény elhozatala a nedves, dohos
várkertből sürgető volt, így 1893 nyarán megtörtént az
első négy terem birtokbavétele. Xántusnak, majd halála
(1894) után Jankó Jánosnak is legfőbb törekvése volt,
hogy az addig összegyűjtött anyag ne kerüljön a Reguly
által hazahozott szibériai szőrmeanyag sorsára (ládák
ba becsomagolva a Nemzeti Múzeum épületében megpenészedett és elpusztult).
A Csillag utcai bérház alkalmasnak tűnt a célra és a
további bővítésre is. Igazi lendületet az 1896 évi millen
niumi kiállítás néprajzi falujának megvalósítása hozott
az épület birtokbavételére. Jankó János hatalmas ener
giával szervezte meg a gyűjtést, a feldolgozást, mindeh
hez munkaszobákra, személyzetre, műhelyekre, táro
lókra volt szükség. A fokozatos terjeszkedés eredmé
nyeképpen 10 év múltán a teljes épület 4000 m2-es
alapterülettel - a tulajdonos lakása kivételével - a Nép
rajzi Múzeum rendelkezésére állt. 1896 őszén a millen
niumi kiállítás lebontása után a tízezer tárggyal megnö
vekedett gyűjtemény a Csillag utcai épületben várta
sorsát. Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum főigazgatója,
megszerezve a kulturális tárca támogatását, megbízta
Jankó Jánost, hogy' dolgozzon ki egy tízéves programot,
amely a Néprajzi Múzeum teljes működését, szervezé
sét, költségvetését megtervezi. Jankó novemberben
kapta a feladatot, s két hét alatt egy 30 oldalas elaborá-

A Csillag utcai épület homlokzata - The facade of the apartment building on Csillag street
tumban fejtette ki elgondolását a múzeum tudományos
gyűjtő- és feldolgozó munkájáról, az állandó kiállítás
megvalósításáról, elhelyezéséről és fenntartásáról, a
személyi állományról és költségvetésről.
Jankó tudta, hogy a költségvetés a millenáris nagy ki
adások után nem tud a közeljövőben olyan épülettel
szolgálni, mint amilyet az irigyelt Iparművészeti Múze
um kapott, ezért igyekezett annak az épületnek vonzó
tulajdonságaira rám utatni, amiben már a néprajz meg
vetette lábát. Az épület bérház mivolta nem volt szokat
lan abban az időben. Bécsben ugyanebben az időben
szervezték meg a Néprajzi Múzeumot, s a Tőzsdepalotá
ban béreltek számára helyet, Vonzó tulajdonságait a
következőképpen foglalta össze:

Az 1898. évi Csillag utcai néprajzi kiállítás Kalotaszeg terme
The Kalotaszeg hall of the 1898 exhibition on Csillag street

The Museum of Ethnograpliy on Csillag Street
1 8 9 3 -1 9 0 6

Twenty years after the crea
tion of the Ethnographical
Department of the Hungarian
National Museum, János Xán
tus - the founder - finally saw
his efforts come to fruition
with the moving of the collec
tion to separate premises.
Participation in the Millennial
Exhibition and the growing
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Jankó tervezetét a kulturális tárca szakaszosan hagy
ta jóvá. 1896 és 1906 között fokozatosan vették bérbe a
teljes épületet, Jankó János és Semayer Vilibáld mellé
ekkor került Bátky Zsigmond múzeumi segédőrnek. Ili
kapcsolódott be a múzeumi munkába Vikár Béla, Bíró La
jos, Sebestyén Gyula, Beluleszkó Sándor.
A kiállítás a Jankó által kigondolt koncepció alapján
készült el Semayer Vilibáld és Bátky Zsigmond közre
működésével, mivel Jankót miniszteri rendelettel Zichy
oroszországi expedíciójához vezényelték, s 1897-ben és
1898 elején távol volt.
Emberfeletti erőfeszítéssel dolgoztak a kiállítás meg
valósításán. A m illennium i falu teljes tárgyi anyaga,
Zichy kaukázusi és középázsiai gyűjtése, Herman Ottó
halászati és pásztorgyűjteménye, az ugyancsak 1896ban Kispesten kiállított missziós küldemények, valamint

Az 1898. évi Csillag utcai néprajzi kiállítás Jászkun terme
The Jazygian-Cumanian hall of the 1898 exhibition on Csillag street

prestige of the discipline both
played an im portant role. The
real driving force behind the
rise of the museum was János
Jankó who was appointed
head of the Ethnographical
Department in 1894, after
Xánlus' death, and who spared
no effort to organize the ethno
graphic

village

for

the

Millennial Exhibition, lie can
also be credited w ith choosing
the new premises for the
collection,

the

apartment

house on Csillag street. The
first permanent ethnographi
cal exhibition was mounted in
this building, and the overall
framework of the museum
work was also defined in the
process. The first collections
o f folk songs were processed
with a phonograph (B. Vikár),
a first in Europe. The basis for
the library and Ihe photo
graphic collection, now hold
ing hundreds of thousands of
photographs was also laid
down here. The number of
items in the various collec
tions increased from 6000 to
80,000. After the collections
were moved from the building
on Csillag street - leased by
the museum - , the Museum of
Ethnography suffered many
hardships until it moved to its
present building.

Az épület a belvárosban fekszik, közel az anyaépületliez. a Nemzeti Múzeumhoz. Olyan saroképület, amely
nek két bejárata van (Lónyay u. 7. és Csillag u. 15.), így
külön lehet a múzeumlátogató közönség és a múzeumi
személyzet számára bejáratot biztosítani, amely zavar
talanná teszi a múzeumi munkákat.
Nagy az utcai frontja a háznak, így a kiállítások
számára sok olyan terem áll rendelkezésre, amelyben
természetes fény van. Ez igen fontos, mind állagmeg
óvási, mind takarékossági szempontból. Az épület ele
gendő alapterülettel rendelkezik.
Jankó számára persze még az is nagy előny volt,
hogy' ebben az épületben bérelte a saját lakását is, így
igen kényelmesen lehetett a munkahelyét megközelíte
nie, s az állandó ellenőrzést gyakorolnia. Persze voltak
műszaki hátrányok is, amelyeket igyekezett lekicsinyíte
ni (fűtési és egyéb kisebb műszaki problémák).
Szeme előtt a legfontosabb célként az állandó nép
rajzi kiállítás létrehozása lebegett, ezt fejtette ki bőveb
ben javaslatában is, a rendelkezésére álló termek be
osztását is ennek megfelelően dolgozta ki. De ehhez az
épülethez fűződik a néprajzi múzeum első szervezeti
struktúrájának a megtervezése is.
A háromszintes épület teljes II. emeletét a magyar és
a magyarországi nemzetiségek néprajzi anyagának kiál
lítására tervezte, méghozzá azokban a vitrinekben (üve
ges szekrényekben), amelyeket a millenniumi kiállítás
lebontásakor a történeti főcsoport kiállításából adtak át
az „új“ múzeumnak.
Az első emeletet a nemzetközi gyűjtemények kiállítá
sának, valamint az irodák, a könyvtár és a különböző
laboratóriumok számára képzelte el. Az egyik lett a fo
nográfszoba, amely az első volt Magyarországon. Itt
hozta létre Vikár Béla a Néprajzi Múzeum népzenetárát.
De ugyanilyen fontos volt a néprajzi fényképgyűjtemény
alapjait megteremtő fotólabor, valamint a tárgyak kon
zerválására és javítására berendezett és személyzettel
ellátott műhely. A megnövekedett feladatokhoz Jankó
tervezése szerint a személyzet létszámát is növelni kell.

a Jankó által még a millenniumi kiállításra gyűjtött, de
kiállításra nem került munkaeszköz-gyűjtemény több
tízezres anyaga egyszerre került feldolgozásra, leltáro
zásra, majd a vitrinekben való elhelyezésre.
így jöhetett létre 1898 június 16-ra az első állandó
néprajzi kiállítás, amelyet Wlassics a tudományos és
politikai közélet számos neves személyisége részvételé
vel nyitott meg. A kiállítást a stockholmi Nordiska Mú
zeumban és a bécsi néprajzi kiállításon szerzett benyo
mások alapján rendezték el. Vikár Béla az Ethnographiaban lelkesen üdvözölte, s mind a tudomány, mind az
esztétikum oldaláról nézve kritikusan elemezte és mél
tatta a látványos, de helyenként zsúfolt néprajzi kiállí
tást. Jankó 1898 őszi hazatérése utánra is maradt bő
ven tennivaló. A kiállítás katalógusának az elkészítése is
állandó napirendi pont volt. (Ez sajnos torzó maradt).
A kiállítás folyamatos bővítése mellett m ár volt lehe
tőség az újabb szerzeményekből időszaki kiállításokkal
is jelentkezni a közönség előtt. így mutatták be 1899ben azt az 1500 tárgyat egy kamara-kiállításon, amelyet
Jankó a Zichy-expedícióval hozott haza mordvin, csuvas, osztják és kínai földről, majd 1900-ban Bíró Lajos
új-guineai gyűjtését és Bátky kalotaszegi anyagát.
Itt működik először igazi múzeumként a Néprajzi
Múzeum. Fokozatosan bővül a nyitvatartási idő. Ebben
az épületben jön létre az első múzeumi tudományos ki
advány „A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Gyűjtemé
nyei“ címmel. Első számában Bíró Lajos a berlinhafeni
gyűjteményét ismerteti magyar és német nyelven. Ili
alapozódik meg a tudományos szakkönyvtár.
Jankó János korai halála után Semayer vette át a
múzeum vezetését. Addigra a Csillag utcai bérház szin
te teljes egészében a múzeum céljait szolgálta. Fokoza
tosan derültek ki olyan hiányosságok, amelyek miatt az
új vezetés az elköltözés híve lett. Télen nem lehetett
fűteni, a kiállítást zárva kellett tartani. Az egész épület
együttes bére olyan magas volt, hogs alig ju to tt másra a
költségvetésből. Gondolni kellett a további gyarapodás
ra, bővülésre is, amely itt már nem volt lehetséges.
Ezért Semayer kapva kapott a minisztérium ajánlatán,
hogy a millenniumi kiállításra épült városligeti iparcsar
nokot megkapják.
így 1906-ban a Csillag utcában megszűnt a Néprajzi
Múzeum,
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Függelék
Jankó János javaslata a Néprajzi Múzeum elhelyezésére és szervezetére (részletek)
61/1896.

anyagot akár tengerentúli coloniákból hivatalosan

meg az eredetiből s mennyi járult ahhoz a történel

A Magyar Nemzeti Múzeum Tekintetes Igazgatójának.

akár kifejlett tengerészetük utján olcsón közvetlen

m i fejlődés, a természeti viszonyok, a különböző új

Budapesten

forrásokból szerzik be. A m időn azonban le kell

szomszédok s különösen a magyarság hatása alatt.

Méltóságos Igazgató Úr!

mondanunk arról, hogy exotikus-gyűjtemények dol

E czélból e főtörzsekből egy kicsiny, de válogatott

gában a külfölddel versenyezzünk, saját nemzetünk

typus-gyűjteményre van szükségünk és pedig a tót

Megbízást kapván Méltóságodtól hogy a Magyar

geográfiái, etnográfiái és történeti alakulása a leg

megértésére a csehből, a ruthénére az oroszból, az

Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálynak hoszszabb

határozottabban írja elénk azon irányt, melyben

oláhéra a romániai oláhéból, a bolgáréra a Bulgaria

időre (10 évre) történendő elhelyezésére részlete

kell, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osz

bolgárából, a szerbére a Szerbia szerbjéből stb. stb.

sen kidolgozott javaslatot adjak be, van szerencsém

tálya tovább fejlesztessék s ez által egy oly népraj

E téren eddig nem történt semmi; de ez a szom

ezennel

zi gyűjteményt biztosítsunk nemzetünknek, mely

szédos államok nemzeti irányban működő múzeu

azt

az

alábbiakban

m éltóságodnak

tiszteletteljesen felterjeszteni....
II. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának
programmja
A hazai ethnografiai tudomány s különösen a ve

tisztán és közvetlenül a nemzeti forrásból merítve

maival megindítandó csere által fokozatosan és ter

más állam által meg nem teremthető.

mészetesen fog összegyűlni, m ert a mint m i belátjuk

A Nemzeti Múzeum rendeltetésének megfelelő-

e gyűjtések és hasonlítások szükségét, úgy' látják be

leg, s oly czélból, hogy a néprajzi tudománynak is

azt a szomszéd államok is és a múzeumok szívesen

hasznos szolgálatot tegyünk, mindenekelőtt arra kell

támogatják egymást, aminthogy erre nézve m ár a

le rokon tudományok azonban az utolsó 25 év a la tt

bécsi Hofmuseum Néprajzi Osztályának igazgató

Magyarországon sokat fejlődtek, ezek hatása a Ma

őre, Heger úr a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi

gyar Nemzeti Múzeumra természetesen el nem ma

Osztálya vezetőjének tényleg javaslatot is tett.
3.

radhatott. Mióta Hunfalvy Pál a magyarság nyel

Hogy a magyarság ethnographiáját megért

vészeti rokonságát a finn ugorokkal mintegy dog

sük, történeti ethnographiára van szükségünk, mely

matikusan felállította, m ióta Vámbéry Ármin a m a

az őstörténeti vonatkozásokat kimutatja. Ennek

gyarság ethnografiai rokonságát a törökséggel ki

a) első eszköze az ősi foglalkozások és eszköze

hirdette, a hazai ethnografia felé is irányult a figye

ik bemutatása, amennyiben azok a mai napig fenn

lem. Herman Ottó a magyar halászatról írt könyve

m aradtak a pásztorélet, a halászat eszközeiben s a

volt az első nagyobb szabású ethnografiai mű iro 

népies kézi munkaeszközökben.

ősi

E téren már ma rendelkezésünkre áll a Herman-

vonatkozású kincseire rám utatott. Nyomon követte

féle pásztoréleti és halászati s a Jankó-féle népies

ezt a Magyarországi Néprajzi Társaság m eg

munkaeszközgyűjtemény.

dalmunkban,

mely

tárgyi

ethnografiánk

alakulása, mely kitűnő vezetői alatt csakhamar je

b) második eszköze az, hogy a hazánkban jelen

lentékeny tényező lett s m ely im m ár nyíltan követel

leg élő, a magyarok bejövetele óta itt élt. sőt a ma

te egy Magyar Néprajzi Múzeum felállítását. És e

gyarokat, megelőzőleg hazánkban lakott népek és

követelésnek teljesítésére megadta az alkalmat Ma

nemzetiségek anthropologiájának alakelemeit is

gyarország megalakulása ezredik évfordulójának

megismerhessük, gyűjteményileg bemutathassuk,

nagy nemzeti ünnepe.

m ert míg egyrészt e rassztanulmány összekötve a

Az újjá alakulás s ezzel a Magyar Nemzeti Mú

palaeoethnologiai hasonlítással a m últ és jelen, az

zeum Néprajzi Osztályának történetében a máso

archeológiái és a néprajzi osztály közt szerves kap
csolatot létesít, másrészt kezünkbe azon fonalat

dik korszak m ár 1892-ben kezdetét vette s ez év
ben azt még Xántus J. inaugurálta. Az a czikk, me

törekednünk, hogy aki a magyar nemzet néprajzát

nyújtja, mely magyar népünknek hovatartozását s

lyet 1892-ben az Ethnográfiai Osztály jövőjéről írt,

tanulmányozni akarja, arról alapos, tiszta fogalmat

az abba olvadt idegen elemek viszonyait mutatja ki.

megadja a jövő programmjának legfontosabb ré

kíván szerezni, kénytelen legyen a Nemzeti Múzeum

szét a hazai ethnográfiai gyűjtések rendezését.

Néprajzi Osztályát felkeresni.

E téren eddig annyi történt, hogy a néprajzi osz
tály kebelében anthropologiai laboratórium szer-

Megmondta, hogy most a kiállítás czímén van alka

A M. N. Múzeum (magyar) néprajzi gyűjtemé

veztetett, hogy az élőkön mérések megkezdettek, s

lom azt keresztül vinni és többé soha; és ez az al

nyének összeállítása közül a következő elvek legye

hogy az ásatások csontanyaga a Néprajzi Osztály

kalom a Sybilla utolsó köve, s ha fel nem használ

nek irányt adók:

nak biztosíttatott, a hol az haladéktalanul feldolgo

juk és elszalasztjuk Magyarországon magyar ethn.

1. Legelső feladatunk az, hogy hazánk jelenleg

zás alá fog vétetni.

élő népfajtáinak, a magyarnak és nemzetiségeknek

c) harm adik eszköze a velünk egyrészt nyelvileg

ethnographiáját mutassuk be néprajzi tárgyaikban.

(finn-ugor), másrészt ethnographiailag rokon (tö

re az ezredéves országos kiállítás általános keretei

Mi történt e téren? A kiállítás megcsinálta a nép

rök-tatár) népek néprajzának bemutatása, melyek

meghatároztattak a Magyar Nemzeti Múzeum Nép

rajzi falut, még pedig szigorúan tudományos alapon,

saját hazai ethnographiánkat számtalan pontban

rajzi Osztályának tudományos programmja is telje

szakszerű előtanulmányokkal; képviselve van a ma

megvilágítani s eredetünket, illetve ama népekhez

sen kialakult, sőt amennyiben az ethnographia a ki

gyarság minden töredéke, a magyar földön élő min

való viszonyukat tárgyilag igazolni hivatvák. A nem

gyűjt, soha sem fog létrejönni.
Mint örvendetes tényt kell jeleznem azt, hogy m i

állítás keretében szintén helyet talált, ott az m ár e

den nemzetiség; a vármegyék a házakat csaknem

zeti múzeumnak egyes tudományos irányok felé ha

Programm alapján lépett fel, s a kiállítás ennek a

mind ideajándékozták s így a programún első pont

jolnia nem szabad, s különben is mindkét iránynak

programúinak egy nagy részét, melyet a Néprajzi

ja óriási fellendülést nyert, mert ez anyag a legkivá

meg van a maga jogosultsága, a finnugornak a nyel

Osztály a maga szerény anyagi alapjával csak

lóbb alap, melyen a magyarság és nemzetiségeink

vi, a török-tatárnak a történeti és ethnografiai alap

évtizedek

ethnographiájának egybegyűjtését folytathatjuk.

ban s így a Magyar Nemzeti Múzeumnak kétszere

múlva

oldhatott

volna

meg,

m ost

2. Hogy ethnografiánk nemzetiségi részét meg

sen indokolt s elsőrangú fontossággal bíró feladata

értsük. minthogy e nemzetiségek csak nagyobb a

az, hogy úgy a turkoman m in t a finn ugor törzsek

A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályá

külföldön élő néptörzseknek töredékei, szükséges a

kim entő néprajzi gyűjteményével is bírjon.

nak nem lehet czélja, hogy gyűjteményei oly álla

töredéket a főtörzzsel össze hasonlítanunk, hogy

E téren eddig bemutathatok a nyelvi irányból a

mok gyűjteményeivel versenyezzenek, melyek az

lássuk, nemzetiségünk ethnoszában mennyi maradt

Reguly, Pápai és Vikár féle finn s vogul-osztják gyűj

megoldva készen adja át a Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának. - E programra a következő:
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temények, az ethnikus irányból a Zichy féle kauká

szefüggő hatalmas programm végrehajtása a jelen

Ez azonban csak elvként tűzetnék ki, mert a

zusi gyűjtemény.

legi személyzeti viszonyok m ellett teljes lehe

tisztviselők m inden munkában egyaránt részesed

Végül nem zárkózhatunk el azon feladat előltetlenség. Ebbe az egész rendkívüli munkába jól

nének, ha azt a szükség úgy kívánná; de másrészt

sem, hogy az általános nemzetközi ethnographiából

4.

megválogatott, szervezett tisztikarral s mindenek

ez a munkafelosztás legjobban igazolja, hogy' az

a legfontosabb típusokat bár kicsiny, de rendkívül

előtt teljesen rendezett személyzeti viszonyokkal

egyes csoportokra tényleg külön qualificatiójú s

válogatott gyűjteményekben be ne mutathassuk,

kell belemennünk, m ert csak ilyen viszonyok adhat

egész emberre van szükségünk.

nemcsak az általános összehasonlítás szükséges

nak biztosítékot az iránt, hogy e munka kezdettől vé

A szolga személyzet tetemes gyarapítása szin

sége szempontjából, hanem azért is. m ert úgy az is

gig szervesen oldják meg (sic). Ha tehát a személy

tén szükséges; igy mindenekelőtt kell még egy

kolai tanítás, m int az általános művelődés ezen kö

zeti kérdéseket utolsó pontnak teszem is. természe

laboráns s m inden tisztviselő m ellé az ennek

vetelményének Magyarországon más intézet, mint a

tesen, ha a programm megoldására komolyan gon

csoportjában dolgozó, tisztaságot és rendet fenn

Magyar Nemzeti Múzeum erre m ár történeti múltjá

dolunk, igy a megoldás első lépésének kétségtelenül

tartó szolga... Amennyiben egy egész épület átvéte

val előkészült Néprajzi Osztálya meg nem felelhet.

a személyzeti ügyek rendezésének kell lennie. E nél

léről és a gyűjteménynek a nagy' közönség számára

E téren eddigi gyűjteményeinkhez és pedig a

kül a munkába bele menni, vagy ezt utoljára hagyni

való megnyitásáról van szó, úgy még egy kapusra

Xántus-féle keletázsiai, a Teleky-féle közép-afrikai,

egyértelmű volna az ügy megrontásával, m ert az ily

és egy házi szolgára is van szükség.

a Fenichel s Biró féle uj-guineai gyűjteményekhez

munkáknál csakis a személy adhat garanciát, s m ert

Ezekből láthatja Méltóságod, hogy a személyi

hozzá véve a Néprajzi Missio-Kiállitás gazdag anya

ha valahol úgy múzeumoknál feltétlen bizonyos az,

kívánalmakban csakis a legszükségesebbet írtam

gát, mely a közoktatásügyi Magyar Királyi Minister

hogy a személy egyszersmind programmot jelent.

meg, s hogy ez oly minimum, mely nélkül előre ha

Ur Ő Nagyméltósága Ő felsége előtt te tt kijelentése

Pedig im már az igy meggyarapodott Néprajzi

szerint a Magyar Nemzeti Múzeumnak fog megvá

Osztállyal szemben a közönségnek jogos követelése

Ilyen személyzettel hozzá lehet fogni a gyűjte

sároltatni, egy teljesen egészséges alap áll előttünk

az, hogy az osztály is 25 évi tétlenség után muzeá

mény rendezéséhez s igy lehetséges lenne egy év

már is...
VI. A dotatio.

ladnunk egy lépést sem lehet.

lis hivatásának megfeleljen s a nagyközönség szá

alatt (az átköltözéstől számítva) annyira előre ha

mára megnyíljon; jogos a vármegyék kívánsága is,

ladni, hogy egy tetemes részt m ár az első év végén

hogy' a házak berendezéseit ideajándékozván, azt

a nagyközönségnek is átadhatnánk....

Az eddigi intézkedések azonban csakis a jelenle

ne rejtsük véka alá, ne raktározzuk, hanem

gi gyűjteményről gondoskodnak. Ennek rendszeres

kiállítsuk; jogos a tudomány követelése is, hogy a

fejlesztését a dotatio van hivatva biztosítani. Lás

néprajz fejlesztésének melegágya im már maga a

íme a felsoroltakban körvonalaztam, Méltósá-

suk már most hogy a dotatio mily arányban áll az

Néprajzi Osztály legyen. Ha mind e követelmények

gos Uram, mindazon intézkedéseket, melyek szük

osztály feladataival.

Befejező megjegyzések.

hez hozzá vesszük azt. hogy egy nagy épület kibér

ségesek volnának s mindazon költségeket, melyeket

Osztályunkban gyűjteni kell:

lése esetén mily rendkívüli felelősség nehezül az

az intézkedések megkövetelnek abból a czélból,

1. magyar ethnographiát vidékenkint

osztály vezetőjére, hogy a programm következetes

hogy' az im m ár 25 év óta tétlenül tengődő Néprajzi

2. nemzetiségi

végrehajtása az osztályvezetőjének teljes munkás

Osztály újra szerveztessék, a fejlődése bár szerény,

ságát igénybe kell, hogy vegye, természetesnek fog

de egészséges alapon biztosittassék...

"

3. ősfoglalkozási"

összehasonlító alapon.

4. élőkről szerzett anthropológiai anyagot

ja Méltóságod látni, hogy személyi javaslataim első

A néprajz minden igaz barátja s igy a Néprajzi

5. a sírok csontleleteit s lehetőleg palaeoethno-

pontja az, hogy mindé feladat bizassék oly ember

Osztály tisztviselői is nagyon jól tudják, hogy az a

re, akit erre már rendszeres iskolai tanulmányai,

döntés melyet a Nagyméltóságú M iniszter Úr a Nép

logiai tárgyakat
6. finn-ugor tárgyakat

eddigi irodalmi működése, muzeális ismerete, tá-

rajzi Osztály ügyében most hoz, korszakalkotó. ...

7. török-tatár tárgyakat

gabb körű utazásai, gyűjtései s az európai nyelvek

Tudom jó l, hogy a felsorolt kívánalm ak nagy

8. nemzetiségeink főtörzseinek ethnografiáját

ben való jártassága erre képesít, aki a muzeális

megterhelést jelentenek, de ez nagynak csak azok

9. nemzetközi ethnographiát.

munkákban, administratioban is kipróbált ember s

előtt látszik, kik a kiállítás óriás anyagát eddig nem

... A gyűjtemények gyarapításán kívül azonban

aki iránt följebb valói is osztatlan bizalommal van

ismerték. Mi, akik azt megyéről megyére össze

még a Könyvtár fejlesztésére is szükség van; a leg

nak. Csakis ilyen munkaerő biztosíthatja a részlete

szedtük, tisztán láttuk e követelmények kifejlését,

fontosabb szakfolyóiratok, az alapvető munkák

sen előadott programm szerves és következetes

egy pillanatig sem ámítottuk önmagunkat, s ha ed

még mindig nincsenek meg könyvtárunkban ... A

vezetését, az osztálynak ez alapon történő rendsze

dig nem nyilatkoztunk, ennek oka az volt, hogy arra

múzeumi tisztviselőtől meg kell kívánnunk továbbá,

res fejlesztését.

sem idő sem mód nem adatott nekünk. Ha e javas

hogy ne csak irodalm i nívón legyen, hanem hogy

A tisztviselő személyzet száma tehát legalább

maga is irodalm ilag működjék; a könyvtár ezekre a

két emberrel kell növelnünk, hogy osztályunk teen

ülten lélekzünk fel, mint a nehéz álmából ébredő

czélokra éppúgy szükséges, m int a gyűjtemények

dőit valamennyire is el tudjuk látni, ez esetben az

tetszhalott, m ert ez legnemzetibb tudományunk új

meghatározására, mint a vásárlásoknál az érték

egyes tisztviselők munkaköre körülbelül a követke

já

megállapítására. Egyetemünkön sajnos ethnogra

zőkép oszlanék meg.

kényszerítő körülmények a kívánalmakat reducálni

lat keresztül megy' mi mindannyian megkönnyeb-

ébredését,

zászlóbontását

jelenti;

ha

a

phiát nem tanítanak s igy a tisztviselő képzésit

1.1 tisztviselő (az ig. őr) vezeti az egész osztályt

fogják, akkor a tudomány szeretetének minden

csakis az osztályban nyerheti egy' jól összeállított

annak berendezését, s gondoskodik a program m

szívósságával minden egyes pontért újra elől kell

szakkönyvtár felhasználásával. Én m ár ismételten

minden pontjának fokozatos fejlesztéséről; kezeli a

kezdenünk a könyörgést, melyben nem magunkért,

kértem Méltóságodat, kegyeskedjék szakkönyvtá

rokon népek gyűjteményét; a programm valamely

hanem egy tudományszak megmentéséért esede

runkról gondoskodni. Méltóságod mindannyiszor a

részét (vagy a hazai gyűjtéseket vagy a rokon né

zünk; ha pedig a javaslat helyét nem állja meg, a tu

legnagyobb jóindulattal volt ügyünk iránt, de hasz

pekhez teendő expeditiókat) maga végezi, szerkesz

domány küzdőterén, akkor is híven becsülettel fo

talan, eddig csak a momentán szükségletek fedezé

ti az osztály kiadványát,

gunk megállni, nem várva nem rem éli ve, nem kér

séről lehetett szó. Most m ikor egy ily óriási anyag

2. Egy- tisztviselő akit előtanulm ányai erre

átvételéről, a közönségnek való kiállításáról tehát

képesítenek (segédőr) az anthropologiai és palaeo-

ra bízva, kik nyomdokainkba lépnek; akkor is marad

minden tárgy pontos meghatározásáról van szó, az

ethnologiai kutatásokban (az országban való méré

érdemünk, hogy a fejlődést, felvirágzás útját mi

eddigi panaszokat nem ismétlem, nyilvánvaló, hogy

sek és ásatások) végzi az összes teendőket, kezeli

jelöltük meg. S ép ezért Méltóságos Uram, mind

a momentan szükségletek fedezése többé elég nem

ennek gyűjteményeit, valamint az egész magyar

nyájan, kiknek a néprajz szeretete a szivéhez forrt,

lehet s okvetlenül egy nagyobb beszerzésről kell

gyűjteményt.

remegve várjuk a Nagyméltóságú Miniszter Ur

gondoskodnunk...

3. Egy tisztviselő a könyvtárt és a nemzetközi
gyűjteményt kezeli.

Vili. Személyzeti kérdések

4. Egy tisztviselő - akinek szlávistának kell len

ve többé sem m it tehetlenül, s az újjászületést azok

döntését, remegve, de biztos kézzel kijelölt jövővel,
akár kedvező, akár kedvezőtlen legyen a z ....
Maradtam Méltóságodnak a legmélyebb tiszte

Amint látja Méltóságod, itt az intézkedések

nie, végzi a nemzetiségek ethnographiájainak gyűj

lettel kész hive és alázatos szolgája

egész sorozatára volna szükség, s természetes hogy

tését és feldolgozását, kezeli a nemzetiségek gyűj

Bpest 1896. nov. 28-án

az ilyen egymással minden részében szervesen ösz-

teményét.

Dr. Jankó János
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A Néprajzi Múzeum történetéből (1 9 4 4 -1 9 4 6 )

Balassa Iván

Úgy tartják a magánéletben, hogy minden költözködés
fél tönkremenés. Különösen érvényes ez a múzeumokra.
Márpedig 125 év alatt a Néprajzi Múzeumnak ugyancsak
kijutott belőle. Amikor a Nemzeti Múzeum folyosóiról ki
szorult, a Várbazárban kapott időleges otthont, majd
egy polgári lakásba (Csillag utca) került és igyekezett
minél nagyobb területet elfoglalni. Innen a tágasabb Vá
rosligeti Iparcsarnokba költözött, de az rárogyott az
1920-as évek elején. Ekkor a Népliget szélén egy gimná
ziumi épületet kapott, ahova az átköltözés 13 hónapot
vett igénybe. Innen került a Kossuth térre, a Parlament
közelében lévő ragyogó palotába.
A Néprajzi Múzeum kiállítási és raktári anyagát már
1942-ben elkezdték csomagolni, de hol ládákban szűköl
ködtek, hol segédanyag nem volt elegendő, máskor más
múzeumok bombakárosodása m iatt kellett a deszka
anyagot átengedni. Olyan különösen sérülékeny anyag
ról is gondoskodni kellett, mint a fonográfhengerek,
hanglemezek, melyen Vikár-Bartók-Kodály-Lajtha és
mások pótolhatatlan értékű gyűjtéseit - még részben
feldolgozatlanul - őrizték. A legértékesebb tárgyakat
tartalmazó ládákat a Magyar Nemzeti Múzeum viszony
lagos biztonságot nyújtó pincéjébe szállították, de már a
könyvtár elpakolására nem kerülhetett sor. A könyvek
többsége a polcokon maradt.
Magam 1944 őszén kerültem a Néprajzi Múzeumba,
mely abban az időben a Magyar Nemzeti Múzeum egyik
táraként működött. Én pedig a sepsiszentgyörgyi Szé
kely Múzeum állományába tartoztam, mely a kolozsvári
és a kassai Nemzeti Múzeummal együtt a Nemzeti Mú
zeum részeként működött. így a befogadás nem okozott
különösebb nehézséget. Abban az időben, kétszeri sebe
sülés után, úgy gondoltam, hogy ideje befejezni a
reménytelen katonai szolgálatot, mely már a nyilas
világba torkollott. Szívesen fogadtak, m ert egyedüli vol
tam, aki valamit értett a katonai dolgokhoz és így' taná
csot tudtam adni.
Az „ostrom“ időlegesen elszakított a Múzeumtól,
mert 1944 karácsonyától kezdve zuglói lakásomból, me
lyet 1945. január 7-én foglaltak el a szovjet csapatok, a
bejárás már nem volt lehetséges. A Múzeumot csak 13án, úgyhogy már a hónap vége felé já rt az idő, amikor
először megpillantottam a romos épületet, melynek fő
bejáratát és tetejét egy nagyobb ágyúlövedék teljesen
lerombolta.
A ostromot magát Gunda Béla és Márkus Mihály töl
tötte az épületben. Az előbbi Kolozsvárról menekült Bu
dapestre, az utóbbi szláv nyelvek ismeretében igy eke
zett a lehetetlent is megtenni a gyűjtemény megőrzése
érdekében. Munkájukat még három altiszt (Nagy Sán
dor, Unghy János, Vadas Ferenc) segítette. Január 10-én
a németek megszállták az épületet, mellyel szemben a
beépítetlen Népliget te rü lt el. A könyvtárban a könyvek

ből géppuska állásokat építettek, az ott maradt kisebb
értékű tárgyakat feltüzelték. Három napig tartott az
épület ostroma, amíg az oroszok behatoltak és megtisz
tították helyiségről-helyiségre haladva az egész épüle
tet. Utána tovább vonultak, de a közvetlenül harcoló
csapatokat követték a csellengő, kóborló katonák, akik
nek nagy része a Népligetben állomásozó légelhárító és
tüzér egységekből került ki.
Abban az időben az volt a szokás, hogy a múzeumi
altisztek a fehér köpenyben járó tisztviselőket „doktor
ú r“-nak szólították. Ezt meghallották az orosz katonák
és azt hitték, hogy orvosokról van szó. Mivel sokan kü
lönböző nemibetegségben szenvedtek, hozták a gyógy
szert, hogy' adják be nekik (saját katonaorvosaikkal nem
merték beadatni, m ert féltek a büntetéstől). Hiába tilta 
koztak és amikor pisztollyal kényszerítették őket, bizony
ki kellett tanulni az injekciózás mesterségét.
Február végén, március elején megindultak kelet felé
az első vonatok. Gunda Béla feleségével igy ekezett viszsza Kolozsvárra, Márkus Mihály pedig Nyíregyházára,
hogy a rokonoknál élelemmel feltöltődjenek. Ekkor
Domanovszky György (1909-1983) a Múzeum mb. igaz
gatója megkért, hogy vegyem át szerepüket, mert a rab
lások és fosztogatások sokszor ismétlődtek. Feleségem
mel és kétéves kisfiúnkkal február végén be is költöz
tünk. Az egy ik szoba bejárata elé elhúzható kiállító falat
tettem, hogy az elrejtse az ajtót.
Már az első nap délutánján megjelent egy' tüzér őr
mester, a vörös hajára még most is jó emlékszem. Be
ment a könyvtárba, hiszen minden helyiséget ny itv a kel

History of the Museum of
Filmography 1 944-1940

The Museum of Ethnography
endured many blows during
the 125 years since it was
founded. Although the repeat
moves to new premises in
volved many hardships, the
greatest ordeal was no doubt
the ill-starred situation follow
ing World War 2 and the siege
of Budapest.
Museum officials began
packing the collections into
cases as early as 1942. Al
though the cases containing
the most valuable items were
taken to the basement of the
Hungarian National Museum
for safekeeping, there was no
tim e to pack the books of the
library. Béla Gunda and Mi
hály Márkus remained in the
museum building on Könyves
Kálmán körút during the siege
and they concentrated on
saving the remaining collec
tions left there.
On January 10. 1945. the

lett tartani, mert hol németet, hol bombát kerestek.
Megtalálta Herman Ottó pásztoréletre vonatkozó cédu
lá it tartalmazó ládát, mely igen megnyerte tetszését.
Részben kiszórta, de még maradt benne papír jócskán.
Gondoltam, hogy' jó lenne visszaszerezni, de nem tud
tam van-e nála pisztoly. Először csak megfogtam a láda
fülét és próbáltam huzigálni. Kiabált, de nem rántott

museum was occupied by

fegyvert, ezért addig manővereztem, míg el nem értük a
rombadöntött kijárati lépcső tetejét. Mivel testi fölény
ben éreztem magam, jól megrántottam, majd toltam és
máris a romok között találta magát. Nagy' káromkodá

soldiers eventually captured

sok között elment.
Tudtam, nem marad annyiban. Minden benn levőt
felszereltem tevecsengővel. A nagyobbakba kisebbeket
helyeztünk el, így valami rettenetes zajt tudtak csapni.
Éjszaka valóban meg is jelentek hárman, az egyik kezé
ben kard, de most sem volt náluk lőfegyver, amiből ma
gánvállalkozásra lehetett következtetni. A rettenetes
csengőzaj bizonytalanná tette őket, annál is inkább,
m ert a szomszédos tisztviselőtelepről is jöttek át férfi
ak. A kardos elkezdett hadonászni és az egyik szomszé
dot az arcán végighasította. Közben már hallottuk, hogy
a nagy csengő-bongásra jön egy járőr. Erre a három tá-

German soldiers who built
machine gun emplacements
from the books and burnt a
number

of

less

valuable

items. The fighting lasted for
three days, and the Russian
the building which was se
verely damaged. The main
entrance and the roof was
almost completely destroyed
by shelling.
Following the siege, György
Domanovszky, the acting di
rector of the museum re
quested the author to move
into the museum building to
prevent

looting

by

the

soldiers.
The other museum work
ers gradually also returned to
the museum during 1945, and
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Egy másik alkalommal hallottuk, hogy Újpesten nyulat lehet venni. Közlekedés nem lévén, gyalog indultunk
útnak Márkus Mihállyal a csaknem tíz kilométeres út
nak. Mindössze fejenként egy-egy példányt tudtunk sze
rezni. A múzeum gyepes kertjében szépen növekedtek.
Ekkor Márkus, kedves barátom, azzal á llt elő, hogy' le
kellene őket vágni és azt ajánlotta: „Mivel te vagy az
okosabb, mindkét nyúlnak az első fele legyen tied!" En
nek az első fele sem volt igaz, de meg falun nevelkedvén
tudtam, hogy a nyúlnak a hátsó része tartalmaz több
búst, ezért nemcsak az okosság kérdésében jelentettem
be különvéleményt, hanem a nyúl-osztásban is a hoszszanti szélvágáshoz ragaszkodtam.
Az épület ablakainak megóvása érdekében már
1943-ban elrendelték, hogy' a belső szárnyakat le kell
venni és úgy' elhelyezni, hogy a légnyomás lehetőleg
megkímélje. Igen ám, de ha a fennmaradó betört, akkor

A múzeum Elnök utcai szárnya
1945 tavaszán
The Elnök street wing of the
museum building in spring of
1945

rubble clearance was begun.
The most important task was
to ensure continuous electri
city and heating, as well as
food supplies, and very little
actual museum w ork was
done. Many of the museum
objects that had been packed
into cases suffered damages
- they were broken and many
suffered

from

mildew

including the ones that had
been taken to the ffungarian
National Museum. An esti
mated 10 per cent of the
museum artefacts were da
maged in one way or another.
Reconstruction

and re

organization of the museum
magazines was finally begun
after one year of loitering and
by

1946 the Museum

of

Ethnography also participat
ed in a joint Hungarian-Russian Exhibition.

madó más irányba elmenekült. A sebesültet bekísértük
az István Kórházba, de bizony az éjszakai csetepaté
nyomát élete végéig viselte. A járőr parancsnoka meg
ígérte, hogy figyelemmel kísérik a Múzeumot s valóban
a rablások, ha nem is szűntek meg, de mérséklődtek.
Az élet 1945 tavaszán és nyarán élelmezés szem
pontjából is nagyon nehéz volt. Adtak ugyan jegyeket, de
erre vagy lehetett kapni valamit, vagy' nem. Egyszer
egyszer betoltak egy-két vagon krumplit a Nagyvárad
térre, de mire odaszaladtunk, már csak ritkán részesül
tünk belőle. Időnként a Nemzeti Múzeum is szerzett és
juttatott valamit, de ott meg elsősorban azok kaptak,
akik közvetlenül hozzájuk tartoztak. Ezért magunknak
kellett megoldásokat találnunk. Ezzel engem bízott meg
a Múzeum vezetése, de megoldás a legtöbbször csak
úgy kínálkozott, ha a rendelkezések határát átléptük,
vagy legalább is súroltuk. Életem „nagy olajüzleteit “ ek
kor kötöttem egy társasággal. Az utakat, vasútállomáso
kat lezárták az orosz katonák és a magyar rendőrök,
akik csak behozatali engedélly el ellátott élelmiszert en
gedtek be a városba. A Múzeum tudott engedélyt sze
rezni, de nem volt se pénzünk, se cseretárgyunk, de még
csak összeköttetésünk se, nem számítva a szállítóesz
közt, amivel az étolajat behozhattuk volna. Egy társaság
a mi engedélyünkkel behozta az olajat, annak felét lerak
ta a Múzeum udvarán, a többit pedig elvitte. Ezzel jó
néhány hónapra sikerült a múzeum munkatársainak
olajellátását biztosítani (remélem, hogy közben már a
szabálytalanság elévült). Igaz, néhány esetben olyan
olajat kaptunk, hogy az gyors mozgásra ösztökélt ben
nünket, de lehetett vele főzni.
Tejet úgy szereztünk a gyerekeknek, hogy a Múzeum
előtti úlon orosz katonák hatalmas csordákat hajtottak,
és ha éppen előttünk álltak meg, egy kis dohányért, pá
linkáéit megengedték az erre alkalmas tehenek megfejését. Ilyet keveset lehetett találni, hiszen ki tudja hon
nan hajtották őket és többnyire elapasztottak voltak.
Egy-két alkalommal arra is sor került, hogy egy-egy ne
hezen mozgó tehenet a fenti eszközökért vettem meg.
Majd a szívem szakadt meg, amikor bevezettem az ud
varra, mert érezve sorsát, nagyon bánatosan nézett
rám. A Múzeum állományában senki sem vállalta levá
gását és feldolgozását. Nekiindultunk a Tisztviselőtelep
nek. ahol viszonylag nehezen akadt mészáros, de végül
mégiscsak találtunk, aki 10%-ért elvégezte a munkát.

felrakták a másikat és az is csakhamar tönkrement. A
felső emeleteken ezt nem tették meg és az így megkí
mélt ablaküvegeket át lehetett helyezni azokba a kere
tekbe, melyek az állandóan használt helyiségeket védték
a hideg ellen. A központi fűtés teljesen tönkrement és
csak néhány szobában vo lt vaskályha, de tüzelő egyre
kevesebb akadt. Ekkor hallottam először a Gsérytelepről. Ez Pestszentimre határában 1891-től a főváros
szeméttelepe, melyet eleinte Cséry Lajos földbirtokos
üzemeltetett. Az elégethető szemetet nevezték „csérikoksz“-nak, amit a környékbeli lakosság bányászott ki
és a helyszínen cementes zsákonként lehetett megvásá
rolni. Másnak nem engedték meg a bányászást. A Múze
um négykerekű kis szekerén sok zsákkal elhoztam: kis
bíztatásra (petróleum, benzin) kitűnően égett.
A világítással is sok bajunk akadt, de az oroszoktól
hamarosan megtanultuk, hogy a benzinbe sót kell kever
ni. így' a petróleumlámpában kitűnően ég. Csináltunk
gy ertyát is. amihez a stearint ugyancsak az oroszoktól
szereztük be. A formákat, többnyire lőszerhüvelyből.
Unghy János, a múzeum fűtő-lakatosa eszkábálta, olyan
sikerrel, hogy mások is kedvet kaptak a gyertyaöntés
hez. A nagyobb fényerőt úgy értük el, hogy' az alap
anyagba ugyancsak benzint kevertünk.
Any agilag, élelmiszerben és fűtőanyagban a Múzeum
munkatársai éppen olyan nehéz helyzetben voltak, mint
ahogy a romos intézmény sem tudott egy év alatt zöld
ágra vergődni. Nem tudom, kinek az ötlete volt, de vagy
Domanovszky György é, vagy Márkus Mihályé, hogy egy'
birtokot kellene szerezni. Mivel a múzeumi tisztviselők
(ma: muzeológusok) valamennyien a Nemzeti Paraszt
Párt tagjai voltak (egy kivételével: Némethy Endre, aki a
Magyar Kommunista Pártba lépett, de néhány hónap
után látványosan kérte törlését: eredmény: száműzetés
Keszthelyre), ezért először Véres Péterhez fordultunk.
Rövid ideig tartott a beszélgetés és a következővel vég
ződött: „Minek nektek föld, úgyse tudnátok megművelni,
csak még jobban tönkre tennétek. “ Ezután Erdei Feren
cet kerestük fel, aki akkor belügyminiszter volt. Hozzá
már pontos meghatározással állítottunk be: Pátyon
(Pest m.) van egy párszáz holdas birtok, jó karban lévő
épületekkel és még nem osztották fel, hanem tartalék
ban hagyták, ezért kiutalható. Domanovszkynak és Már
kusnak régi barátja lévén Erdei ráállt, hogy a helyszínen
nézzük meg a birtokot.

27

VISSZATEKINTÉS

Az utat a miniszteri kocsival tettük meg. melyben az
egyenruhás rendőr mellett Erdei foglalt helyet, m i hár
man pedig hátul szorongtunk. Mindent alaposan szemügyre vettünk és valóban olyan birtokról volt szó, mely
viszonylag keveset sérült a háború és az utána követke
ző rombolások következtében. Erdei valamennyiünknél
jobban értett a gyakorlati földműveléshez és megjegyez
te: „Igaza van Péternek, nem tudnátok ti ezzel m it kez
deni!“ Ezzel lényegében be is fejeződött a Néprajzi Mú
zeum birtokszerzési kísérlete. Mikor hazafelé ta rto t
tunk, az utunk egy kukoricatábla mellett vezetett és
Márkus, a veszett fejsze nyelének megmentése érdeké
ben azt javasolta, hogy szedjünk le néhány cső tejes ku
koricát, Erdei rögtön tiltakozott: „Csaknem gondoljátok,
hogy a belügyminiszter rendőri segítséggel lopni fog!“
Valóban beláttuk ennek lehetetlen voltát és azt javasol
tuk. hogy majd mi hárman elvégezzük a műveletet, ők
meg vigyázzanak az útkereszteződésnél és dudáljanak,
ha valaki jönne. így történt. Domanovszkynak ugyan
nem sok hasznát vettük, lévén tősgyökeres pesti, de mi
Miskával hamar megszedtük az 50 csövet és betettük a
csomagtartóba. Mindenki 10-10 darabot kapott és az el
osztást olyan tapintatosan végeztük, hogy már nem volt
ellene tiltakozás.
Az épületen belül csak a romok eltakarításának meg

anyaggal semmi munkálat nem történt. A Nemzeti Mú
zeum pincéjében azonban igen súlyos penészkárt szen
vedett az oda behordott anyagunk, úgyhogy azt a pincé
ből felhozattuk, kiszellőztettük, a fa- és bőranyagot egy

kezdésére gondolhattunk. Először a földszintet igyekez
tünk szabaddá tenni. Ugyanakkor a gyárakba, a hidak
helyreállításához is kellett munkaerőt adnunk. Mondha
tom, hogy mindenki szívesen ment, mert fiatalt, időset
az ország újra való felépítésének kitűzött célja lelkesí
tett, Egy alkalommal a Ferenc József (Szabadság) híd
táján tevékenykedtünk, ahová munkatársnőink is velünk

ben konzerváltuk is. Meg kell említenem, hogy számos
parasztládánk (melyekbe egyéb ládák hiánya m ia tt a
könnyebb, nagyméretű cserépedényeket csomagoltunk, s
amelyeket szintén beszállítottak a pincébe) igen súlyo
san megsérült, eg}rrészt a nem gondos rakodástól, más
részt pedig a nedvességtől. Az ilyen formán némiképp
rendbe hozott anyag a Történeti Múzeum Lapidáriumá-

jöttek. Erősen sütött a nap, ezért a part kirakott fala
mellé húzódtunk. Egyszer csak fenn megjelent egy mun
kás és mivel nagyon kellett neki. a nyakunk közé eresz
tett. Az egyik kedves munkatársnőnk kinyújtotta a te
nyerét és így kommentálta: „Milyen érdekes, egy szem

ban nyert száraz helyet. “
Ez a Nemzeti Múzeum főbejárata és lépcsője ala tt el

felhő sincs az égen, mégis csepereg az eső. “ Senkinek
sem volt szíve megmondani, hogy ez az „eső" sokkal kö
zelebbről jött.
Ilyen és hasonló eseményeken kívül még a politikai
viccek is nagy számban jártak szájról-szájra. Ekkor még
nem gondoltunk arra, hogy elmondásukból valami baj
lehet. Tudomásom szerint 1945-46-ban ilyen még nem
igen fordult elő. Ekkor hallottam Csikós Tóth Andrástól
a Múzeum nagyszerű grafikusától:
- Hányféle dúlás volt Magyarországon?
- Három! Talárr/íí/ás, törökdülás, felszabadúlás!
A Rákosi-viccek is ekkor indultak el:
- Ki a legkisebb baromfitenyésztő?
- A Rákosi apja. mert csak egy baromfia van!
Múzeumi munka alig folyt, vidékre nem lehetett men
ni. mert a szovjet parancsnokságtól kellett engedélyt kér
ni, ami nagyon sok időbe került. Emlékszem, 1945 őszén
a Bárándon (Bihar megye) meghalt nagyanyám temeté
sén azért nem tudtam jelen lenni, mert csak egy7hét múl
va jutottam igazolványhoz. A belső munkát az is hátrál
tatta, hogy az infláció egyre jobban elszabadult és ha egy
kis pénzt kaptunk, az napok alatt elértéktelenedett. Ez
vonatkozott a fizetésekre is. A múzeumi munkával kap
csolatban ezt írta Fél Edit (1910-1988). aki azt legjobban
szorgalmazta és ezen a téren a legtöbbet végezte:

Foló - Photo: Rohoz L.

„1945 nyarán a Néprajzi Múzeum épületében tárolt

helyezkedő hatalmas terület, melyet a Néprajzi Múzeum
kb. 500 ládája csak részben tö ltö tt ki,
A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa ebben az időben
nemcsak az országos múzeumokat, hanem az Országos
Levéltárat és a Széchenyi Könyvtárat is összefogta. Elha
tározta, hogy 1946 első felében „Magyar-Orosz Kiállí
tás“-t rendez, melyben történetileg igyekszik bemutatni a
kapcsolatokat. Ebben a Néprajzi Múzeum egy teljes ter
met kapott, melyben elsősorban az összefüggéseket, a
párhuzamos fejlődést igyekeztünk ábrázolni. Tudom,
hogy ez nagyon nehezen sikerült, de valamit mégis öszsze tudtunk hozni.
A megnyitás előtt egy' szovjet-magyar bizottság (névszerint Bolgár Elekre, Ék Sándorra emlékszem) átnézte
az egész bemutatót és ekkor a természet tudománynál
kitört a botrány. Tasnádi Kubacska András (1902-1977)
az első vitrinbe mindjárt két kitömött patkányt helyezett
el: Orosz patkány-Magyar patkány aláírással és ezek.
mint két tojás, úgy hasonlítottak egymásra. Ekkor
Tasnádi nemcsak a Természettudományi Múzeum főigaz
gatója volt, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsá
nak is alelnöke. A patkányokat el kellett tüntetni. Ez az
esemény is hozzájárult, hogy a nagyszerű tudósnak el
kellett hagyni a Nemzeti Múzeumot és alacsonyabb be
osztásban a Földtani Intézetben tevékenykedett.
A Néprajzi Múzeumból eltávozott Dincsér Oszkár a ki
váló népzenekutató, akiről csak annyit tudunk, hogy va
lahol Dél-Amerikában, Brazíliában élte le életét. Tagán

Az Elnök utcai szárny az 1995ös restaurálás után
The Elnök street wing after the
restoration in 1995
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Galimdsán (Baskíria 1890 körül-Hamburg 1947) előkelő
baskír családból származott. Előbb cári, majd fehérgárdista tiszt. Györffy István révén került a Múzeumba, mert
több török nyelv mellett az oroszt is tökéletesen beszél
te. Néprajzi munkássága részben a baskírokra vonatko
zott, részben kitűnő gyűjtőként magyar településeken az
anyagi kultúra, főleg az állattartás kérdéseit vizsgálta.
Ahogy mondta „priciz" ember volt. kitűnő fényképész,
megbízható tárgy-gyűjtő. Családja a Szovjetunióban m a
radt, néha kapott egy-egy levelet, de a fény képek mindig
úgy érkeztek, hogy az alakok fejét levágták. Györffy' Ist
ván egykori íróasztala mellett dolgozott.
A harcok befejezése után nem sokkal jelentkezett a
NKVD két embere és az egész íróasztalt átkutatta, de
nem találtak semmit. Tagún az 1930-as években a Török
Népek Antibolsevista Szövetségének főtitkáraként sok
szor megfordult Törökországban, ezért is szerepelt a
nyilvántartottak listáján. Márkus M ihály egy alkalommal

felkereste hamburgi lakását. Ott arra céloztak, hogy a te
metőben lévő sírban nincs is eltemetve, hanem DélAmerikába távozott. A Magyar Néprajzi Társaság pénz
tárosaként az 1940-es években annak minden pénzét
jóminőségű papírba fektette, melyet a Néprajzi Múzeum
ban tároltak. Ennek köszönhető, hogy az Ethnographia
tovább folytatódhatott és nem kellett éveket várni a
megjelentetésével, mint a Néprajzi Értesítőnek.
Addig, amíg az inflációt egyik napról a másikra, 1946
augusztus 1-én meg nem szüntették, az épület helyreho
zataláról, az anyag végleges elhelyezéséről nem lehetett
szó. Domanovszky György' mb. múzeumigazgató meg
vált a Múzeumtól. Lassan a Múzeum is nekiláthatott
anyagának rendezéséhez, épületébe történő visszaszál
lításához. Egy' hozzávetőleges megállapítás szerint a há
borús veszteség mintegy 10%-ot te tt ki, de szerencsére
ez a kevésbé értékes (ha van ilyen egy múzeumban) tá r
gyakat érintette.
■

Függelék
44/1945

Dr. Márkus Mihály múzeumi gyakornok jelentése a Néprajzi Múzeumban
1944. XII. 1. - 1945 III. 15. közötti időben történt eseményekről

Mihály Márkus' repori on the events in the
Museum of Ethnography between December t ,
1944 - March 15. 1945

The report was written by Dr. Mihály Márkus, a
museum assistant, who was the curator of the
Museum of Ethnography, then located on Könyves
Kálmán körút, during the siege of Budapest. In
December, 1944, the directors of the museum
appointed him to protect the building, as well as the
valuable collections and the library of the museum.
Fbr about three w'eeks, beginning with Christmas
1944, the building of the Museum of Ethnography lay
in the war zone between the SS troops and the
Russian army. The museum building was repeatedly
hit by bombs, and its collections were regularly
plundered by the soldiers. The report offers a vivid,
day-by-day description of the events: the struggle of
the museum officials to protect the collections, the
move of the furnishings and valuable items into the
basement, as well as ordeals of the siege and some
of its tragicomic events, the damages to building
which changed hands very often, the plunderings,
and the destruction of valuable collections and,
finally, the gradual restoration work after the siege.

Az események időpontjában a Néprajzi Mú
zeum épületében hivatalból bennlaktak, - te
hát az eseményeknek alább leírt megtörténtét
hitelt érdemlően igazolják: Dr. Márkus Mihály
muz. gyakornok, az épület gondnoka, Dr. Már
kus Mihályné, Dr. Gunda Béla, szolgálattételre
berendelt egy. ny. rk. tanár Kolozsvárról, Dr.
Gunda Béláné, Unghy János múzeumi altiszt,
Unghy Jánosné, valamint két kiskorú gyerme
kük: Tibor és Ferenc, Nagy Sándor múzeumi
altiszt, Nagy Sándorné, Vadas Ferenc műszaki
altiszt és Molnár Jánosné, kiskorú gyermeké
vel: ifj. Molnár Jánossal.
A fentieken kívül 1945 január 29-től min
dennap bejárt a múzeumba és itt szolgálatot
teljesített: Dr. Balassa bán múzeumi őr.
Előzmények: 1944 december első napjai
ban a Magyar Nemzeti Múzeum Elnökségétől
kezemhez kaptam az akkori V K. M. 67. 342 1944. IV ü. o. hivatalos utasítását, melynek
tartalma szerint az akkori V K. M. a Magyar
Nemzeti Múzeum Elnöksége előterjesztésére
a Nemzeti Múzeum Néprajzi gyűjteménye épü
letének (Budapest, X. Könyves Kálmán krt.
40.), valamint gyűjteményeinek és könyvtárá
nak megóvásával bízott meg. Az utasítás ér
telmében a háború minden viszontagsága kö
zött szigorúan ki kellett tartanom. Szolgálati
helyemet még a város kiürítése esetén sem
hagyhattam el. Az utasítás két nyelven volt ki
állítva.

1944. év december hava idegtépő feszült
ségben tartotta a főváros népét. Bennünket is.
A napirenden lévő kiürítések, bevonulási pa
rancsok. plakátok, - a közeledő szovjet - és a
hátráló német csapatok mozdulataiból, - az
egyre jobban morajló ágyútűzből világosan
láthattuk a főváros kikerülhetetlen végzetét.
A köz-, személy- és vagyonbiztonság naprói-napra romlott. Ennek elkerülése végett Dr.
Domanovszky György mb. igazgató és Dr.
Lajtha László ny. múzeumi igazgatóőr vezeté
sével a Néprajzi Múzeum épülete, a benne őr
zött értékes múzeumi anyag, valamint a tiszt
viselő- és altiszti-személyzet biztonsága és vé
delme érdekében, az akkori rendszer ellené
ben egy kb. 16-18 főnyi fegyveres kisegítő hon
véd karhatalmat szerveztünk. A Néprajzi Mú
zeum védelmére felállított „kis.ka“ őrs állandó
őrszolgálatot teljesített és szemmel tartotta az
épület iskolai (Kendeffy utca felőli I. II. emelet)
szárnyába elszállásolt német katonaságot. Ez
a „kis.ka“ őrs közvetlen az ostrom bekövetkez
téig védelmezte a Néprajzi Múzeumot.
A főváros ostroma 1944. december 24 tá
ján kezdett komolyabb form át ölteni. Decem
ber 25-én megszűnt a villamos-forgalom. A
belövések óránkénti gyakorisággal következ
tek egymás után.
December 26-án lehordtuk a legfontosabb
értéktárgyainkat az alagsorba. A hivatali szo
bákból lehordottuk az összes telefonokat, író
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gépeket, Dr. Gunda Béla egy. tanár vezetésével
hozzáfogtunk a szakkönyvtár legértékesebb
példányainak a leszállításához. Elsősorban a
külföldi folyóiratokat, ritkább kiadványokat
emeltük ki. Ezeket az alagsorban, az óvóhely
előtti ládákra helyeztük el. Munkánkban az épü
letbe bekérezkedett szomszédok is segítettek.
December 27-én német teherautók állítot
tak be az udvarunkra. Ezeken lőszer, benzin,
motorolaj és petróleum volt elhelyezve. Az au
tó személyzete szeretett volna meleg helyisé
get kapni az épületben, azonban erre nem volt
lehetőség. Néhány éjszakát azonban az óvóhe
lyen töltöttek, ugyanezen a napon egy SS had
nagy 50-60 főnyi SS legénység részére szállást
keresett. Megmutattam neki a 48/1944. sz.
alatt iktatott „Wermachtstandortkommandantur GrossBudapest, Q uartieram t“ által
kiadott utasítást, mely szerint a Néprajzi Múze
um épülete katonai elszállásolásra nem vehető
igénybe. Az SS főhadnagy nem akarta méltá
nyolni ezt a mentesítvényt, azzal a megokolással, hogy azóta a helyzet megváltozott és a
Néprajzi Múzeum harci tereppé vált, ahol nem
érvényesek a korábbi parancsok. További esz
mecsere után mégis elfogadta azt a tanácso
mat, hogy megnézi a fővárosnak Simor utcá
ban lévő bérházát, ott talán jobb elszállásolási
lehetőséget kap. Vissza nem térte alapján arra
következtethettem, hogy jobb helyet talált.
December 28-án engedélyemmel Dr. Far
kas Valter és Magos Béla zászlósok legényeik
kel a nyilas razziák elöl a Néprajzi Múzeum
alagsorában rejtőztek el. Mindkettővel sógor
sági viszonyban állok.
December 29-én éjszaka a Nemzeti Múze
um központi épületéből azt az utasítást kap
tuk. hogy minden elképzelhető üres edényt és
tartályt töltsünk meg vízzel, mert a vízszolgál
tatásban zavarok állanak be. Az utasításnak
eleget tettünk.
December 30-án hivatalos ügyek intézése
miatt a központba kellett mennem. Villamos
hiányában kerékpáron tettem meg az utat, bár
valóságos Isten-kísértés volt az utcai közleke
dés. Dr. Domanovszky György igazgatótól egy
francia nyelvű védlevelet kaptam. A további
akban különböző utasításokat vettem át arra
az esetre, ha az összeköttetés megszakadna
közöttünk. Távollétem ideje alatt két kisebb
akna csapódott a múzeum Könyves Kálmán
körúti járdájára. Az ablakok 50%-a betört. A
szertecsapódó szilánkok a csatornát alaposan
átlyukaszgatták. Az éjszaka egy kiadós bom
bázásban volt részünk. Egy bomba a Néprajzi
Múzeumot is eltalálta. Átszakította a tetőt, aránylag kis lyukat vágott a cseréptetőn és a
II. emelet födémjét átvágta s ott robbant. A II.
emelet 1. és 2. sz. (Melanézia és Indonézia)
termét teljesen elpusztította. A közfalat pozdorjává zúzta, benne lévő szekrényeket for
gácsként törte össze. Az ajtót a folyosóabla

kon dobta ki. A fűtőtest szerkezetét is össze
törte. Az esetet másnap reggel, december 31én jelentettem a főigazgatóságnak, a műszaki
hivatalnak és Dr. Domanovszky György igaz
gatónknak. Természetesen segítségről ekkor
már szó sem lehetett.
A belövések egyre gyakoribbakká váltak. A
tisztviselők 24-e óta, - már a villamosközleke
dés hiánya miatt sem. - nem jártak ki. A
szomszédos Pénzverde, az Elnök utcai iskola
már több belövést kapott. Mindezideig még a
földszinti lakásban laktunk. Ezek után azon
ban tanácsosabbnak látszott az alagsorba va
ló leköltözés.
Hely- és tüzelőkímélés szempontjából
megállapodtunk Dr. Gunda Bélákkal, hogy az
alagsorban a népzenei fülkét foglaljuk le la
kásnak. A népzenei anyagot D r Gunda Bélával
gondosan félreállítottuk és fekvőalkalmatosságokat rendeztünk be, majd egy tűzhelyet
szereztünk és azt is beállítottuk. Az év utolsó
napján egy kiadós bomba esett a főbejárat elé,
s ennek légnyomása összetörte a még meg
maradt ablaküveget. Az összes zárakat felsza
kította. csak nagy üggyel-bajjal tudtuk őket új
ra valahogy bezárni. A légnyomás a könyvtári
könyveket is szétszórta egy kevéssé. Emiatt
néhány ablakot bedeszkáztunk.
Ablakhiány m iatt újra nekifogtunk a föld
szinti helyiségekben maradt dolgok alagsorba
való hordásához. Elsősorban a könyvtárt
mentettük. Utána a laboratórium felszerelésé
nek egy részét, majd Dr. Manga János ingósá
gainak egy részét szállítottuk le. Az igazgatói
iroda szőnyegeit is leszedtük és levittük. Saj
nos mindenre nem terjedhetett ki a figyel
münk, annál is inkább, mivel a folyosón való
járás-kelés nem volt valami biztonságos. így1
fennmaradt a titkári iroda felszereléséből a le
vélpapír és boríték-készlet, a titkári iroda ké
zipénztára, a közellátás tulajdonát képező
holmik, (cipőpaszta, kávépótlék stb.) az ügyvi
telhez szükséges irodai felszerelés, tinta, író
szer, egy zárt láda szappan, stb. A fennmaradt
holmik zárt szekrényekben, fiókokban marad
tak. A volt Gönyey, utóbb Tagán-féle szobában
fennmaradtak a Kodály-emlékkönyvek, a Ma
gyar Népművészet XIII. kötetének példányai, a
Magyar Néprajzi Társaság kézipénztára, a
közellátás céljaira tartalékolt készpénz (zár
tan), számlák, feljegyzések, néhány kézikönyv,
valamint Dr. Gönyey Sándor tulajdonát képező
apróbb ingóság. A Szendrey Ákos szobájában
szekrényekben állott a Magyar Néprajzi Társa
ság irattára, valamint a múzeum tulajdonát
képező klisék. Az Adattári szobában fennma
radt a használatban volt Kálmány-féle kézirat
gyűjtemény, üres adattári nyomtatványok, cé
dulák. Az Adattár legértékesebb anyagát, a
múzeumi leltári cédulákat, adattári gyűjtése
ket Dr. Némethy Endre idejében leszállíttatta
az alagsorba. A könyvtár eredetileg érintetle

nül a helyén maradt, csak az ostrom heveseb
bé válásával vittünk le értékesebb könyveket
és folyóiratokat az alagsorba. A könyvanyag
80%-a azonban így is a helyén maradt. A nép
zenei szobából minden lekerült az alagsorba,
ennek leszállítását még Dr. Dincsér Oszkár vé
gezte. A földszinti helyiségben csak néhány
használaton kívüli fonográfszekrény maradt,
egynéhány rossz viaszlemez. A volt Gunda
szobában négy üvegszekrényben afrikai tár
gyak (Fuszek gyűjtése) voltak és Dr. Gunda Bé
la könyvei, jegyzetei. A műteremben maradt
vissza aránylag a legtöbb holmi. Különféle
vegyszerek, filmek, lemezek, fényképészeti
kellékek, régi gépek, diapozitívek, faragások
és egyéb ingóságok, melyek Dr. Manga János
tulajdonát képezték. Ezeknek egy részét levit
tük az alagsorba. A textilraktár előtti folyosón
szekrényekben felszerelési holmik (függö
nyök), kiadványok, kosztümbabák állottak. Itt
volt elhelyezve az 1944-ben megtartott finn
ugor kiállítás anyaga is. Nemkülönben a szé
kelyföldi kiállítás anyaga is. Vegyesen. A szek
rények aljában a Néprajzi Múzeum ékszer- és
gombgyűjteménye volt elhelyezve. Ezek egy
része dobozokban állott, egy része dobozok
nélkül, csak a szekrénybe beszórva. Az Itt el
helyezett tárgyak ittlétéről csak az ostrom
idején szereztem tudomást. A textilraktárban
maradt a textilanyag ra k tá ri kezeléséhez
szükséges kellékek sora: mérgező anyag, len
olaj, petróleum, porszívó gépek, különféle
üvegek, kefék, porlóruhák stb. Ezeknek egy ré
szét levittük az alagsorba, kisebb részét már
nem tudtuk levinni. A raktárban maradt Dr.
Fél Edit legutolsó gyűjtéséből származó tá r
gyak egész sora. Ugyanitt voltak tárolva a szé
kelyföldi kiállítás nagyobb ruhadarabjai is.
(Ezeket később levittük az alagsorba.) Dr. Fél
Edit szobájában nem m aradt más, mint a lel
tárcédulát tartalmazó Ids szekrény és íróasz
tal. A tornateremben az o tt felhalmozott rak
tári anyag volt elhelyezve. A Néprajzi Múzeum
kiadványai, valamint a Néprajzi Társaságé is
mind a helyén maradtak. Az I. emeleten kiállí
tási szekrények, nagyobb tárgyak maradtak,
továbbá a Magyar Néprajzi Társaság nyomda
papírja.
Mindezeket azért tartom szükségesnek így
jelentésszerűen felsorolni, m ert mint az épü
letben bennlakónak, kötelességünkké tétetett
az épület és az abban elhelyezett tárgyak, felszerelési holmik védelme. Az utolsó percek
ben igen sok holminak a lehordása már lehe
tetlenné vált, részint a veszélyesség miatt, ré
szint az alagsorban lévő helyhiány miatt.
Ezért a földszinten maradt dolgokért a fele
lősség nem terhelhet.
Amikor átvettem a Múzeum épületének
gondnokságát, nehéz ostromállapot előtt ál
lottunk és úgyszólván befejezett tényekkel kel
lett számolnunk. A járás-kelés mindig vészé-
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lyesebbé vált. Mint bennlakók, valamennyien
részt vettünk a mentésben, amíg lehetett,
igyekeztünk menteni. Ezt a körülöttünk lakó
polgári lakosság is igazolhatja, - hiszen a
könyvtár féltettebb dolgait a szomszédok se
gítségével hordattuk le az alagsorba.
Ezt annál is inkább megtehettük, mert az
egyre nehezebbé vált helyzet eredményekép
pen a Villám utcában lakók a Múzeum pincéjé
be menekültek az éjszaka tartamára. Nem le
hetett megtagadni tőlük a fedelet. Előbb csak
éjjelre jöttek be, - mintegy 2-3 család. - ké
sőbb m ár nappal is itt tartózkodtak és ekkor
már a számuk 25-30 főre szaporodott.
A polgári lakosság mindenben alávetette
magát az én intézkedéseimnek. Amikor m ár
megszűnt a vízszolgáltatás (1944. december
31.) készségesen hozzájárultak a közös víz
hordáshoz, stb.
Az év utolsó éjszakája aránylag csöndben,
de állandó ágyúzengés közepette telt el. 1945.
év első napja sűrű belövésekkel telt el. Per
cenként hallottuk az aknák becsapódását. E
veszély láttára az udvarban álló német teher
autók is eltávoztak. Alig tettük be nyomukba a
kaput, máris egy újabb SS alakulat kért bebocsátatást és szállást keresett, Szerencsére
nem volt fűthető helyiségünk és így sikerült
őket továbbtanácsolni. Meglehetős csípős h i
deg nap volt, több sebesült SS katona jött be,
akiket bekötözés végett küldtek hátra.
Este azonban magyar tüzérek zörgettek
kapunkon és kikényszeríttettek két szobát s az
óvóhelyet, Nagy hideg m iatt a katonák a M ú
zeum minden zegét-zugát felkutatták. Minden
mozgatható textíliát magukra vettek és azzal
takaróztak. A folyosón lévő kosztüm-babák
ruháit letépdesték. Az ajaki babát is csak ügygyel-bajjal tudtam a kezükből megszabadítani,
lehoztam az alagsorba. Reggelre virradóra
minden elképzelhető sarkot feldúltan ta lá l
tam. Élelmiszerek után kutattak, s ahol vala
mi ennivalót találtak, azt megették.
A magyar tüzérek nyomában reggelre
mintegy 25-26 tűzszerész kocsi állott be az
udvarunkra. Az éhes lovak rögtön nekiestek a
gyümölcsfáinknak és lerágták a fakérget. Az
orosz felderítő gépek hamarosan felfedezték a
tüzéreket és rövidesen pergőtűz alá vették
épületünket. Egész napon át lőtték az épüle
tet, Percenként érkeztek az újabb támadó hul
lámok és szórták a pusztító tüzet. Szerencsé
re emberéletben nem esett kár. - de a lóállo
mányban igen. A helyzet már teljesen tartha
tatlanná vált, ezért az éj leple alatt tüzérsé
günk beljebb vonult. Ezzel megszűntünk a re 
pülőgépek célpontja lenni.
Január 3-án a katonák által okozott rendet
lenséget hoztuk rendbe. Legnagyobb sajnála
tunkra az egyik vizeshordónkat teljesen kiürí
tették. Az egyes szobákban rendbe raktuk a
széthányt holmikat, amik még lehordhatók

voltak, azokat levitt ük. Főképpen a laboratóri
umból vittünk le holmikat, magam Dr. Manga
János ingóságait mentettem. Segítségemre
voltak Unghy János, Vadas Ferenc és Dr.
Gunda Béla.
Ezen a napon megszakadt a telefonössze
köttetésünk is a várossal. Egy kisebb akna le
csapódásával elszakította a telefonvezetékün
ket. Sőt délután megszűnt a villanyszolgálta
tás is. Ezzel végleg elvágtak, a világtól ben
nünket, mert a rádión keresztül sem érintkez
hettünk a külvilággal. Elő kellett vennünk a
tartalékolt petróleumot és a gyertyát , olajat.
Most kezdődött meg számunkra az igazi
„bunker" élet.
A közeledő hadszíntér mindig több SS ka
tonát vetett felénk. Hol sebesültek, hol harcos
csoportok jöttek-mentek. Általában igen fá
radtak és kimerültek voltak.
Január 4-én egy súlyos bombatalálat érte
az iskolaudvaron álló fás-fészert. Minden bi
zonnyal az épületnek szánták s ha eltalálja, a
Kendeffy utcai szárnyból nem igen maradt
volna sok épületrész. Egy légi akna az iskola
udvart elválasztó kerítésre esett és azt pozdorjává törte. Több belövés érte az épületet az
Elnök utcai oldalról is. Ekkor már az oroszok
Kispest és a főváros határában voltak. A Nép
ligetet határoló töltésen azonban nem tudtak
átjönni, így' annak elfoglalása néhány napot
késett. A híreket sebesült SS katonák hordták
a múzeumba.
Kispest felől lassan haladó orosz előnyo
mulást január 5-én Kőbánya felől támogatták
alá. A Kőbányai ú tról sűrű aknalövések érték a
múzeumot. A harcok még a Népliget birtoká
ért folytak.
Napról-napra szorongatottabb le tt a múze
um helyzete. Az orosz aknászok sűrűn lőtték a
múzeum tornyát, mert abban tüzérségi megfi
gyelőt sejtettek.
Január 7-én újra SS katonák akarták meg
szállni a múzeumot , azonban helyiség hiányá
ban a szomszédos Villám utcai polgári lakáso
kat foglalják el. Most már végleg ideszorulnak
a polgári személyek.
Január 8-án egy irtózatos erejű aknabom
ba a múzeum főbejáratát találja el és mindent
porrátör. A Népligetet feladják az SS katonák.
Január 9-én harcoló SS katonák szállják
meg a múzeum épületét. Kél fűthető helyiséget
követeltek, s lefoglalták a volt Gönyey szobát,
valamint a Dr. Gunda Béláék szobáját. Egyelő
re egy őrmester és kb. 20-25 főnyi legénység
szállta meg az épületet, Ezek között 5-6 ma
gyar katona volt. A legénység el volt osztva a
földszinten, az I. emeleten és a II. emeleten. Ál
talában minden szobába egy ember került.
Ezeket félnaponként váltották. De nem min
denkor volt pontos a váltás időpontja. Nappal
tűzharcot vívtak a Ligetből kikandikáló orosz
lövészekkel. Éjszaka azonban a védők a legna

gyobb csendben maradtak. így' történt meg,
hogy éjszakánként az orosz járőrök körbejárogatták az épületeinket, - de be nem jöttek.
Az épületet megszálló SS katonaság volt a
Néprajzi Múzeum veszte! - Ettől kezdve az
orosz aknavetők állandóan lőtték a múzeu
mot. Az SS katonák befészkelődése az épüle
tet tette célponttá. Állandó aknalövés rombol
ta az épületet. Ez volt a külső baj.
De volt egy belső baj is. A bent elhelyezke
dett SS katonák minden égethető holmit eltü
zeltek, csakhogy valahogy temperálják azt a
helyiséget, ahol tartózkodtak. Bár ennek a
szobának nem volt ablaka. így a szabad eget
melegítették. Az alagsorban egész éjszaka
hallottuk, hogy hogyan fűrészelnek és haso
gatnak felettünk. Mindent égettek, ami fából
volt. A földszinti folyosón álló magyar bútorok
közül a székeket tüzelték nagy előszeretettel.
De tüzeltek papírral is. Ha nem akart meg
gyulladni a tűz, elővették a Kodály-emlékkönyvet és azzal szították a tüzet. Az így bekövet
kezett kárt nem állt módunkban még megbe
csülni. Mikor láttam, hogy a székek sorsa
megpecsételtetett, altisztekkel lehordattuk az
alagsorba a még megmaradt példányokat. Az
SS katonák felforgatták a könyvtár anyagát is,
az ott elhelyezett ládákat felfeszegették, de
különösebb kárt nem okoztak. Sokkal nagyobb
volt a kár a laboratóriumban. A régi műsze
rekről leszedték a lencséket, a legszüksége
sebb anyagot szétszórták. Mindent felforgat
tak. A textilben minden ruhaneműt felhasznál
tak a hideg ellen, - még a sátorlapokat is szét
hányták. Az SS legények azt csináltak, amit
akartak. Néhány magyar katona is volt közöt
tük. ezekkel beszélgettünk és megtudtuk, hogy
nem tartják sokáig az épületet.
Január 10-én az SS legények parancsnokát
haslövés érte, mire bevitték a Szent István
kórházba, meghalt. Utódja egy bánsági tizedes
lett a parancsnok. Ez bottal verte a katonáit
és úgy állította az őrségbe. Dr. Manga János
faragásaiból kiválasztott egy díszes pásztor
botot és azzal hadonászott egész nap. Éjsza
ka azonban nem maradt az épületben, hanem
beljebb vonult. Ezen az éjszakán csak két ka
tona védte a múzeumot.
Január 11-én újra kijött és ekkor egy gép
puskát is kihozatott, amit az iskolai szárnyra
állítottak fel. Az oroszok még mindig nem
mertek támadni. Bár éjszaka a járőrök már az
udvaron is járkáltak, de az épületbe nem mer
tek behatolni. Ehelyett az ablakokba kézigrá
nátot dobáltak, amellyel egy magyar honvédet
is megsebesítettek, - lábfejét leszakította a
bedobott kézigránát. Elszállították a Szent Ist
ván kórházba.
Január 11-ről 12-re virradó éjszaka súlyos
bodott az éjszakai támadás. Most már kézzel
vontatott gépágyút is felhasználtak az oro
szok, a Kendeffy utcai szárnyon több helyen
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belőttek. A lakásomban álló vaskályhát szét
lőtték. úgyszintén a lakás ajtaját is szétverte a
lövedék. A kézigránátok bedobálgatása újra
megismétlődött, sőt fokozódott.
Január 12-én az orosz aknavetők csak a
múzeumunkat lőtték. De most már majdnem
minden irányból. A legerősebb lövések az El
nök utcai oldalról pusztították az épületet.
Azért ezt az oldalt, mert a földszinti részen
egy német géppuska pöffögött és ez módfelett
bosszantotta a támadókat. A Liget mögül
megszólaltak a Sztálinorgonák is és nem egy
találat érte az épület tetőzetét. A textil feletti
tetőzet már ekkor elpusztult! A sok lövés mi
att a helyzet tarthatatlanná vált. Délután az
SS vezetők elmenekültek. Estefelé a legénység
is kiürítette az épületet, a Szent István kórház
irányában vonultak vissza.
Ezen az éjszakán a ,. senkiföldjén“ voltunk.
Az oroszok újra körüljárták az épületet, de
nem mertek bejönni. Az aknalövések nem
szűntek meg, sőt erősbödtek. Lőtték a senki
földjét. Minden lövést éreztünk, mert az épü
let falán robbant minden akna.
Reggel január 13-án kb. fél 6 órakor erős
géppisztolylövésekre lettünk figyelmesek. Ek
kor már elhallgattak az aknavetők. Gyors futó
lépéseket hallottunk a földszinti folyosókon.
Hamarosan lejöttek az alagsorba is, Vadas Fe
renc műszaki altiszt egy orosz tiszttel előjött
és rögtön kihallgattak. Ezek rögtön tovább is
mentek, nyomukba aknavetősök jöttek. Felállí
tották aknavetőiket és munkába kezdtek, való
színűleg a Ludovikát lőtték. Az orosz katonák
szintén keresztül kasul kutattak mindent az
épületben. Természetesen az alapos rendet
lenséget még jobban fokozták.
A délelőtt folyamán Unghy János altiszt egy
lecsapódó fáradt golyótól a vállán megsebe
sült. Ágy ba kellett feküdnie.
Az aknavetősök nyomában tábori csendőr
alakulat szállta meg az épületet. Ezek beszál
lásolták magukat a mi fülkénkbe is.
Szombat délelóttől kezdve (január 15-től)
másnap, vasárnap hajnalig együtt voltunk. Ez
zel a tábori-csendőr alakulattal. Egész éjszaka
ébren voltunk, csak ültünk és vártuk, m ikor
szólítja tovább őket a parancs. Egynéhányan
ittasak is voltak, ezek kellemetlenkedni akar
tak a nők láttára. Azonban amikor a kapitány
nyal oroszul szóba eredtem, megígérte, hogy
a kellemetlenkedőket megfékezi.
Valóban úgy is volt, az ittas katonákat el
utasították az alagsorból. Ebben a tekintetben
oroszaink kifogástalan úriemberek voltak.
Este azonban emelkedettebbé vált a han
gulat, nagy kártyacsatát vívtak, orosz dalokat
daloltak és a kalandosabb természetűek kibejárogattak és am it találtak, kezük ügyébe
esett, azt megmozgatták. Különösen az élel
miszerféléket dézsmálták meg. Tőlünk 5 kg
mézet, egy sonkát és füstölt húst, kolbászt és

kekszet, almát vittek el. Az éjszaka folyamán a
mellettünk lévő fülkében is kutattak, elvitték 2
fényképezőgépünket, 1500 P-nyi, akkor még
nagyértékű készpénzünket.
De nemcsak az alagsorban kutattak, hanem
a földszinti helyiségekben is. Sőt az emeleteket
is bejárták. A fölöttünk lévő iskola fizikai és ké
miai, valamint földrajzi szertárát is szerteszór
ták. Ami értékesebb holmi volt. azt megmoz
gatták. Néhány értékesebb dolgot azonban si
került tőlük visszaszerezni, többek közt látcsö
veket, egy- vetítőgépet és más apróságot.
Január 14-én kora hajnalban a kapitány el
távozott és legényeit harcba szólította. Az Ül
lői út felé mentek, s többet nem láttuk őket,
Ketten még a délelőtt folyamán visszatértek
és a kerékpárok után érdeklődtek, amit az
alagsorban láttak. Ezt azonban mi idejekorán
eltávolítóitok és ráfogtuk az oroszokra, hogy'
már mások elvitték. így is elvittek egy női ke
rékpárt az épületből, - de az utóbb jelzett mó
don kettőt , s köztük az egyik, a Múzeum tulaj
donát, - sikerült megmentenünk.
Január 14-15. Valóságos átjáró-ház lett a
Múzeum épülete. Magasrangú tisztek, köztük
egy tábornok is meglátogatta a Múzeumot.
Felmentek az emeletre, sőt a tetőre is és on
nan nézték a fővárost. Tőlünk a szomszédos
Pénzverdébe mentek.
A magasrangú tisztek után aknakutatók
járták végig az épületet. Körülbelül fl-í) aknakutató csoport kereste fel így az épületünket,
de nem annyira az aknák végett, mint inkább
a kíváncsiság hozta őket ide. A kapura három
helyen is kiírtuk oroszul: MUZEJ, s ennek híré
re állandóan jöttek kíváncsiskodó katonák.
Voltak közöttük nagyon értelmesek is, akiket
szívesen kalauzolt végig az ember a rommálőtt
épületben. De voltak nagyon kétes alakok is,
akiket csak a préda lehetősége vonzott ide.
A kapukat nem lehetett bezárni, mert ez
még jobban ingerelte az utcán járó-kelő orosz
katonákat. Ilyenformán a Múzeum tárva-nyit
va volt négy oldalról: a Könyves Kálmán körút.
Elnök utca, Kendeffy utca és a Villám utca fe
lől. Az jö tt be, aki akart!
Ezek a napok voltak a legnehezebb napja
ink. Az altisztek állandóan figyelték a kapukat
s ha észrevették, hogy' jár-kel valaki az épület
ben. rögtön jelentették nekem. Én abban a pil
lanatban magamra kaptam a kalapot, kabátot
és fogadtam, kalauzoltam az idegeneket. Ezt
napjában 25-30-szor is meg kellett ismétel
nem. Néha csoportokat is kellett kalauzolnom.
Mindezt a rommálőtt múzeumban, ahol csak
üres szekrények állottak, tele üvegcserepekkel,
belövések nyomaival. De tanácsosabbnak lát
szott beszélni és kalauzolni, mert így „vezetni“
lehetett őket. És nekem ez volt a célom, hogy
minél hamarabb jussunk ki az épületből. Min
den bevetődő katonát, tisztet az 1. és II. eme
letre irányítottam, mert a földszinten nem volt

kiállítás, nem is akartam hagyni őket, hogy itt
járkáljanak s kitenni a múzeumot annak, hogy
még jobban széthányják. Az emeleteken bemu
tattam a legjobban sérült kiállítási termeket,
néhány érdekes dolgot, (pl. egy régi fakerék
párt. faekét, stb.) majd gyorsan továbbirányí
tottam mindenkit. Minden látogatónak azt
igyekeztem megmagyarázni, hogy a múzeum
arra való, hogy az emberek lássák, hogy7fejlő
dik a „technika” Ezt mindegyik orosz megér
tette és tetszett neki. „Tyechnika" - és mind
járt rendben volt minden.
Nagyon sok kíváncsi orosz katona már az
első terem láttára megfordult És kiment az
épületből. Hiszen minden rom volt - „fszjo
kaput“ ! De nem mindegyik volt ilyen. Voltak
nehézségeink is. Volt, aki állandóan német ka
tonákat keresett és evégből az alagsort is vé
gigkutatta. Csak úgy kedvtelésből. Igen sok
aztán egy-két emléktárgyat is v itt magával.
Egy pl. Dr. Gunda Béla karóráját szedte ki az
asztalfiókból. A házi telefonkészülékek egyikét
is elvitték, de nem rossz szándékból, a kapu
ban eldobták, - a mágnes nélkül. Sokan régi
orvvadász puskákban komoly fegyvereket lát
tak és el akarták vinni.
A Ligetben felállított tüzérüteg részére
többször bejöttek szerszámot kérni. Kölcsön
kérték. de nem láttuk vissza soha egyiket sem.
így veszett oda 2 csákányunk, 3 vagy 4 nagyfejszénk, két lapátunk és 4 ásónk. Egyszer a
vonófűrészünket is el akarták vinni, de azt
okulva az eddigieken - nem adtuk oda, hanem
eldugtuk.
Néhányszor robotra is el akartak vinni, de erre mégsem került sor, pedig nagyon fél
tünk tőle.
Minthogy engem az altisztek „Doktor úrnak”
neveztek, - sok orosz tényleges „doktorinak,
orvosnak nézett és gyógyítás miatt felkeresett.
Rendszerint nemibetegségek elleni gyógyszert
kértek tőlem. Orosz nyelvtudásom m iatt sok
szor kerestek tolmácsnak is a környéken. Ilyen
kor orosz katonai kísérettel jártam.
Január 17-én Vadas Ferenc altisztünk is
megsebesült. A csúszós jeges lépcsőn elcsú
szott és karját kificamította. Ettől kezdve alig
lehetett valamire használni.
Január 18-án értéktárgyainak hogyléte mi
att kijött az első múzeumi tisztviselőnk: Dr.
Némethy Endre. Ugyanezen a napon korán
reggel kijött Dr. Domanovszky György mb.
igazgatónk is. Csak rövid ideig tartózkodott
kinn. mikor látta, hogy minden rendben van,
autón eltávozott.
Január 19-én híreket kaptunk a város kü
lönböző pontjairól. (Angyalföld és a Belváros).
Az utcákon veszélyes volt a közlekedés, mert
a férfiakat fogdosták az oroszok!
Január 22-én egy magasrangú tisztiautó
állt meg a Múzeum Kendeffy' utcai bejáratánál
és egyenesen a laboratórium felé tartott. Én
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Nagy Sándor múzeumi altiszttel követtem a
tiszteket és figyeltem a történendőket. A tisz
tek összeszedtek minden fontos fényképésze
ti vegyszert, szerszámot és másoló papírt kö
veteltek. Nem adtuk elő. Kutattak utána, de
nem találták meg. így az összeszedett holmik
kal továbbálltak. Az idejében alagsorba lehor
dott anyag tehát megmenekült.
A fotólaboratórium kifosztása utáni napon
kijött Dr. Manga János, a laboratórium vezető
je. Szomorúan vette tudomásul a történteket.
Ugyanezen a napon jelentkezett Deli Mihály
altiszt is.
Január 24. azért volt nevezetes, mert ez
volt az első nap. amikor nem járt orosz az
épületben.
Január 25-én megkezdtük a földszinti laká
sok rendbehozatalát. Legelőször az ablakok
beüvegezését végeztük el.
Dr. Gunda Béla és Dr. Balassa Iván a hónap
utolsó napjain megkezdték a könyvtár rende
zését. Az alagsorból felhordták a leszállított
könyveket és folyóiratokat.
Január 29-én kijött Pereszlényi Mária tit
kárnő is. A földszinti lakás rendbehozatala
után a folyosók rendbehozása következett, legelőször a havat takarítottuk ki, amit a vihar
fújt he. A fürdőszoba rendbehozatala után,
miután a vízszolgáltatás is megindult, - a mú
zeum bennlakói alapos tisztálkodásnak vetet
ték magukat alá. Erre a célra a fürdőszobát
mindenki számára üzembe helyeztük.
Február elején állandóan kellemetlenkedés
ért bennünket a szomszédos katonaság részé
ről. amennyiben éjszaka bejöttek és fosztogat
tak. Fehérneműt, élelmiszert visznek a polgári
lakosságtól, így tőlünk is. A múzeumból tiszta
papírt visznek, - állítólag levélírás céljaira.
Február hó folyamán felvesszük a kapcso
latot a Nemzeti Múzeum központi épületével.
Állandó érvényű igazolványt kapunk a szabad
járás-kelésre. Mindazáltal a szabad mozgás
még nem ajánlatos.
A központból utasítást kaptam, hogy a ka
pukat zárassam le. Ha pedig orosz katonaság
akarna bejönni az épületbe, - egyidejűleg át
vett írásos parancsot mutassam fel, amit az
akkori városparancsnok írt alá. E parancs ér
telmében a katonáknak szigorúan tilos a mú
zeumba való belépés.
Ez az írásos parancs többé-kevésbé hasz
nált, de nem akadályozta meg az éjszakai be
töréseket. A kíváncsi katonák többször be
másztak a kerítésen, ablakon. Ennek elkerülé
se végett február 12-én az összes földszinti
ablakokat bedeszkáztuk. Azonban a betörése
ket ez sem szüntette meg. Nap-mint-nap kö
vették egymást a betörések.
Lépéseket tettünk katonai őrség ügyében
is, de eredménytelenül. A betörésekért szigo
rú vizsgálatot ígértek a városparancsnoksá
gon. Éjszakai riasztó eszközöket, kolompokat,

csengőket szereltünk fel az épület különböző
részein. Minden kísérletet nagy zaj. lárma kel
tésével próbáltunk elhárítani.
Március hó folyamán több éjszakai betörés
történt, több-kisebb anyagi kár keletkezett. A
bentjárt katonák összeszedték az összes kul
csot és elvitték magukkal. Többízben szét
szórták a Néprajzi Társaság irattárát, az
Etimológiai Adattárat, a textilraktár felszere
lési dolgait.
Összeszedték a régi ablakfüggönyöket és
elvitték. Fényképészeti felszerelések után ku
tattak. Egy ízben a könyvtárban elhelyezett
könyveket és ládákat hányták össze, - ekkor
veszett el a Néprajzi Múzeum könyvtárának a
vendégkönyve, nemkülönben a Múzeum ven
dégkönyve is.
Február elején megjelent egy néhánysoros
tudósítás is a Néprajzi Múzeumról az akkori
egyetlen újságban: a Szabadság-ban, melyet
Dr. Gunda Béla helyezett el. Dr. Gunda Béla
nevének említése Néprajzi Múzeum anyagával
kapcsolatban az újságíró, László Gyula félre
értésén alapszik. Nevét az újságíró múzeumi
vonatkozásban önkényesen említette meg, s
bár Dr. Gunda Béla kifejezetten kérte, hogy ezt
ne tegye, - megtette. Dr. Gunda Bélának írás
beli nyilatkozata, melyet ebben az ügyben Dr.
Tasnádi-Kubacska András elnöki tanácsoshoz
intézett, így hangzik: „Ezekben a nehéz idők
ben a múzeumi anyagot Dr. Domanovszky
Györggyel való egyetértésben Dr. Márkus Mi
hály védte és mentette meg. Magam voltam
számtalanszor a tanúja annak, hogy dr. Már
kus Mihály a legügyesebb tapintattal és érzék
kel, mint tartotta távol az illetékteleneket a
Néprajzi Múzeum Épületétől és a Néprajzi Mú
zeum anyagától. “
Dr. Gunda Béla egy. ny. rk. tanár, - aki az
átmeneti időkben a Néprajzi Múzeumba volt
szolgálattételre berendelve, - március 6-án
visszautazott Kolozsvárra.

E hó 15-én magam is elutaztam Nyíregy
házára. hogy a Közgyűjtemények Országos fő
felügyelősége útján a Kultuszminisztérium
megbízásából a nyíregyházi Jósa Múzeum
anyagát rendbe szedjem, annak állapotáról a
Főfelügyelőséget tájékoztassam és további in
tézkedésig gondját viseljem.
Ez utasítást néhány heti pihenővel kötöt
tem össze, melyet a Néprajzi Múzeum igazga
tójától kaptam. Távollétem alatt a Néprajzi
Múzeum gondnokságát Dr. Balassa Iván mú
zeumőr vette át.
Március 15 után történt időkről, ezután
történt eseményekről mái' nem vagyok hiva
tott jelentést tenni. - mert akkor m ár az élet
megindulóban volt, a Múzeum igazgatását is
mét Dr. Domanovszky György vette kezébe és
intézkedéseiről az 1945/11. sz.-tól iktatott
akták beszélnek.
Amikor a fentieket írásban összefoglalva a
Néprajzi Múzeum történetének igaz ismerete
érdekében közlöm, kijelentem, hogy minden
képességemmel azon voltam, hogy a Néprajzi
Múzeum érdekét szolgáljam. Hogy' ez nem
mindenben sikerült úgy', ahogy szerettem vol
na, - abban külső erők akadályoztak meg.
Am it a Néprajzi Múzeum érdekében megte
hettem: megtettem!
Budapest, 1945. szeptember hó 29-én.
Dr. Márkus Mihály s.k.
Alulírottak, - m int a Néprajzi Múzeumban
bennlakók, igazoljuk, hogy' a fenti (1-16 oldal
nyi) jelentés mindenben az igazságot tartal
mazza és az eseményeket a maguk egymás
utáni sorrendjében írja le.
Unghy Jánosné s.k.; Molnár Jánosné s. k.;
Dr. Márkus Mihályné s.k.; Nagy Sándor s.k.;
Unghy János s.k.; Vadas Ferenc s.k; Nagy' Sándorné s.k.; Dr. Balassa Iván s.k.
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Márkus Mihály - M irhái Markus (Nyíregyháza, 1912- ) néprajzkutató. Tanulmányait a budapesti
tudományegyetemen végezte (1942). A budapesti Néprajzi Múzeum önkéntes, majd díjazott gyakornoka
(1937/38), a néprajzi tanszék tanársegéde. Múzeumőr Budapesten (1944-45). 1946-tól a kassai Kelet
szlovákiai Múzeum őre, 1951-57 között igazgatója. 1957-86: a Szlovák Tudományos Akadémia
munkatársa. 1951-57 között a Szlovák Múzeumi Szövetség. 1958-tól 1964-ig a Szlovák Néprajzi
Társaság elnöke. A magyar és szlovák interetnikus vonások kutatója. Néprajzi tanulmányai magyar és
szlovák nyelven jelentek meg.
(A Magyar Néprajzi Lexikon, Bp., 1980, Ili. k. 522. p. és az Encyklopédia Tudovej kultúry Slovenska.
Bratislava 1 9 9 5,1. k. 335-336. p. alapján.)

\ ISSZATEKIMES

33

A százhuszonöt éves Néprajzi Múzeum köszöntése

Bakó Ferenc

Most, m ikor több, mint száz etnográfus ünnepli anyain
tézményünk. a Néprajzi Múzeum százhuszonöt éve tör
tént megalapítását, meghatottan gondolok vissza azok
ra az időkre, amikor kapcsolatba kerültem vele és azok
kal az idősebb, fiatalabb kollégákkal, akik o tt művelték
akkor a néprajz tudományát.
Húsz éves voltam, amikor 1937-ben először léptem
át a Könyves Kálmán körúti épület küszöbét. Akkor nem
tudtam, nem is sejtettem, milyen szorossá válik majd
kötődésem a múzeumhoz és milyen sokat köszönhetek
majd ennek az intézménynek.
Az akkor még Pázmány Péter Tudományegyetemen
tudtam meg az egyik történelem szakos hallgatótól,
hogy van egy tanszék, ahol a népi kultúrát, annak isme
retét adják elő és érdemes az előadásokat meghallgatni,
így' indultam el a néprajzi tanszék felé és felvettem a
meghirdetett előadásokat. A tanszék vezetője Györffy
István nem tartozott a legjobb előadók közé, de minden
hallgatóját ismerte és személyes ügyeikről, terveikről
elmélyült beszélgetésekbe bocsátkozott velük. Egy' idő
múltán én Is bekerültem ebbe a körbe, és az ő ajánlatá
ra kerestem meg a múzeumot.
Bartucz Lajos volt akkor a Néprajzi Múzeum igazga
tója. mivel az embertan az angolszász tudományos
rendszernek megfelelően magába foglalta az ember és a
társadalom teljes kutatását: a mai embertant, a régé
szetet és a néprajzot is. Ez a szemlélet a múzeumi terü
leten is érvényesült, nálunk a Magyar Nemzeti Múzeum
fogta össze ezeket a tudományokat. A néprajz önálló
volt ugyan, de csak osztályszerű besorolással, a neve
Néprajzi tá r volt, s az antropológia is hozzá tartozott. Ez
magyarázza, hogy az igazgatói irodába menet egy raktá
ron keresztül kellett áthaladni, ahol üveges szekrények
ben sorrendbe állítva emberi koponyák sorakoztak.
Bartucz szívélyesen fogadott és megengedte, hogy
bejárjak a múzeumba. A 3()-as években nem volt muzeológiai oktatás Magyarországon és csak úgy lehetett
szakképesítést szerezni, hogy az egyetemi előadások
mellett múzeumi gyakorlaton kellett részt venni. Az én
első kapcsolataim is ilyen jellegűek voltak: bejártam és
megismerkedtem a múzeummal, annak munkatársaival.
1940-ben változás állt be a múzeum vezetésében,
Domanovszky György lett az igazgató, aki művészettör
ténész-régész volt, és ezekkel az ismeretekkel indult a
népművészet kutatására. Ő tehát szintén az univerzális
antropológia szellemében vált a Néprajzi Múzeum igaz
gatójává. Ebben az évben ő vett fel munkatársnak, de
fizetést, hivatalos kinevezést nem tudott adni, munka
köröm is így hangzott: fizetés nélküli, önkéntes, próba
szolgálatos gyakornok. Az anyagiakról csak annyit, hogy
fizetés helyett kaptam egy ösztöndíjat, ami évi 500 pen
gőt jelentett. Ebből természetesen nem lehetett megél
ni, ezért mellette más munkát is vállalni kellett.

A múzeum akkori tudományos kutatói közül ma már
alig él valaki. Először őket említem meg, akik át tudták
vészelni ezt a történelmi eseményekkel zsúfolt idősza
kot, és tudósok, néprajzosok maradtak. A legidősebb
közöttünk Kovács László (később K. Kovács) aki finn ösz
töndíja után Gunda Bélával - aki svéd ösztöndíjas volt megszervezte az Ethnológiai Adattárat. A második Már
kus Mihály (később Michal Márkus), aki abban az időben

The

I25th anniversary ni

Ih r Museum of Ethnography
The author first worked at the
Museum of Ethnography in
1937 as a university student,
at the time when the museum
was still part of file Hungarian

dolgozta fel és jelentette meg kitűnő szlovák tárgyú mo
nográfiáját, a Bokortanyák népét. Nem tudok másról,
aki még élne a múzeum háború előtti kutatói közül.
A 30-as évek második felében Györffy István és Teleki

National Museum. Between

Pál tudománypolitikai tevékenysége nyomán több ifjú ku
tató külföldi ösztöndíjat kapott, hogy ott szerzett tapasz
talataikat hasznosítani tudják. K. Kovács, Gunda Béla
mellett meg kell említeni Fél Edit nevét, akinek francia
kapcsolatai voltak, tudomásom szerint főleg svájciak. Azt
a módszert, ahogyan ő a múzeum textil osztályát, raktá
rát megszervezte és kezelte, ahogyan a ruhaneműk, viseletek tárgy ait gyűjtötte, feldolgozta, bizonyára a franciák
nál látta. Érdeklődésre szívesen megmutatta a raktárt,
de engedélye nélkül oda belépni tilos volt.
A régi munkatársak legtöbben már nem élnek és in

qualifications. Ilis recollec

kább csak az irodalomból ismertek. Vonzó egyénisége,
jovális modora miatt közülük elsőnek Gönyei Sándort
említem meg, aki a legkiválóbb terepmunkás, néprajzi
gyűjtő volt, örökösen a falvakat járta, legjobban ő fény
képezett és igen sok leíró dolgozatot írt. Én is sokat ta
nultam tőle. Szendrey Ákos a Folklór Osztályt vezette és
a szokások, hiedelmek tárgyait kezelte. Már akkor a ba
bonaszótáron dolgozott, ami sohasem jelent meg.
Ugyancsak a Folklór Osztályon dolgozott Manga János
is, ő akkor fejezte be az egyetemet. Némethy Endre nép
nyelvi kutatást végzett, örökösen a kemenesaljai tájszó
tár volt a témája, de sajnos ez sem jelent meg. Sokai kö
szönhetek neki, mert m int vékonypénzű kollégát, több
ször meghívott otthonába, és anyagilag is segítségemre
volt. A tudományos karhoz tartozott Tagún Galimdsán
is, ő m int cári tiszt menekült Magyarországra. Baskír lé
vén jól tudott oroszul és népe szokásait, életmódját jól
ismerte, itt pedig bekapcsolódott a néprajzi gyűjtőmun
kába. A múzeum kissé önálló osztálya volt a népzenei,
ahol olyan kutatók voltak, m int Lajtha László, Rajeczky
Benjámin, vagy a kevéssé ismert Dincsér Oszkár. Velük
gyengébb kapcsolatom volt. bár egy gyűjtésemet, az őr
halmi menyasszonybúcsúztatót ketten is lejegyezték:
Dincsér és Rajeczky.
Utoljára hagytam krompecher. később Korompay
Bertalant, a múzeum könyvtárosát, 1940-ben engem
őhozzá osztottak be. Nagytudású, több nyelvet ismerő
nyelvész, irodalomtörténész, aki a magyar és nemzetkö
zi néprajzon belül is talált témákat. Ilyen volt elsősorban
a csapda, mint népi vadfogó eszköz. Tanulmányai finnül

1940-42 he worked as an
unpaid, voluntary assistant in
order to gain a museological
tions are a tribute to many
outstanding colleagues who
worked there and, also, to the
m useum

itself,

where

he

acquired the necessary muse
ological

and

ethnographic

qualifications and practical
expertise that were indis
pensable to his later work.

is megjelentek. És meg kell még emlékeznem egy kollé
gáról, velem egykorú barátomról, akinek a nevét alig is
m erik (a háború óta eltűnt). Ifjú Haáz Ferenc erdélyi volt,
a kismesterségek gyűjteményében dolgozott és együtt
voltunk az újbarsi néprajzos táborban is.
A munkatársak, ma már úgy mondanánk: muzeológu
sok, annak ellenére, hogy a szakmán belül sokszor ellen
téteik merültek fel, laza közösséget alkottak. Időnként
összejöttek egy kis tere-ferére, baráti beszélgetésre. A
legemlékezetesebb volt ezek közül, am ikor Tagán és
Gönyei szamárhúst szerzett valahol és fasírozottat sü
töttek belőle. Az ilyen társalgások tréfamestere Cs. Tóth
András, a múzeum grafikusa, festőművész volt, aki hu
moros történeteket adott elő. leginkább saját életéből.
Az egyes kollégák megemlítésekor utánanéztem az
adatoknak és azt kellett látnom, hogy néha hiányosak a
Magyar Néprajzi Lexikonban közöltek. Nincsenek benne
a nálam idősebb korosztály külföldi ösztöndíjas tartóz
kodásai és más közérdekű adatok (pl. Haáz Ferenrről).

De leginkább azért ragadtam tollat, hogy kifejezzem,
m it köszönhetek annak, hogy már oly korán, 60 éve beállhattam a néprajzkutatók kicsiny táborába - akkor
még talán 15-20 lehetett az országban - , ráléptem arra
a pályára, amit ma néprajzi muzeológiának nevezünk.
Am ikor 1942-ben időlegesen megváltam a múzeumtól,
kaptam egy igazolást arról, hogy a gyakorlati időt letöl
töttem és ennélfogva múzeumban m int szakember ál
lást vállalhatok. Ez természetesen csak egyetemi abszo
lutóriummal és a diplomával együtt volt érvényes.
Minthogy 1947-ben ilyen bizonyítvánnyal csak keve
sen rendelkeztek, állandó jellegű munkát kaphattam a
MMOK kinevezésével Sárospatakon. így lehettem ké
sőbb az egri városi, majd a megyei múzeum kutatója és
igazgatója. Sohasem felejtem el, hogy ezeknek a munka
köröknek, állásoknak elnyeréséhez az alapot, a feltétele
ket a néprajzi képzettség és a Néprajzi Múzeum terem
tette meg, ahol annyi gyakorlati tapasztalatot, muzeológiai ismeretet szerezhettem.
■

Beszélgetés Bényi Lászlóval, az 1952-es
budapesti Munkácsy-kiállítás rendezőjével
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The painter László Bényi, the
official supervising the Buda
pest and provincial museums
in the Ministry of Religious

Kaposvári Gyula

Folyóirat unk ‘9 7 /1 számában már szó esett az 1944-45ös háborús károk, veszteségek felszámolásáról. Különö
sen a vidéki múzeumok voltak nehéz helyzetben. Bényi
László festőművésznek a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumban kezdetben kiállítások rendezése volt a
feladata, majd a budapesti és vidéki múzeumok előadója
lett. Izgalmas hetek, hónapok teltek el, míg a vidéki mú
zeumok más célra történő felhasználását sikerült meg
akadályozni.

and Public Education Affairs
organized a permanent exhi

- Ilo l kezdtetek az új kiállítások rendezését, kik vol

bition in the Keszthely muse

tak segítségedre?
- Keszthelyen 1949 tavaszán, amikor az ország egyik

um near Lake Balaton of a
well-researched

exhibition

material using some of the
most modern technical solu
tions of the age. lie was help
ed in his work by a specially
recruited group of exhibition
installers and designers. Fol
lowing the opening of this
exhibition, the renewal and
updating of museum exhibi
tions continued in four other
county museums and the Sá
rospatak castle.

legszebb múzeumát a Balaton mellett sikerült az elidege
nítéstől megmenteni. Haladék nélkül hozzáfogtunk a Ba
latoni Múzeum kiállítási terveinek elkészítéséhez. Április
első napjaiban már együtt volt a muzeológus brigád,
amely vállalta a kitűzött cél megvalósítását. Csalog Jó
zsef az őskori, Sági Károly a római- és népvándorláskori,
Vajkai Aurél a néprajzi, Endrődi Sebő a természettudo
mányi részt készítette elő, magam pedig a képzőművé
szeti anyagot válogattam össze. A tudományosan előké
szített anyag korszerű technikai megoldással művészi
köntösben elevenedett meg, ez a kiállítás technikai ren
dezőjének, Wagner Nándornak elévülhetetlen érdeme. A
restaurátori munkákat Csiszár Károly végezte.

- Hogyan fogadták a „Mészölytől Egryig“ címmel a
legszebb balatoni képekkel kiegészült kiállítási Keszthe
lyen és a fővárosban?
- Hallatlan sikere lett. Mutatta ezt a helyi sajtó meg
változott hangja: „a múzeum gyűjteménye már teljes...
megszűnt a múzeum beskatulyázott túlzsúfoltsága,
raktárszerűsége. A múzeum él, tanít nevel... kiállított
tárgyainak rendezettségével összbenyomása felejthe
tetlen" - írta a Keszthelyi Újság, 1949. június 29-én.
Nemcsak a VKM-ből, hanem a Pénzügyminisztériumból
is voltak látogatóink: segítséget kaptunk Székesfehér
vár, I lódmezővásárhely. Pécs, Szombathely és Sárospa
tak kiállításainak megrendezéséhez is.
1949 végén megszületett az új múzeumi törvény, ve
le a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja,
amely a múzeumi és műemléki terület legjobb szakem
bereit gyűjtötte össze.
A Munkácsy-kiállítás megrendezése
- Hogyan kaptad feladatul életed legnagyobb sikerű,
legjelentősebb kiállításának megrendezését 1952-ben?
- Munkácsnál kapcsolatos kutatásaim 1950-ben
kezdődtek, amikor sor került a szegedi képtár újjárendezésére. Tudvalévő, hogy a Szeged város által 1895ben megvásárolt nagy' vázlat a Honfoglalásról az ő tu 
lajdonuk. Amikor sikerült még néhány vázlatát felkutat-
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ni, kézenfekvőnek láttam a Munkácsy festmények külön
teremben történő bemutatását.
- Az 1950 augusztus havában megjelent katalógus
és a szegedi kiállítás tehát nyitánya volt a Munkácsy em
lékezéseknek. de a Műcsarnokban rendezendő országos
kiállítást még sorozatos viták akadályozták, mi volt en
nek az oka?
- A jubileumi Munkácsy-kiállítás megrendezésére
1952-ben - kétéves késéssel - került csak sor. Ez úgy
válik érthetővé, ha - mint valami rossz álmot - felidéz
zük az ötvenes évek kulturális és politikai légkörét.
A kiállítás megrendezésével előttem megbízott - egy
mást váltó - rendezők az átértékelt Munkácsy-életmű
ideológiai problémáival nem tudtak megbirkózni. A tel
jes életmű bemutatását ugyanis a Révai vezette Népmű
velési Minisztérium ellentmondásosnak tartotta, főként
azért, mert a „szegényember korszak" hatalmas és vi
lághírű alkotásaival szemben azzal, hogy az egykori
asztalosinas bárónőt vett feleségül, majd a „néptől el
fordulva" szalonképek és biblikus képek festésére tért
át, „elárulta“ osztályát... Végül - de nem utolsósorban bűnéül rótták fel, hogy a „Honfoglalás“-l soviniszta szel
lemben festette meg.
Amíg ezek az ideológiai viták zajlottak én - egy elhú
zódó sportsérülés folytán - lakásomon tartózkodtam, de
a Múzeumi Központtal kapcsolatban lévén tudomásom
volt arról, hogy a tervezett Munkácsy-kiállítás ügye az
említett okok miatt zsákutcába került.
- A betegszabadságod alatt tudtál-e a Munkácsykérdéssel foglalkozni?
- Apósom, Supka Géza mennyezetig érő könyvespol
cain kéznél volt a szükséges szakirodalom, Oltványi Im 
re, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója pedig rendel
kezésre bocsátotta az általa, hosszú évek munkájával
összeállított Munkácsy-művek oeuvre-katalógusát, a
festmények fotóival. Már csak a Műcsarnok alaprajzát
kellett megszereznem, s mindennek birtokában beje
lenthettem, hogy - ha felhatalmazást kapok - előkészí
tem és megrendezem a kiállítást.
A már-már kult úrbotránnyá dagadt helyzetben ajánlkozásom, úgy látszik, valamiféle veszett fejsze nyele le
hetett, mert végül is megbíztak a feladattal. Magyaror
szágon 224 Munkácsy-mű vo lt fellelhető, amelyek
végülis kiállításra kerültek. A hatalmas és sokoldalú
életmű rendezési szempontja számomra szinte egyér
telmű volt: időrendben - ami egyben tematikai össze
függést is jelentett - . lehetőleg témánként csoportosíta
ni Munkácsy jellegzetes korszakait. így mondanivalója
nemcsak az egyes művek által, de az egész terem han
gulatával kapott hangsúlyt. Egymást követték a népélet
képek, a tájképek, a történelmi zsánerképek, a szalonké
pek és a biblikus tárgyú festmények termei, a hozzájuk
tartozó vázlattanulmányokkal. Végül - a kiállítás tenge
lyében - a „Honfoglalás“ című nagyméretű főműve
állott. Bemutatásához felhasználtam mindazon ismere

A „Honfoglalás" a Parlament Munkácsyterméből átkerült a Műcsarnokba. A kép előtt
Bényi László. - Munkácsy's 'Conquest of
Hungary', kept in the Hall of Parliament at the
exhibition, with László Bényi sitting in front of
the painting
nyékét megváltoztatni, m it segítettek ebben a képhez
készült és 1950-ben Szegeden általad már bemutatott
vázlatok?

László Bényi's tribute to
the painter Mihály Munkácsy
on the 50th anniversary of the

- Kutattam a millennium korának sajtójában, folyó
irataiban, lapoztam a parlamenti naplókat, amelyek
megőrizték az országgyűlésen elhangzó vitákat. Látni

painter’s death - who started

lehetett, hogy Munkácsynak - a nagy megtiszteltetés
mellett - nem volt ínyére a 4,60 x 13,55 méteres hatal
mas felület, de a parlamenti bizottság ragaszkodott hoz
zá, mivel a reprezentatív terem megkövetelte.

fame - was the mounting of

Munkácsy - a megbízás után - a Tudományos Akadé
mia történész szakembereihez fordult, hogy a honfogla
lásról, az itt élő népekről hiteles adatokat szerezzen.
1890 decemberében Munkácsy arról írt, hogy a „hada
kozó csoportok nem lennének összeegyeztethetők a kép
eszméjével.“ Az ő műve a különböző népek testvéri, a

his life as a carpenter’s app
rentice and rose to world

an exhibition from his large
canvas, ‘Conquest of Hun
gary' and a number of sketch
es on the same theme in
1950, in the gallery 'o f the
Szeged museum. The orga
nizers of the Munkácsy exhibi
tion planned for Budapest
were dismissed one after the

békés jövőt szolgáló együttélését biztosító honalapítást
kívánta megfogalmazni. Másfél éven át gyűjtött anyagot,
vásárolt a pásztorok viseletéből (pl. Szolnokon a vasút
állomáson vásárolta meg egy öreg pásztor kucsmáját.
K. Gy.) Beöthy Zsolt irodalomtörténész írta: „Munkácsy
a történelmi esemény szellemét kívánta megragadni és

other since the period of the

a nép festője ösztönösen a legbiztosabb forráshoz nyúlt,
a néphagyományhoz: a művész megfestette azt, a m it a
krónikás megírt, amit a regös énekelt, a regös énekelte
azt, amit a nép mesélt.“

becoming a celebrity he went

Kevesen tudták a „soviniszta szellemiséget“ emlegetők közül azt is, hogy Munkácsy „Honfoglalásba nem a
millenniumkor került az országházba, rendeltetési he
lyére annak ellenére, hogy a festménnyel kapcsolatos
parlamenti vitában a művész felfogását védve elhang
zott: „Munkácsy festménye gyönyörű jelképe annak,
hogy bennünket a nemzetiségekkel nem lánc, hanem az
együttérzés ta rt össze. A művész a szlávokat nem fes
tette törpe meghunyászkodó alakoknak, hanem büszkén
felemelt fővel állnak ott. nem rakják le kardjukat, hanem

’cult of the personality’ was
hardly conductive to accepting
the fact th a t the former car
penter’s apprentice had made
his name in Paris and after
on to paint several master
pieces of the Paris salons and
a series o f Biblical themes.
The ideological war cul
minated around the large, c.
4.69x13.55 m painting, ‘Con
quest of Hungary’ and its
sketches. One of the objec
tions was th a t Árpád, leader
of the Hungarian tribes, sits
erect on his stallion while
meeting the peoples living in

temet, ami szükséges volt ahhoz, hogy kivédjem a fest
ménnyel szemben jogtalanul támasztott vádakat. Bebi
zonyosodott, hogy Munkácsyt annak idején, a millenni
umkor a „Honfoglalás“ eszmei tartalma miatt éppen
ellenkező támadások érték.
Hogyan sikerült a „Honfoglalás“ c. alkotásról

- Jókai Mórnak ezt a Munkácsy melletti harcos k iá l
lását még a Munkácsy-kiállítás megnyitása előtt közölted
a Szabad Művészet 1952. júniusi számában „A Honfogla

the exhibition of Munkácsy’s

hangoztatott megbélyegző „soviniszta szellemű“ vélemé-

lás a Műcsarnokban“ címmel, de említetted azt is, hogy

showed Árpád standing on

felemelik, annak jeléül, hogy a magyarokkal együtt akar
ják megvédeni ezt a földet.“

the new country.
In

1952,

László Bényi

undertook the collection and

oeuvre. One of the earliest
sketches

to

the

painting
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the ground among the others.
The authorities in Parliament,
who commissioned the exhi
bition, modified the general
programme of the exhibition,
which eventually drew about
half a m illion visitors.

ráakadtál az első vázlatra is, amelyen Árpád nem ül ló 
háton, hanem a földön áll. Végezetül szeretnék arról ha l
lani, hogyan tudtátok a Parlament Munkácsy-terméből
kölcsönözni a Műcsarnok kiállításra a “Honfoglalását?
- A képet a század elején a parlament azon term é
ben helyezték el, ahol a külföldi delegációkat fogadja az
országgyűlés elnöke.
Rám hárult a nagyméretű Munkácsy-kép kölcsönkéré
se. „Szó sem lehet róla!“ - volt a válasz. „.Akkor kérek
10.000 látogató jegyet a Munkácsy-kép megtekintésére.“
Álmomban sem gondol
tam akkor még a csaknem
félm illió látogatóra. Azzal
állították le ezt a kissé
erőszakos
kérésemet,
hogy összehívtak egy res
taurátor bizottságot. Ok
teljes
jóhiszeműséggel
megállapították: „a Mun
kácsy-kép eléggé rossz ál
lapotban van, a képnek a

A kiállítás egyik terme
Detail of the exhibition

vakkeretről való levétele,
majd újra felfeszítése ko
moly veszélyt jelent a kép épségére, s ezért nem javasol
ják, hogy a képhez hozzányúljunk. Ezzel akartak engem,
illetve a rendezést lefékezni és meggyőzni, mondjunk le
arról, hogy a „Honfoglalás“-t kiállítsuk ezen a bemutatón.
„Hát ha maguk elismerik, hogy veszélyeztetett állapotban
van, akkor itt az alkalom, hogy restauráljuk ezt a képet.“
Sárdy Brutus vezetésével ellen-restaurátor bizottságot
állítottunk össze, akik meg is állapították, hogy az mind
igaz, amit Kákai-Szabó mond, de nincs semmi akadálya,
hogy levegyék a képet, megtoldják, szétszedjék a vásznat
és újra enyvezzék össze. Ez Sárdynak egy zseniális tech
nikai megoldása volt, mert a rongyos, megsérült rész va
lóban szakadozott volna.
Végül is hosszas huza-vona után, amiben a döntő szó
az volt, hogy hangsúlyoztuk, amennyiben nem járul hozzá
a parlament a kép kiadásához, adjanak egy nyilatkozatot,
hogy ők vállalják a felelősséget a kép további romlásáért.
Ezt nem vállalták és belenyugodtak a kép kölcsönzésébe.

A falon a „Honfoglalás" vázla
tai, a tárlókban Munkácsy-dokumentumok
Sketches to 'Conquest of
Hungary' and various other
Munkácsy documents

Következett a restaurálás nehéz feladata. Ezt Sárdy
Brutus végezte el a Technikai Osztály szakembereivel.
- Van még egy kérdésem a parlamentben folytatott
tárgyalásokhoz: kaptál-e ehhez segítséget felsőbb helyről?
- Személy szerint én tárgyaltam végig, mert én kap
tam megbízást a Munkácsy-kiállítás megrendezésére, s
úgy éreztem a „Honfoglalásának a Műcsarnok főfalán
kell szerepelnie, körülötte
a nyolcra növekedett szí
nes vázlattal.
A rendezés bepillantást
igyekezett nyújtani a nagy
mű keletkezésének titk a i
ba. Népművelési célt is
szolgáltak a teremben el
helyezett korabeli újság
cikkek, fényképek, repro
dukciók és a Munkácsyról
megjelent művészeti iro 
dalom. a technikai vonat
kozások (aszfalt haszná

lata) szemléltetésére. Hornicsek László tanársegéd az
Iparművészeti Főiskoláról stílusos tárlókat készített,
hogy ezt a nagy anyagot, ami rendelkezésünkre állt, be
mutathassuk.
A kiállítás egy ik érdekes megoldását kell még említe
nem. Szerepelt a bemutatott művek közt a bécsi Kunst
historisches Museum lépcsőházának mennyezetét díszí
tő Munkácsy-képnek egy 400 x 400 cm-es nagyságú váz
lata 1903-ból, amit felhelyeztettem a plafonra. Olvastam
ugyanis Munkácsy egy levelét, amelyben tiltakozott az el
len, hogy függőlegesen a falra akasztva mutatták be.
- 1952. július 12-én került sor az ünnepélyes megnyi
tásra, hogyan történt a kiállítás szakmai jóváhagyása?
- Amikor minden készen volt, akkor tekintette meg
Révai a kiállítást. S egyidejűleg összehívtak egy bizott
ságot, nem is akármilyet, legalább 20-an, 30-an voltak,
egészen széles körből. Ék Sándortól kezdve a művészek
egész sora. A bizottság mint egy ember a rendezés mö
gé állt, s azt mondták: „Mit akar a Bényi, mikor ez jó?“
„De nem a Bény inek nem tetszik, hanem a Révainak, az
pedig nagy különbség." Akkor Herman Lipót, a művészkortársakról szóló anekdotikus írások szerzője, a
rutinos, derűs bölcs kért szót, s azt mondta, hogy meg
érti Révai elvtársat, mert a látogatók tulajdonképpen
torlódni fognak a Siralomháznál és onnan a biblikus
képek termébe jutnak, de hogy ne legyen torlódás, a
teremben középre egy kötélkorlátot kell rakni. Úgy is
történt. Igaz ugyan, hogy a megnyitás után kérdezget
ték, miért nem lehet itt továbbmenni, s az „ideológiai“
korlátot elsöpörte a közönség fantasztikus érdeklődése
a Munkácsy-képek iránt.
Megjegyzésre érdemes, ami még nem fordult elő,
hogy' az országgyűlésen jegyzőkönyvben emlékeztek
meg a Munkácsy-kiállítás sikeréről.
- Akad-e fájdalmas emléked a Munkácsy-kiállítással
kapcsolatban, vagy olyan elgondolásod, amit nem si
került megvalósítani?
- A kiállítás rendezése közben és a nagy közönségsi
ker láttán felötlött bennem egy Munkácsy-múzeum létesí
tésének a gondolata. A párizsi Rodin-múzeum, az amsz
terdami Van Gogh-múzeum, Harlemben a Franz Hals-múzeum és a még számtalan példa van arra, hogy a kis vagy
a nagy nemzetek miként becsülik meg értékeiket.
Megbízás nélkül hozzáfogtam a Munkácsy-múzeum
megtervezéséhez. Az épületért nem kellett messzire
mennem. Akkor - 1952-ben - még állt romos állapotban
az egykori Gerbeaud-pavilon. Az 1 Ft-os belépődíjakból
összejött csaknem félmilliós bevétel elegendő lett volna
az épület helyreállítási költségére, s meg tudtuk volna
venni a magánosoktól a fontosabb képeket, hiszen a
Munkácsy-képek nagy részét múzeumokban őrizték, ál
lami tulajdonban voltak. A tervet sokan pártolták, azon
ban a Munkácsy-múzeumra vonatkozó javaslatommal
nem értett egyet a Népművelési Minisztérium.
Engem viszont megnyugtatott a hatalmas és elisme
rő sajtóközlemények és értékelések áradata, amelynek
csak az ismertetése is meghaladná ennek a cikknek a
terjedelmét.
Az érdeklődő figyelmét felhívom a Múzeumi Híradó 1952. évi 6.
számából Jakabffy Imre: Munkácsy kiállítás a sajtóban c. összeál
lítására (37-16. oldal).

■
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MSSZATEKIXTES

A Nemzeti Múzeum 1956-os tűzeseteiről

Minárovics János

A „MAGYAR MÚZEUMOK“ 1996/4. számában „A
Természettudományi Múzeum 1956-os tragédiá
ja “ főcím alatt két írás jelent meg („Mi égett el a
Nemzeti Múzeumban?“ , illetve „Ki az oka a Nem
zeti Múzeum égésének?“). Miközben érdeklődés
sel olvastam őket, megszólalt bennem a tűzoltó
történész. Egyrészt ugyanis a tüzek oltásában ál
talam jól ismert tűzoltó bajtársak vettek részt.
Másrészt annak idején közelebbről is megismer
kedtem e tűzesetek irodalmával, mivel 1959-ben
- mint a Tűzoltó Múzeum Igazgatóját - megkere
sett levelével V V Szemjonov, Moszkva Város Ál
landó Tűzoltástechnikai Kiállításának tudomá
nyos munkatársa, akit az 1956-os tűzesetek kö
zül főleg a Nemzeti Múzeumban történtek érde
keltek. A tűzoltást akkor vezető egyik tűzoltótiszt
(Totzl Károly nyugalmazott ezredes) pedig kész
séggel vállalta, hogy segít az események felidézé
sében. így most, több mint negyven év elteltével
rekonstruáljuk a történteket.
A fennmaradt eredeti dokumentumok ugyan
csak hiányos adatokat tartalmaznak, a tüzek idő
pontja azonban így is pontosítható. A Belügymi
nisztérium Jászai Mari tér 16. sz. alatti épületé
ben, a tűzoltóság központi ügyeletén naplót ve
zettek a beérkezett napi jelentésekről. Ebbe az
akkori ügyeletes tisztek 1956. október 23-án
8.30-tól 24-én 8.30-ig tartó szolgálati idejük
alatt a következőt jegyezték be: „...összefoglaló
jelentés a továbbiakban: Budapest területén az
alábbi kiemelkedő tűzesetek történtek... 5. Nem
zeti Múzeum (3 esetben) jelenleg is dolgoznak...“
Október 25-én újabb jelentést vett az ügyelet,
mely szerint: „A Bp-i főosztályról Horváth szds.
jelenti, hogy a IV., VII. és a Vili. roham kivonult a
Nemzeti Múzeumhoz. “ Mindössze ennyi bejegy
zés található az 1955. VIII. hó 4-én hitelesített
„Ügyeleti Naplódban.
Más forrásokból is ismert, hogy a Nemzeti
Múzeum tűzeseteihez a tűzoltók 11 esetben vo
nultak ki. Az első vonulás 1956. október 24-én
12.13-kor történt. Többen is jelezték, hogy a Mú
zeum két ablakán füst tör ki. Riasztották a Vili.,
a XI., a XX. kerületi alosztályok és a XI. kerület
Tass vezér u. 9. alatt akkor működő Petőfi Tűzoltótisztképző Iskola gépjárműfecskendőit. A XX.
kerületiekkel vonult a tűzoltási csoport egyik
tisztje, Schuszter Ferenc főhadnagy' is egy hír
adóssal (a tűzoltási csoport többi beosztottja ak
kor egy másik esetnél volt bevetve).
A riasztott egységek közül azonban csak a XI.
kerületi fecskendőnek sikerült a Nemzeti Múzeu
mot megközelítenie. Papp Sándor főhadnagy irá

nyításával behajtottak a Múzeumkertbe. Két „M“
/m otoros/ sugarat szereltek fel (az „M“ sugár 75
mm átmérőjű tömlőn át vezette a vizet és hatá
sosabb sugarat adott, mint az „E“ , azaz egysé
ges, 52-es tömlőn át vezetett). A Múzeum utcai
oldalon két helyiség égett. A tüzet eloltották, jól
lehet működésük idején igen heves harcok foly
tak, s ezért a tömlővezetékeket visszaszerelni
sem tudták.
Még ugyanazon a napon 18.08-kor jelezték,

The

hogy' tűz van a Nemzeti Múzeum második eme
letén. A riasztott fecskendő, ami a ceglédi alosz
tályról volt felrendelve, a harcok miatt nem tu
dott a tűz színhelyére eljutni, kénytelen volt állo
máshelyére visszafordulni. 19.25-kor újólag je

could not be rolled up owing to heavy gunfire.

lezték a Nemzeti Múzeum égését. Akkor a VIII.
alosztályon (Kun u. 2.) állomásozó székesfehér
vári és ceglédi fecskendők kísérelték meg a vo

however, the main purpose was to prevent the fire

nulást, de ismét sikertelenül.
Időközben a BM Országos Tűzrendészeti Pa
rancsnoksága által a budapesti egységek erősíté
sére felrendelt három vidéki fecskendő létszámát
10-10 főre egészítették ki, egy nagy helyismeret
tel rendelkező szerparancsnokot és egy budapes
ti gépkocsivezetőt vezényeltek mindegyikre azzal
az utasítással, hogy' segítsék a vonulásban és a
működésben a vidéki tűzoltókat. Totzl Károly, aki
akkor a tűzoltási csoport főhadnagyi rangban lé
vő vezetője volt, úgy' emlékszik, hogy a budapes
ti fecskendők is a megszokott 8 fő helyett tíz em
berrel vonultak.
A következő riasztásra október 25-én 1.03kor került sor, de sem a XI. kerület, sem a tiszti
iskola fecskendőjének nem sikerült a helyszínre
jutnia, mivel útközben feltartóztatták őket. A tü
zet időközben mind többen jelezték, majd 2.36-

performed by nine firemen, using six ‘E’ water jets,

kor ismételt riasztásokra került sor.

the African exhibition too w'orked under rather

Végül a XI. kerületnek és a tatabányai fecs
kendőnek (ez utóbbi is a XI. kerületi alosztályon
állomásozott), valamint a tűzoltási csoportnak
sikerült a kárhelyre jutnia. Égett a II. emeleti ás
vány- és kőzettári rész, ezek felett a III. emeleten
az afrikai kiállítás és a tető. Két „M“ sugárral
kezdték meg az oltást. A tűz veszélyesen terjedt
a 11. emeleten a Puskin utcai oldal felé, fenyeget
ve a Széchenyi Könyvtárat. Az afrikai rész tüze a
Múzeum körút és a Puskin utcai rész felé egy
aránt terjedt. Totzl Károly visszaemlékezése sze
rint a tűzoltási csoport, a rohamfecskendő (ide
válogatott, számos tűzesetnél sikerrel bevetett
és nagy tapasztalattal rendelkező tűzoltók voltak
beosztva) és a tiszti iskola kivételével a többie
ket (a V III/1., VII/1. és két vidéki fecskendő) kü-

dangerous conditions because this area was also

1956 fires of the Hungarian Xalion.il

Museum

Between October 23 and 30, 1956, the fire brigade
was alerted eleven times to extinguish fires in the
Hungarian National Museum. The first alarm was on
October 24, at 12.13 o'clock. Only one of the four
units could approach the scene of the fire, and
although the fires burning in two museum rooms
were extinguished with ‘M’ water jets, the hoses
On October 25, following repeated alarms, two
units could at last begin extinguishing the fires in the
geology and minerals collection on the second floor,
and in the African exhibition on the third floor:

from spreading to the Széchenyi Library, also housed
in the museum building. This task was eventually
as well as atomized water and foam (the latter in
order to minimize damages and to prevent the fires
from flaring up again). Another unit tried to
extinguish the fire on the roof, while the insurgents
fired at nearby Soviet tanks from a former cupola
about 30 m away who returned the fire with machine
guns. Lieutenant Károly Totzl ordered the third unit
W'as entrusted w ith ‘blackening’, i.e. extinguishing
the burning cases of the geology and minerals
collection, and according to his recollections the
firemen in this unit could only inch their way forward
very carefully since this area was under continuous
fire by machine guns and pistols. Even so, they
managed to prevent the spreading of the fire. The use
of fire-hoses, brought here from other areas could
only be begun about one hour after the beginning of
the entire fire extinguishing operation. The firemen in

under constant gunfire. Fbllowing three hours of hard
work they finally managed to locate the extremely
complex fire. Even though they would only have
needed another 30-40 minutes for extinguishing the
fire and another tw o hours for checking the area, this
proved impossible because of the constant gunfire,
and the firemen were forced to seek shelter in the
underground shelter. In the meantime, the fires again
flared up and the extinguishing of the fire on the roof
had to be continued immediately. The firemen used
16 'E' water jets for several hours. In sum, we can say
that the firemen did an excellent job and proved their
heroic devotion.

lönböző más kárhelyeki’ől irányították át, ezért a
helyszínre érkezésük kb. 60 percig tartott.
Totzl főhadnagy négy, úgynevezett harci sza
kaszra osztotta fel a rendelkezésre állt erőket,
de előbb felderítést végzett, majd intézkedett,
hogy az eredményesebb oltás érdekében tolólét
rát rendeljenek ki.
Az első harci szakasznak Petőfi József száza
dos vezetésével az volt a feladata, hogy minden
körülmények között akadályozzák meg a tűz to
vábbterjedését, ezen belül a legfőbb cél a Szé
chenyi Könyvtár tűztől való megvédése volt! Ezt
a feladatot a nagyméretű tűzhöz viszonyítva igen
kis erővel, mindössze kilenc tűzoltóval kemény
küzdelemben sikeresen megoldották, a tüzet
visszaszorították a Múzeum utcai oldalon a Mú
zeum körút irányába. Hat „E“ sugárral körülzár
ták az égő részt. Ködsugarakkal (azaz porlasz
tó n vízzel) és „habosított vízzel“ (amíg a roham
fecskendő habtartálya bírta) dolgoztak az égő
részben, hogy csökkentsék a vízkárt, és kizárják
a visszagyulladás veszélyét.
A második harci szakaszt Hidas Gyula fő
törzsőrmester (régi fővárosi tűzoltó, birkózó baj
nok) vezette. Rájuk hárult a tűzfalon átterjedt te
tőtűz eloltása, s a tűz visszaszorítása a tűzfalon
túlra. Ehhez két egységes sugár és kéziszer
számok álltak a rendelkezésükre. A tetőt meg
bontva a tüzet visszaszorították, majd a tetőré
szen kí\ ülre hatolva visszaverték a Múzeum utca
felé. Feladatuk különösen veszélyes volt. mert
miközben a tetőn oltottak, a tőlük kb. 30 méter
re lévő kupolából erős géppisztoly- és golyószóró-tiizet zúdítottak a szovjet páncélosokra, ame
lyek erre géppuskával válaszoltak.
A harmadik harci szakasz Papp Sándor fő
hadnagy vezetésével a II. emelet magasságában
a tűz terjedésének meggátlását kapta feladatul,
de rájuk várt az ásvány és kőzettani részen az
égő szekrények „lefeketítése" (a lángolás meg
szüntetése) is. majd tovább kellett haladniuk Pe
tőfi százados harci szakaszával szemben mind
addig, amíg nem találkoznak. Mivel a Múzeum
utcai oldalt gépfegyver- és géppisztoly-soroza
tokkal pásztázták, csak kúszva közlekedhettek,
de így is meggátolták a tűz tovaterjedését.
A negyedik harci szakasznak (Novotnyi Ferenc
főhadnagy parancsnoksága alatt) az volt a felada
ta, hogy az afrikai kiállítás tüzét eloltsa, majd ha
toljon be a padlástérbe és a tetőtűz terjedését a
Múzeum körút irányába gátolja meg. Az oltás
megkezdésekor igen veszélyes volt a helyzetük,
mert minden mozdulatra lőtték ezt a részt. Az ol
tást itt 4 „E" sugárral végezték, de a vízköd-sugarakat kénytelenek voltak a lövöldözés miatt több
ízben kötött sugárra átváltani. Feladatuk második
részét azonban nem hajthatták végre, mivel a
szovjet parancsnokság a tűzoltást - a harcok mi
att - leállította. A kirendelt tolólétra megszerelé
sére sem kerülhetett sor, mert a létrán a sugarat
irányító tűzoltónak a nagymérvű tűzharcban sem
miféle védelmet sem biztosíthattak.

A nagyméretű és rendkívül bonyolult tüzet a
nehézségek ellenére a tűzoltó egységek 3 órai
megfeszített munkával lokalizálták. Am a tűz vég
leges eloltásához további mintegy' 30-40 percnyi
működésre lett volna szükség, majd még másfél
két órát igényelt volna a helyszín alapos átvizsgá
lása, hogy' lappangó tűz ne maradhasson vissza.
Amikor a tűzoltókkal az oltást abbahagyatták, ők
a fecskendőket leállították, a tömlővezetékeket
azonban tűzcsapnyomás alatt hagyták, így vonul
tak a légópincébe.
Az erős tűzharc mintegy 40-50 percig tartott,
majd után néma csend uralta az épületet. Ne
gyed 7-kor Totzl és Hidas felderítésre indult. A
múzeum üres volt, de a két órával korábban le
feketített tűz újra lángra kapott. Haladéktalanul
folytatták az oltást, mert különben a múzeum
egész teteje leégett volna. Időközben kiérkezett a
székesfehérvári és a tiszti iskolai fecskendő, így'
lehetővé vált az ötödik harci szakasz beállítása.
Ezt Szőke István százados irányította és ide
tartozott 30 tiszti iskolás. Szükség is volt rájuk,
mert a két órai oltáskiesés miatt a tetőtűz átter
jedt a Múzeum körúti oldalra is. Ők a tűz oltásá
val egyidejűleg haladtak Hidas főtörzsőrmester
harci szakaszával szembe. A hőség a padlástér
ben olyan nagy volt. hogy' a sugárvezetőket 3-4
percenként váltani kellett (a tetőszerkezetbe be
épített nagy mennyiségű faany ag, a bádogborítás
alatti sűrű deszkázat égett). Ezért a bádogborí
tást helyenként megbontották, s 8.35-re a tűz is
mét le volt feketítve.
Totzl Károly úgy emlékszik, hogy 16 darab „E“
sugárral működtek órákon át. Több sugárnál
kezdetben csak egy sugárvezető dolgozott és
osztókezelőik sem voltak. Az osztókat a szakasz
parancsnokok kezelték és ők segítették a suga
rak áthely ezését és a tömlőhosszabításokat is.
Külön kiemelte a gépkocsivezetőik helytállását,
mert ők még a többieknél is veszélyesebb hely
zetben voltak, az utcán egymagukban, védtelenül
biztosították társaiknak a vizet a tűzoltáshoz.
Amikor a tiszti iskolások kivételével az egysé
gek készenléti helyükre vonultak, az óra 14.30-at
mutatott. Az utóbbiak az épület átvizsgálása
után, 16.10-kor tértek vissza szolgálati helyükre.
Egy óra múlva azonban ismét jelezték, hogy' a
Nemzeti Múzeumban tűz van. A IX. és a VI. al
osztály fecskendői, valamint a XI. tolólétrája az
égő telőszék-gerendákat 1 „M“ sugárral eloltot
ták és 19 órakor a helyszínt elhagyták.
20.46-kor a tetőszerkezet égését jelezték a
tűzoltóságnak, azonban a kirendelt XXII. kerületi
fecskendő és a tűzoltási csoport - útközben tör
tént feltartóztatásuk miatt - nem tudott a kárhelyre eljutni. Többen is nagy tüzet jeleztek a
Nemzeti Múzeumból, ezért 23.17-kor kivonult a
XXII. alosztály második fecskendője, majd köz
vetlenül ezután riasztották a VII., a Vili. és a IX.
alosztályok fecskendőit, a rohamszert és a tűzol
tási csoportot, ám ők is csak nehezen jutottak el
a múzeumig, mert vonulásukat a harcoló felek

akadályozták. Ekkor a tűz rendkívüli hevességgel
égett (a sok fa és a különböző ásványi anyagok
könnyen égő csomagolása miatt), mégis 35-40
perc alatt sikerült a lángok leverése és a kis ter
jedelmű tetőtűz eloltása sem jelentett nagyobb
problémát. Az utómunkálatokhoz tolólétrát ren
deltek ki. ugyanis a parázsló gerendákat egyen
ként ki kellett bontani és eloltani. Ezek az egysé
gek október 26-án 3.50-kor vonulhattak be ké
szenléti helyeikre.
Ezen a napon reggel 7.17-kor ismét tetőtüzet
jeleztek a Nemzeti Múzeumból, a riasztott VII. alosztályi fecskendő működésére azonban nem ke
rült sor, mivel csak az üszkös gerendák füstölög
tek. Az egység, miután az egész tetőszerkezetet
átvizsgálta, 11.20-kor elhagyta az épületet.
A következő napon, október 27-én 14.18-kor
immár nyolcadik alkalommal jeleztek tüzet a
Nemzeti Múzeumban. A VI. alosztály fecskendő
jét, a rohamszer és a tűzoltási csoport beosztott
jait ekkor Petőfi százados vezette. A tetőszerkezet
égett mintegy 6 négyzetméternyi területen, vala
mint a Múzeum utcai oldalon az eresz. Egy „E“
sugárral és kéziszerszámokkal az oltást 17.30-ra
befejezték.
Még háromszor vonultak ki a tűzoltók a Nem
zeti Múzeumhoz (október 28-án 17.14-kor; 30án 10.14-kor és 15.46-kor). Beavatkozásra azon
ban nem került sor. a tüzek ugyanis olyan kicsik
voltak (egy-két négyzetméternyi parketta, illetve
faanyag izzott). hogy azokat az ott dolgozók, mi
re a tűzoltók kiértek, eloltották.
A történteket összegezve megállapíthatjuk,
hogy' a Nemzeti Múzeum nagy- kiterjedésű és bo
nyolult tüzeit a kivonult tűzoltóegységek rendkí
vül nehéz körülmények között, bátor és szaksze
rű beavatkozásukkal eloltották. Ez részben annak
köszönhető, hogy a parancsnokok tisztában vol
tak azzal, hogy milyen pótolhatatlan nemzeti ér
tékek forogtak veszély ben, de az is sokat számí
tott, hogy nem sokkal korábban (október 1. és 15.
között) helyismereti foglalkozások keretében tak
tikai terveket dolgoztak ki a múzeumban esetleg
előforduló tüzek gyors és hatásos leküzdésére.
Helyismeretük is hozzájárult tehát ahhoz, hogy
magabiztosan és határozottan irányították egy
ségeiket. Különösen kitűntek a Nemzeti Múzeum
tüzeinek oltásában a rohamszer beosztottjai, élü
kön Hidas Gyula főtörzsőrmesterrel. Ők minden
kor a legveszélyesebb feladatokat vállalták ma
gukra, gyors és példamutató helytállással oldot
ták meg a legnehezebb helyzeteket is.
A Természettudományi Múzeum Baross utcai
épületében (november 4-ét követően) pusztító
tűzről Totzl Károly annyit mondott, hogy arról
„érthetetlen módon csak nagyon későn kaptunk
jelzést. Amikor a tűzoltási csoport, a rohamfecs
kendő és az V /l-e s fecskendő a helyszínre ért, a
múzeumban nem tartózkodott senki sem. Négy
„E" sugárral két órán át tartó működéssel oltot
tuk el a tüzet.“
■
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Kiállítások
Megm entett műkincsek ‘97

Tímárné Balázsy Ágnes

1974, a magyar tárgyrestaurátorok levelező tagozatos
egyetemi képzésének kezdete óta minden ét ben kiállí
tásra kerültek az évközi készítéstechnikai munkák és az
éwégi restaurálási feladatok, majd 1978 után a diplo
mamunkák is. Ezeknek a két-három napos kiállítások
nak sokáig csak annyi szerepe volt, hogy a munkákat el
bíráló bizottságok alaposan megtekinthessék a „te r
mést“ és megállapodjanak az osztályzatokban. Később
értesítettük a végzetl hallgatókat, majd lassan az egész
restaurátori szakterületet, hogy e rövid idő alatt
meglátogathassák a kiállítási.
A kiállítások színhelye az MRMK/KMI Könyves Kál
mán körúti tanterme volt. A Magyar Képzőművészeti
Főiskola és az MRMK/KMI együttműködésében folyt
négyéves képzés utolsó évfolyamának hallgatói 1992ben végeztek. Ekkor már a képzést szervező-végző cso
port a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozott. A múze
umi gépezet segítségével egyszerre csak nagyobb nyil
vánosságot kapott a kiállítás, megjelentek az újságírók,
rádióriporterek. Ők vetették fel először, hogy méltatlan
a kieső helyen, pergő mennyezetű tanteremben zsúfol
tan megrendezett és rövid ideig nyitvatartó kiállítás
azokhoz a kivételes szépségű és értékű műtárgyakhoz
mérten, amelyek diplomamunkaként, évközi vizsgamun
kaként szerepeltek.
Az Iparművészeti Múzeum vezetőinek jóvoltából ez a
helyzet az idén alaposan megváltozott. Az 1991 óta már
ötéves képzésben tanárként számos Iparművészeti
Múzeum-beli munkatárs vesz részt. 1997-ben ráadásul
a képzés keretében több, a múzeum Esterházy-gyűjteményéből származó tárgy került restaurálásra. Részben
emiatt, részben annak tudatában, hogy a nagyközönsé
get komolyan érdekli a restaurálás, a múzeum vezetése
három hétre rendelkezésünkre bocsájtotta a múzeum
kupolatermét.
A kiállítás koncepcióját E. Nagy Katalinnal, a múze
um főrestaurátorával alakítottuk ki. Lemondtunk arról,
hogy az évközi munkákat is bemutassuk, hogy ne osszuk
meg a figyelmet a nagyobblélegzetű diplomamunkák és
a „gyakorlófeladatok“ között. A rról is lemondtunk, hogy
magát az ötéves képzést mutassuk be: úgy határoztunk,
hogy' a diplomázók személyére, a rendkívüli szépségű
műtárgyakra és restaurálásuk folyamatának bemutatá
sára koncentrálunk.
Ennek megfelelően a látogatót a bejáratnál tabló fo
gadta a 14 végzett hallgató fényképével és tanulmányi
pályafutásának ismertetésével. A kupolaterembe belépő

egy’ meglehetősen nagyszabású bemutatót láthatott,
ahol minden „műkincs" tárlóban volt. Egy-egy műtárgy
restaurálását házilagosan, de igényesen kivitelezett 3-4
tabló mutatta be, számos fotóval. Híven tükrözték a res
taurálás legfontosabb lépéseit a tárgyleírástól az anyagvizsgálaton, készítéstechnikai vizsgálatokon keresztül a
konzerválás-restaurálás folyamatáig.
A kiállítás legpompásabb darabja az a XVII. századi
magyar nyereg volt, amely a várbeli Esterházy palotából
igen károsodott állapotban került elő a II. világháború
után. A hársfából készült, két kápából és két nyereg
deszkából álló nyeregtestben bőr feszül a favázat fedő
pergamen alatt, melynek belső részén nyírfakéregborítás húzódik. Az ülés lószőrrel tömött, selyemdamaszttal
borított és steppelt. A kápák és a nyeregszárnyak ara
nyozott ezüsthímzéssel díszített vörösbársony borításúak. A nyeregszárnyakat borjúbőrrel bélelték, az ülés
alatt különálló bőrbélés van.
Ezt a rendkívül összetett tárgyat Várfalvi Andrea, az
Iparművészeti Múzeum restaurátora bontotta elemeire
és végezte el az egy es részek gondos restaurálását, majd
összeépítette a nyerget az eredeti formára. A koronát a
munkára a kápák külső részét fedő, türkiz kövekkel díszí
tett lemezborítás visszahelyezése tette fel. Ez utóbbinak
a textilrestaurátor férje, a fém-ötvös szakon végző Peller
Tamás Károly adta vissza eredeti csillogását. Peller
Tamás Károlynak, az Országos Széchenyi Könyvtár res
taurátorának másik feladata is volt: egy pengéből és
szablyahüvelyből álló, XVII. századi török szablya resta
urálása. Mind a hüvelyt, mind a kardmarkolatot türkizkö-

Restored Treasures '97

The diploma works and annual
projects carried out by the stu
dents o f the part-time aca
demic training program have
been put on show since 1974,
the sta rt o f the program. Ori
ginally these 'exhibitions' served
to grade the students' achieve
ments by the tutors and lead
ing personalities of the Aca
demy of Fine /Irts and the Train
ing Section of the National
Centre of Museums. From the
1980s on this kind of exhibi
tion was announced widely,
however they lasted only for a
few days in the lecturer room
of the latter institution.
As soon as the Training
Section was attached to the
Hungarian National Museum
in 1990, the interest in these
exhibitions increased due to the
good public relations policy of
the museum. Journalists and
reporters were the first to ask
why such an interesting and
unique exhibition could not be
organised in one of the Buda

XVII. századi magyar nyereg - Hungarian saddle from the 17th C.

pest Museums and visited for
longer tim e not only by profes
sionals but by museum visi
tors. Due to the help of the ma
nagement of the Museum of
Applied Arts, the first exhibi
tion of the diploma works was
organised in 1997.
Instead of providing a wide
view o f the whole training
program Katalin Nagy and the
author o f this report, the orga
nisers of the exhibition, decid
ed to restrict the exhibition
only to the diploma works and
put the restored treasures and
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vek és rubinok emelték „ékszer rangra". A
restaurálás célja a korábbi javításokból
származó anyagok eltávolítása, a horpa
dások kiegyengetése, a szakadások alátá
masztása és az ékkőhiányok pótlása volt.
A harmadik Esterházy darab egy
í

.

.

XVII. század végi, deformálódott, erősen
megrongálódott török nyíltartó tok volt. A
to k borítása aranyozott ezüst, illetve
ezüst skófiummal gazdagon díszített, há
ro m részből szabott borvörös selyembár
sony, hasonló a szájához csatlakozó fedél
hez. A formát többrétegű papírmerevítés
biztosítja, belső falát bőr borítja. Tóbi
Klára, az OSZK-Soros Papír és könyvres
ta u rá to r Műhely restaurátora a textilré
szeket tisztítás után kitűzve szárította, a
töredezett hímzésfonalakat rögzítette és
a szakadásokat varrókonzerválta. A tok
ba visszakerülő papírmerevítést restau
rálta, a bőrbélést azonban újjal váltotta
ki. A tok összeállításához az eredeti ké
szítéstechnikának megfelelően hatszögle

XVII. századi török szablya
17th C. Turkish sabre

the carreer of the qualified
students in the spotlight.
Eighteen museum objects
of particular beauty were put
into showcases in their res
tored condition. Three to four
smartly illustrated posters
belonging to each object re
ported the historical, ethno
graphical or religious impor
tance of the object with a
detailed description. This was
followed by introducing the
methods and results of inves
tigations and describing the
whole process of conserva
tion-restoration.

XVII. századi nyeregtakaró 17th C. saddle cloth

sekkel, a kazulát díszítő paszományokat beszövéssel
konzerválta a restaurátor. A hiányzó részekr e paszomány
rekonstrukciókat készített. Visszahelyezte az eredeti se
lyembélésből fennmaradt töredéket, a károsodott - nem
eredeti - pamutbélést az eredetihez hasonló selyembé
lésre cserélte ki.
A Néprajzi Múzeum tulajdona az a 17-18. századi,
iráni férfikabát , amelyet Imre Andrea, a múzeum munka
társa restaurált. Deréktól lefelé mindkét oldalvarrást szí
nes kártyaszövött szalag díszíti. Ujja csúcsos végződésű,
hasítékát óngombok zárják. Selyemszövetén virágok és
levelek között ülő papagájszerű madarak dominálnak. A
kabát bélései hengernyomott vászonszövésű pamutból
készültek. A tárgy részleges szétbontásával az anyagok
síkban kiteríthetővé váltak, lehetővé téve a nedves tisztí
tást és a méretre szárítást. A kabát konzerválására a
foltszerű alátámasztásokat választotta a restaurátor,
varrókonzerválással akadályozva meg a megerősítést
igénylő részek további károsodását.

tű sámfát készített.
Herczeg Ágnes, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum
restaurátora a múzeum hurkos selyembársonyon gazdag
fémhímzéssel díszített XVIII. századi nyeregtakaróját res
taurálta. amelynek eredetileg feltehetően lila színe mára
barnára változott. A töredezett és hiányos fémlamellákat
befoglaló fémfonalas bouillon hímzések levarrófonalai el
váltak az alapszövettől, az aláfóliázott üveggyöngyök felü
letét irizált üvegkorróziótermékek borították, fémfoglala
tuk deformálódott. A tárgyat nedvesség hatására az alap
vásznat eredetileg beborító enyv átitatta, megkeményítve
a szövetrétegeket. A restaurátor, m ielőtt a hímzett bár
sonyszövetet kitisztította, a hímzést az eredeti készítés
technika szerint rögzítette. A bársonyszövetet alátámasz
totta, hiányait pamutplüss foltokkal pótolta. Végül vissza
került a sűrűszövésű lenvászon merevítő és a legkülső
lenvászon bélés a hímzett bársony alá.
A veszprémi Gizella királyné Múzeum XVII—X\ III. szá
zadi kazuláját E gervári Márta restaurálta. A kazulát egy
régebbi ornátus darabjaiból és egy mintás selyemszö
vetből állították össze. A korallszínű selyematlasz ala
pon növényi omamenseket ábrázoló korai hímzésalapo
kat az átalakítások során ezüstfonalas kontúrozással,
újabb hímzésrétegek és motívumok felvarrásával, vala
mint ezüstflitterekkel gaz
dagították. A nedves kö
rülm ények közé került
tárgy enyvezett merevítővászonja összezsugoro
dott és összegyűrődött. A
konzerválás során az
enyv jelentős részét sike
rült eltávolítani. A kazula
két felső szövetrétege a
hímzésekkel össze volt
varrva. A szöveteket át
fogóöltéssel, a hímzés le
begő szálait, flittereit és
bouillonjait rögzítőölté

XVII—XVIII. századi iráni férfikabát - 1 7 - 1 8th C. man's coat from Iran
Kedves színfoltja volt a kiállításnak a Kopcsányi Mer
cedes, a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátora által
restaurált, múzeuma gyűjteményébe tartozó napernyő.
Restaurálás előtt az ernyő selyemszövetei hiányos, sza
kadozott, erősen szennyezett állapotban voltak, fém
részeit felületi korrózió borította, csont nyele megre
pedt. A konzerválás során a textilrészeket a vázról le
kellett bontani, a korábbi javítás öltéseit el kellett távo
lítani, a huzatot és a bélést szét kellett választani. Tisz
títás után mind a huzatot, mind a bélést varrókonzervá-

Selyem napernyő - Silk parasol
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a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátora adta vissza.
Az együttest egy „morion“ típusú sisak egészíti ki. A
vaslemezből domborított elemeket maratott orna
mentika díszíti, melyet utólag tűzi úton aranyoztak.
A külső és belső felületeket egybefüggő korróziós ré
teg takarta. Az elemek tisztítása elektromechanikus
úton, az újraaranyozás mozgóanódos eljárással történt.
A karvért hiányzó „rákja“ , valamint a nyakvért első és
hátsó fele mélyhúzólemezből, meleg- és hidegkovácso
lással készült. A pótlásokra a korabeli technika alkalma
zásával díszítő motívumokat maratott a restaurátor,
melyeket szintén aranyozott.
Mint a többi fém-ötvös szakon végzett kollégának.
Horváth Péternek, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum
munkatársának is két diplomamunka-restaurálása ke
rült kiállításra. A nagybajomi Helytörténeti Gyűjte
ményből származó rövid, késszerű, XIX. századi
handzsárt korábban már szakszerűtlenül javították.
Sok hiány mutatkozott a markolaton, a pengén korrózi
ós termékek jelentkeztek. A pengét mechanikusan, a
markolatgerinc ezüstözött részeit kémiai úton tisztíto t
ta a restaurátor. A markolatgerinc hiányzó részét gal
vanoplasztikái úton készített másolattal pótolta. A
markolatborítás pótlásai akril-alapú műanyaggal, a hi

Erdélyi melles a XIX. sz. végéről
Transylvanian waistcoat from the end of the 19th C.
lássál alátámasztó anyaghoz rögzítette, a huzatot selyemkreplinnel borította a restaurátor. A fémrészek tisz
títását a csontnyél ragasztása követte.
Bereczki Csilla, a Néprajzi Múzeum restaurátora egy
19. század végi erdélyi mellest és egy szlavóniai
kiskörét restaurált múzeuma gyűjteményéből. A melles
alapanyaga timsós cserzésű szőrös juhbőr, karmazsin
rátéttel gazdagon kivarrott és hímzett. A
bőr a cserzéshez használt savaktól
erősen meggyengült, lebomlott, a
zsugorodott rátétek halma
zát a hímzőfonalak tartották
össze. A restaurálás fő célja a
vízérzékeny és törékeny alap
bor savtalanítása, pufferolása,
az eredeti forma visszaállítása,
valamint a tárgy megerősítése
volt. Konzerválás szempontjából
hasonló feladatokat adott a rá
té ttel
gazdagon
díszített
kisköce restaurálása, azzal a
különbséggel, hogy a hiányzó
jobb oldalt és az elejét nem
egészítette ki a restaurátor.
A debreceni Déri Múze
um gyűjteményéből szár
mazó XVI. századi re
neszánsz motívumok
kal gazdagon borított
dísz fölvértezel eredeti
pompáját Szabó Tamás,

XVI. századi dísz-félvért
16th C. half-armour

ányzó korallok színes, hőre keményedé műanyaggal
történtek.
Horváth Péter másik munkája a lengyeltóti lelőhely
ről előkerült, a maga korában összehajtogatott karboná

XIX. századi török handzsár - 19th C. Turkish
dagger

tos lerakódásokkal és zöld korróziós termékkel borított
későbronzkori lábvért restaurálása volt. A munka során
a korróziótermékek eltá
volítása kémiai úton,
XIX. századi ereklyetartó a Pannonhalmi Bencés Apátság gyűjte
komplexképzők segítsé
ményéből - 19th C. reliquary from the collection of the Pannon
gével történt, mechanikus
kezelés kombinálásával.
Az óvatosan, lánggal vég
zett kilágyítással-kiegyengetéssel alakult vissza a
tárgy eredeti formája. A
patinázás és konzerváló
bevonat felvitele után a
letört darabokat a restau
rá to r visszaragasztotta
és a hiányzó részeket mű
anyagkittel kiegészítette.
Meglepetés érte a Pan
nonhalmi
Bencés
Apátság tagjait, ami
kor kiderült, hogy a
Habsburg
Rudolf
trónörökös és Ste
fánia belga her
cegnő esküvő
jére cseh arisz
tokrata hölgyek
megbízásából ké
szült, a prágai Tyn
tem plom
kicsinyített
másaként készült ötvös
remek négy szent - Szent
Vencel, Szent Adalbert,
Nepomuki Szent János és

halma Benedictine Abbey
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Szent Ludmilla ereklyéit
foglalja magába. Erre ak
kor d e rü lt fény, amikor
Szőke Balázs, a Magyar

XIX. századi japán sisak
19th C. Japanese helmet

The

exhibited

objects,

which have undergone resto
ration were: a 17th C. Hunga
rian saddle made of a wide
range of various materials
including goldsmith work, a
17th C. Turkish case for
arrows, a 18th C. saddle cover
decorated with much metal
thread embroidery accomo
dating glass beads, a 17-18th
C. chasuble, a 17—18th C.
man's coat from Iran, a creamcoloured and braided parasol,
two 19th C. Transylvanian fur
red leather waistcoats, a 16th
C. half-armour decorated with
renaissance motives with a
helmet, a folded late Bronze-

Nemzeti Múzeum restau
rátora kinyitotta az erek
lyetartó hátlapját. A his
torizmus ötvösművészeté
nek ezen szép példánya
aranyozott ezüst. A több,
mint hetven darabból álló
tárgy elemeire bontása
után a belül Is korrodeált
fémrészek tisztítása ké
miai úton, komplexképző
vel történt, am it fényesítés és korrózióvédő bevonat fel
hordása követett. Az ezüst drótból készült hiányzó ele
mek aranyozása galvanizálással történt. A hiányzó ön
tött elemek viaszveszejtéses eljárással készültek.
Két, a Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertárából szár
mazó pisztoly is szerepelt a diplomamunkák között.
Lemez Balázs, az MNM restaurátora egy XVIII. századi
balkáni pisztolyt restaurált. Diófából készült ágyazatá
nak díszítőeleme a drótból készült ezüstberakás. Vereté
in egy niellós rozettát és három csiszolt vörös korallt he
lyeztek el. Damaszkolt csövét rézzel és ezüsttel, sátorva
sát ezüsttel tausírozták. A lebontott vas és ezüst alkatré
szeket a restaurátor mozgóanódos elektrolízissel meg
tisztította, majd felületvédő anyaggal konzerválta, a de
formációkat kiegyengette, repedéseiket forrasztotta, a
hiányzó filigrán díszeket elkészítette és felforrasztotta, a
korallokat pótolta. A megtisztított fafelületek barázdái
ból eltávolította a megöregedett masszát, a repedéseket
megragasztotta, a hiányokat diófával pótolta. A hiányzó
ezüstszálakat dróthúzó vasakkal és hen
gerléssel állította elő, majd enyves rög
zítéssel az ágyazatba he
lyezte.

age greave after cleaning with
a reestablished original form,

A legegzotikusabb tárgy a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai
Művészeti Múzeumból származó, XIX. századi japán si
sak, egy kabutó volt. A restaurátor szétbontotta az acél
sisaktestet, illetve az összefűzött lemezekből álló nyak
vértet, mert mindkét rész másféle kezelést Igényelt. A si
saktestet szemcseszórásos és egyéb mechanikai mód
szerekkel tisztította, az aranyozott részeket kémiai tisz
tításnak vetette alá. Ez utóbbi részek hiányait galvanikus
úton pótolta. A tárgy fekete színét mozgóanódos galvani
zálással sikerült visszaadni. Minden felületet levédett a
további korrózió ellen. A deformálódott nyakvért eredeti
formáját visszaállította, a lepergett lakkozás helyén ülő
korróziós termékeket eltávolította. A felvált lakkrétege
ket a felület alá juttatott csersavas ragasztóanyaggal
visszavasalta. A lakkozás hiányait, az eredeti techniká
nak megfelelően, több rétegben felvitt lakkal pótolta.
Két, 1996-ról elmaradt papír szakos diplomamunkát
is bemutattunk. Az egyik a Pannonhalmi Bencés Apátság
könyvtárából származó 1499-ben Hagenauban nyomott
ősnyomtatvány volt, amelyet Túri Turgonyi Emese, a
MNM restaurátora hozott vissza méltó állapotába.
Kraiss Ildikó, a Magyar Országos Levéltár restaurátora
az 1865-től ülésező Magyar Királyi Parlament képviselő
inek fényképeit tartalmazó fényképalbum restaurálásá
ra vállalkozott.
A munkák nemcsak a végzős hallgatókat, hanem té
mavezetőiket is dicsérték: E. Nagy Katalint, Sipos Eni
kőt, Sterbetz Katalint, Tóth Mártát. Torma Lászlót, Var
ga Pétert, Séd Gábort, Vámosi Icát, Hatalay Gézát,
Beöthyné Kozocsa Ildikót és Nemes Takách Lászlót ille
ti köszönet.
A kiállítást nemcsak a
szakterület, hanem a médiák és
a laikus nagyközönség ré
széről is rendkívüli ér
deklődés kísérte. En
nek oka csak részben
keresendő abban,
hogy az Iparmű
vészeti Múzeum

a particular goldsmith reliqua

szép környe
zetében egy

ry case, a Japanese kabuto
(helmet) made of metal pieces
with laquered and gilt areas, a
17th C. Turkish sabre, a 19th
C. Turkish dagger, two 18th C.
guns, an ineunable from 1499,
the photo album of the mem
bers of the first Hungarian
Parliament from the 19th C.
The exhibition attracted

A XIX. századi szlavóniai „kisköce" csak megerősítést kapott
The 19th C. waistcoat which has undergone stabilisation

the interest of many visitors
and resulted in many articles
in various magazins, radio and
TV reports which all served as
an advocacy for conservation
and made people aquainted
with the delicate and complex
process of conservation work.

A Szőke Balázs által restaurált XVIII. század végi, fa
ragott diófa-ágyazatú pisztolyt öntött ezüst és bronzve
retek díszítik. A fémrészeket korrózió fedte, melyeket
kémiai módszerekkel távolított el a restaurátor. A mar
kolatveret hiányait viaszveszejtéses öntési eljárással
pótolta, a faágyazat hiányait pedig diófával. A farészeket
korabeli recept alapján készített viaszfénymázzal kezel
te. A hiányzó töltővesszőt és vezetőhüvelyét a pisztoly
pár meglevő darabjai alapján rekonstruálta.

Elkészült a „kisköce" rekonstrukciója is
The reconstructed replica of the waistcoat

pompás tár
gyakat fel
vonultató ki
állítást lá t
hattak
és
b e te kin th e t
tek restau
rálásuk re j

telmeibe. A
fő ok talán
az, hogy Magyarországon jó, ha tízévenként megtekint
hető egy restaurálással kapcsolatos kiállítás. Tőlünk
nyugatra ezek a kiállítások rendszeresek, szinte minden
nagyobb múzeum törekszik arra, hogy a műkincsek res
taurálás előtti állapotát és a kiállításra alkalmas állapot
ba hozatal folyamatát is bemutassa. Nagy örömünkre
szolgált, hogy 1997-ben az egyetemi tárgyrestaurátorképzésben résztvevők munkáit ilyen méltó környezetben
tehettük közszemlére.
■
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Számvetés
A magyar néprajzi filmezés és a Néprajzi Múzeum Film stúdiója

Tari János

A magyar néprajzi kutatás nemcsak a fonográfot
használta a népdalgyűjtésben, hanem már igen
korán, 1910-ben foglalkoztak a Néprajzi Múze
umban azzal a gondolattal, hogy a filmszalagot
is bevonják a kutatómunkába. Kutatóink felis
merték a mozgókép jelentőségét olyan kultúrjelenségek megörökítésénél, ahol az állókép, a
rajz, de még a legjobb leírás sem volt képes ar
ra, hogy a jelenséget maradéktalanul rögzítse az
utókor kutatói számára. A film- és a fényképfel
vételek sorában Gönyey Sándor képei és filmfelvételei maradtak ránk, a filmek 1927-től kezdve,
fényképek korábbi időszakból is.
Az 1930-as évektől folyamatosan készültek
35 mm-es filmre is felvételek, elsősorban a Ma
gyar Film Iroda filmjeire kell gondolni.
Meg kell említeni az osztrák származású (ké
sőbb Angliában letelepedett) Georges Höllering
filmjét, melyet a Hortobágyról készített, s mely
nek képei felbecsülhetetlen értékű hiteles doku
mentumok. Hasonlóképpen értékes Fejős Fái, a
híres rendező munkássága, aki hollywoodi sike
rei után a néprajzi filmezés világviszonylatban is
egyik első kezdeményezője. Peruban, Madagasz
káron és Sziámbán forgatott, ez utóbbi helyen
készült az „Egy marék rizs" című híres filmje.
Bartók Béla is megemlíti 1936-ban a „Miért
és hogyan gyűjtsünk népzenét?" című írásában a
filmfelvétel fontosságát: „...arra szeretném a gyűj
tők figyelmét felhívni, hogy - ha már hangosíilmfelvétel nem valósítható meg - legalább fényképfelvételek készüljenek a közlőkről, a játék és
táncjelenetekről... Ez is közelebb juttatja gyűjte
ményünket a való élethez...“
Sajnos a gyűjtők munkája állami támogatás
hiányában továbbra is csaknem kizárólag „ma
gánúton” folyt. Gönyey is saját költségén vette
filmre a ma már rekonstruálhatatlan táncok
egész sorát, készítette felbecsülhetetlen értékű
mesterség- és szokás-filmjeit, örökítette meg
például a bugaci pásztorok cserényköltöztetését
s az ipolyvecei kézihalászatot. Csak húsz évvel
első amatőrfihnjének megszületése után vette
meg a Néptudományi Intézet körülbelül hatszáz
méter fordítós keskenyfllmjét és felvevőgépét.
Ugyanez történt egy' esztendővel később, 1948ban Molnár István közel hétszáz méter néprajzi

táncgyűjtésével. Molnár Istvánnak már valóban
elsőrendű fontosságú volt tudományos munkájá
ban a filmezés, ezt bizonyítja Magyar Tánchagyo
mányok című kötete, melyben a táncleírásokhoz
saját filmfelvételei szolgáltak alapul. A néptánc
gyűjtéseknél már kivívta elsőbbségét a filmfelve
vő gép a fényképezőgéppel szemben, mivel nem
csak a térformákat, mozdulatokat volt képes
rögzíteni, hanem lehetővé tette a tánc teljes re
konstruálását, s módot adott a motívumok pon
tos lejegyzésére, a táncleírásra. A hangosítás
problémája azonban még megoldásra várt.
A nagyarányú néptáncgyűjtés mellett megin
dult a mezőgazdasági munkaeszközök és mun
kamódok megörökítése is, ebben Keszi-Kovács
László úttörő tevékenységet folytatott.
A magyar néprajzi filmezés újabb fejlődési fo
kát jelentette, amikor 1941-ben az Erdély i Tudo
mányos Intézet munkatervében költségvetésileg
biztosították a felvevőgép használatát. Ennek
folytán - finnországi tapasztalatok alapján olyan komplex gyűjtéseket tudtak végezni, mint
az ún. Borsavölgyi Kutatások. Az előgyűjtések
során az Intézet tagjai - 25-30 bölcsészhallgató
részvételével - igen alaposan felmérték a tere
pet, botanikai, zoológiái, antropológiai szem
pontból (a régészeti kutatásokat például László
Gyula, a mesekutatást Haáz Ferenc végezte). így
volt jelen például a bálványosváraljai kutatáso
kon az akkor jogot és néprajzot hallgató Jancsó
Miklós is.
A korszerű filmhangosítást azonban ők sem
tudták megoldani. Készítettek felvételeket Erdély
legkülönbözőbb tájain, például a Mezőségen, a
Háromszéki-. Radnai- és Kelemen-havasokban,
a Hargitán, a Csíki-havasokban, kalotaszegi és
székely falvakban. A több mint hétezer méter ti
zenhat milliméteres néma, Gewaert fordítós
film, amelyet Paillard Bolex kamerával vettek
fel... „Budapest ostromakor, 1945-ben mind el
pusztult a hozzátartozó néprajzi gyűjtésekkel, fo
nográf és decelit lemezekkel, fényképfelvételekkel
együtt“ - írja Keszi-Kovács László, a néprajzi fil
mezés neves képviselője.
A mozgókép és hangrögzítés megjelenése új
távlatokat nyitott a néprajzos-muzeológusok
előtt. Egyszerre lehetett a tárgyakat, beszélge-

llungarian ethnographic filming and Ih r Film
Studio of the Museum of Ethnography

Researchers working in the Museum of Ethnography
perceived as early as the 1910s that motion pictures
were a useful medium for recording the complexity of
certain cultural phenomena, eclipsing by far the
possibilities offered by simple photographs, draw
ings or written descriptions.
The earliest surviving film footages were made by
Sándor Gönyei. From the 1930s, ethnographic films
on 35 mm film were shot by the Hungarian Film
Office. However, most collectors continued their
activity ’ privately’. Gönyei also Financed his films
from his own pocket. From 1941, the Transylvanian
Academic Institute provided a wide range of
opportunities for ethnographic filming. László KesziKovács (Kolozsvár) made filming a part of the
training of museum professionals.
Important folk dance footages were made by the
Institute of Folk Studies which was reorganized after
World War 2. Following the dissolution of the institute
in 1949, László Keszi-Kovács continued his work in
collecting and Filming - mostly various aspects of the
peasant economy - at the Department of Ethno
graphy of the Eötvös Loránd University. The news
reels from the 1940s and 1950s and his ‘peasant’
film s have preserved many authentic footages of
peasant life. Ethnographic filming underwent a
revival in the 1960s with the activity of György Martin
and Lajos Boglár. In the

1970s, MAFILM and

Hungarian Television also began to take an interest in
this theme, and the earlier amateur technical level
was now replaced w ith professional equipment and
expertise, even if some of the film s made then lacked
a sound academic background. The Ethnographic
Studio of the Museum of Ethnography was establish
ed in 1985. Beside the renewal of archive Films, a
number of new ethnographic films were also made.
Unfortunately, funding wrns severely cut by the 1990s,
and the studio can now only continue its work with
outside funding.
The Ethnographic Studio prepared a catalogue of
its Films for December, 1995, the 100th anniversary of
motion pictures. It includes a full catalogue of the 16
mm films made between the 1930s and the 1990s.
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tést, éneket, az embereket, mozgásukat, viselke
désüket rögzíteni. A néprajzos muzeológusok
felsőfokú szakmai képzésében már az 1940-es
években megjelent a néprajzi filmezés oktatása
(Keszi-Kovács László, Kolozsvár). Ennek ellené
re nem dicsekedhetünk azzal, hogy az új doku
mentálási technikának folyamatos és sikeres
eredményei születtek volna. Főleg financiális ne
hézségek miatt.
A második világháború utáni társadalmi-poli
tikai helyzet változatos próbatételei sem kedvez
tek a néprajzi filmezés megerősödésének. Az új
jászervezett Néptudományi Intézetben a munka
hasonló elvi-gyakorlati célkitűzésekkel indult
meg. mint a kolozsvári intézetben, noha az egy
re élénkülő néptáncmozgalom hatására gyűjté
seik során főként néptánc felvételeket készítet
tek. Amikor 1949-ben a Néptudományi intézetet
megszüntették, a néprajzi filmezés derékhada
több felé szakadt.
Régi tervet kívánt megvalósítani a Hunnia
Filmgyár az ún. Magyar Tájfilm elkészítésével, en
nek motívumgyűjtéséhez tizenhat milliméteres
kamerával Szőts István és Raffay Anna 1955-ben
iiozzá is kezdett, s jártak-filmeztek Szalmáitól Va
sig majd minden faluban. A tervezett tájfilm azon
ban meghiúsult, s így a tízezer méternyi felvett
népszokásanyagnak csupán tizenhat mm-es motí
vumkópiái emlékeztetnek a negyven esztendővel
ezelőtti Magyarország népi kultúrájára.
A magyar nép tárgyi kultúrájának filmezésére
vállalkozott Lakatos Vince, aki a mai napig is leg
inkább a tárgyi néprajz népművészeti részét mű
veli, s ezt számtalan kisfilmje, díja jelzi.
Keszi-Kovács László az ELTE Néprajzi Tan
székén folytatta gyűjtő-filmező munkáját. Több
felvételt készített - az Egyetem néprajz-szakos
hallgatóinak segítségével - a paraszti gazdálko
dás különböző mozzanatairól: sarlós aratás,
nyomtatás, kézi cséplés, zsúpfedélkészítés, sző
lészet, halászat, méhészet stb.
A tájfilm terve aztán - ha módosult formában
is - a későbbiekben újból előkerült. Basilides
Ábris filmrendező és Kiss Károly író, a Néprajzi
Múzeum megbízása alapján újra kezdték Szőts
István - Tamási Áron - Raffay Anna által felvetett
gondolat fiimi megvalósítását. Tervük az volt,
hogy a születéstől a halálig („Bölcsőtől a kopor
sóig") nyomon kövessék a parasztság még élő
vagy' eredeti helyszíneken rekonstruálható jeles
és hétköznapi szokásait. Sajnos a nagyszabásúra
tervezett mű ismét torzó maradt, amihez minden
bizonnyal Basilides korai halála is hozzájárult.
A negyvenes és ötvenes évek filmhíradóiban,
paraszti témájú filmjeiben sok hiteles felvétel
maradt fenn a falusi életformáról. Az ötvenes
években Szőts és Raffay fáradoztak népszokása
ink összegyűjtésén. Csak a hatvanas évektől vált
lehetővé, hogy a néprajzi filmezés újra igazi len
dületet vegyen. Értékes felvételekkel gyarapo
dott a filmanyag Martin György és Boglár Lajos
munkája nyomán.

A Magyar Filmgyártó Vállalat rövidfilmjei
szolgálták ebben az évtizedben a tudományos is
meretterjesztés céljait, a néprajztudomány ered
ményeinek népszerűsítését. A következő évti
zedben a Televízió is bekapcsolódott a gyártók
sorába, a filmgyári produkciók száma is növeke
dett. Ez a tendencia egyben jelzi, hogy néprajzi
filmjeink korábbi bántóan amatőr technikai szín
vonala eltűnik, s tökéletes filmes mesterségbeli
tudással, de olykor kevesebb néprajzi szakmai
igénnyel készülnek az újabb felvételek. Ez sajnos
igaz napjaink televíziós, illetve professzionális
produkcióira is.
Ortutay Gyula írta a második néprajzi film
szemle évkönyvében 1970-ben: „Minden tudo
mány számára döntő kérdés ismerettárgyának
megközelítési módszere. A néprajz, a folklór meg
figyelő, mérő módszere lassan fejlődött a tartalmi
összefoglaló leírástól, a lejegyzés különböző for
máin át a modern gépi felvételekig. Napjainkban
a megörökítés, a rögzítés linóm módszerei kezdik
megközelíteni a tudomány számára lehetséges
objektivitást. Éppen például a Filmezés mostani
modern formái adnak lehetőséget a hű megörökí
tésre. Bűn volna, ha ezzel a lehetőséggel nem él
nénk. Az már módszertani kérdés, hogy milyen
témát milyen teljességgel filmezünk. “
1985-ben a Néprajzi Múzeum kérésére a Film
főigazgatóság engedélyezte a Néprajzi Filmstúdió
működését. A filmgyártási tevékenység néprajzi
dokumentum-, ismeretterjesztő-, oktató-, tudo
mánytörténeti-. kutatófilmek, valamint múzeumi
és műemlékvédelmi területet érintő témákra ter
jedhet ki. A filmstúdiót a filmes szakképesítésű
Papp János stúdióvezető irányítja. Ő már a hiva
talos engedély előtt Szakály István segítségével
sok leforgatott néprajzi filmet hozott vetíthető
formába, a korszak kutatóit megkérve, hogy1a né
ma filmeket szakszöveggel bővítsék. A Néprajzi
Filmstúdióban az archív filmek felújítása mellett
több új néprajzi dokumentumfilm született.
Az 1990-es évektől egyre kevesebb pénz ju
tott a néprajzi dokumentumfilmek megmentésé
re, a Néprajzi Múzeum vezetése egyáltalán nem
számolt a stúdió létével. Audiovizuális érték
mentésre csak különböző alapítványok támoga
tásaiból volt mód, mint pl. a filmkatalógus és a
benne szereplő filmek videóra történő átírása is.
A történeti áttekintés után néhány szót a nép
rajzi filmkatalógusról, illetve filmindexről. A mo
zi századik születési évfordulójára 1995 decem
berére időzítettük e jegyzék és mutató megjelen
tetését. Időszerűvé és szükségszerűvé vált ez a
kiadvány, mivel ez a médium - legalábbis a hor
dozóját, a celluloidot tekintve - pályafutásának
végéhez közeledik a néprajzi dokumentálásban.
Ma már nem készül Magy arországon filmnyers
anyagra néprajzi témájú film. Ennek fő oka a vi
deotechnika, illetve a számítógépes multimédia
térhódítása és a filmtechnológia megdrágulása.
A Néprajzi Múzeum filmgyűjteménye a koráb
ban befejezett és beleltározott filmek (FLM 001-

136) mellett nagyon sok olyan, nagyrészt 16
mm-es fekete-fehér néma filmdokumentumokat,
filmjegyzeteket őriz, amelyek eddig sem a kuta
tók. sem pedig a nagyközönség előtt nem voltak
ismertek. 1995-ben megkezdődött a filmek video
technikára való átírása. Ennek a zömében vágatlan filmanyagnak a hozzáférhetővé tétele előse
gíti. hogy a kutatók és az érdeklődők mélyreha
tóbb betekintést nyerjenek egy-egy néprajzi
témába. A nagyszámban előkerült táncfelvételen
kívül bővült a Néprajzi Múzeum filmgyűjteménye
a népszokások, gazdálkodás, táplálkozás, mes
terségek. népviselet, népművészet területéről. A
magyar anyagon kívül előkerült néhány, magyar
kutatók által készített vagy külföldről a múzeum
nak ajándékozott, Európán kívüli kultúrákat be
mutató film is, mint például Bodrogi Tibor Indo
néziában, vagy' Hans Baumgartner Brazíliában
készített felvételei.
A filmdokumentumok többsége az 1940-es
évek eleje és az 1960-as évek vége között ké
szült. így az anyagból keresztmetszetet kapha
tunk a néprajzi filmezés jelentős korszakairól és
különböző stílusairól. Több filmen a néprajzi
gyűjtők, filmesek is megörökítették magukat,
fényképezőgéppel, filmfelvevővel vagy magneto
fonnal a kezükben. így ezek a felvételek nemcsak
néprajzi, hanem technika- és tudománytörténeti
szempontból is értékesek. Bár a filmek készítésé
re vonatkozó adatok sokszor hiányosak, fontos
nak tartottuk közreadni a filmdokumentumok
jegy zékét is. Szükségesnek láttuk, hogy az 199596-ban nagy sikerrel megrendezcll Ethno-PhonoPhoto-Kinematographia, a néprajzi hang- és kép
rögzítés fejlődését bemutató kiállítás kapcsán a
látogató e filmkatalógust is forgathassa.
Ma már az Interneten is elérhető a filmkata
lógus magy ar és angol nyelven: (http:/www.hem.
hu/toth/nrflmst.htm). Tervezzük, hogy CD-ROM
sorozat formájában is hozzáférhetővé tegyük a
néprajzi filmjeinket.
■
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A Néprajzi Múzeum „exotikus“ gyűjteményei *

Wilhelm Gábor

Szertartási maszk, Új-Guinea. Bíró Lajos gyűjtése
Ceremonial mask, New Guinea. Collected by L. Bíró

A Néprajzi Múzeum nem magyarországi tárgyi
anyaga jelenleg hat gyűjteményben található, me
lyeket földrajzi elvek alapján választottak szét.
Ezek az Afrika-, Amerika-, Ázsia-, Európa-. Indo
nézia-, és Óceánia-Ausztrália gyűjtemények.
Összesen 54.000 műtárgy képviseli a távoli, exo
tikus világot. A néprajzi tárgyak törzsanyagát
főleg a múlt század végén, illetve századunk ele

kői tárgy' képezte az Amerika-gyűjtemény első
tárgyait. Xántus ázsiai anyagát évtizedekkel
megelőzte Reguly Antal nyugat-szibériai gyűjtése

jén gyűjtötték össze utazók vagy kutatók.
Az első lépés a Néprajzi Tár létrejöttében
Xántus János közel 2500 tárgyból álló gyűjtemé
nyének köszönhető, melyet 1871-ben mutatott
be a közönségnek. Ez Xántus 1869-1870 közötti
kelet- és délkelet-ázsiai expedíciójából szárma
zott. Bár az anyag nagysága és ritkasága révén
az utolsó lépést jelentette egy önálló néprajzi
gyűjteménytár létrehozásában, Xántus gyűjtése
nem minden előzmény nélküli.
A Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményébe
került a Xántus által adományozott, és korábban
megszerzett 44 amerikai tárgy is, köztük 22 me
xikói régészeti lelet. Ám nem ezek a darabok, ha
nem a Miksa császár katonaorvosaként Mexikó
ba került Szenger Ede által hazahozott 34 mexi-

Obi-ugor bálvány, Észak-nyugat Szibéria
Ob-Ugrian idol, North-West Siberia

1843-46-ban. A 92 obi-ugor tárgyat 1847-ben
bemutatták az Akadémián, évekkel később a
Nemzeti Múzeumba került.
Az Afrika-gyűjtemény legelső tárgyai 1874ben kerültek a múzeumba. A gyűjtemény azzal
az Abesszíniából származó orrszarvú- és bivaly
bőrből, valamint teknőcpáncélból készült öt
pajzzsal alakult meg, melyekhez a múzeum vá
sárlás útján jutott. Részletesebb adatok erről az
első afrikai tárgyvásárlásról nem maradtak fent.
Teleki Sámuel gróf 1887-88-as fel fed ező út járói,
a Rudolf és Stefánia-tó vidékéről hozott haza va
dászfelszerelést és használati tárgyakat, melyek
ből egy' több, mint 300 darabból álló gyűjteményt
ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak. Erről a vi
dékről egyébként ezek voltak az első, Európába
érkező néprajzi tárgyak.
Az Óceánia-gyűjtemény alapját Fenichel Sá
muel és Bíró Lajos gyűjtőmunkája vetette meg.
Fenichel kb. 3000 tárgyú Német-Új-Guineából
került a múzeumba 1894-95-ben. Bíró Fenichelt
követte Új-Guineába, majd hat évet töltött ott.
Gyűjtött tárgyai 1897-től érkeztek Magyaror
szágra, elsősorban a Hudson-öböl térségéből.
Több száz darabból álló finnországi tárgyegyüttest vett a múzeum például 1894-ben Th.
Schwindt-tői. Ugyanebben az évben számos tár
gyat kapott ajándékként Kínából, Japánból és In
diából. Az ajándékozók közül Duka Tivadar ne
vét érdemes megemlíteni. 1897-től közel egy év
tizeden keresztül folyamatosan vásárolt a múze
um több ezer ázsiai és óceániai néprajzi tárgyat
egy Giovanni Bettanin nevű kereskedőtől.
A múzeum a gyűjtés és vásárlás mellett élt a
csere lehetőségével is. Az Amerika-gyűjtemény
első intézmények közötti kapcsolatát az a bécsi
Udvari Múzeummal lebonyolított csere jelentet
te, melynek révén Teleki Sámuel Kelet-Afrikában
gyűjtött 57 maszáj tárgyáért cserében 67 ameri
kai tárgyhoz, köztük három, a perui Chimú kul
túrához tartozó agyagedényhez jutott a múzeum
1889-ben. Az Amerika-gyűjteménybe néprajzi
tárgyak nagyobb mennyiségben először 1892ben kerültek. Schlesinger Lajos ültetvényes 117
guatemalai tárgy at ajándékozott. Ugyanebben az
évben került ide Prokop Jenő mexikói földbirto* Ezúton mondok köszönetét Földessy Edina, Főzy Vil
ma és Gyarmati János gyűjteménykezelő muzeológu
soknak tájékoztatásaikért és hogy a cikk megírásában
szerzőtársaim voltak.

The ‘exotic’ collections o f Ilié Museum of
Ethnography
The non-Hungarian objects o f the Museum of Eth
nography are arranged into six different collections,
organized according to geographical regions: the
African, American, Asian, European, Indonesian and
South Sea Islands-Australian collection. These far
away, exotic worlds are represented by about 54,000
museum items.
The cores of these collections were collected by
explorers and scholars from the last century. The
Museum of Ethnography itself was founded in 1872,
when an independent Department of Ethnography
was set up within the Hungarian National Museum.
This can be attributed to János Xántus, whose
collection was presented to the general public in
1871, the very first ethnographic exhibition in Hun
gary. The collection, containing some 2500 items,
originated from Xantus’ expeditions to Eastern and
South-East Asia between 1869 and 1870.
As a result of extensive collecting and purchasing
activity, as well as various donations, the number o f
items in the international collection increased to
30,000 items between 1895 and the turn of the
century. This growth continued in the first decades
of the 20th century. World War 1 brought an end to
the large-scale collecting w ork on faraway con
tinents.
The artefacts collected by István Györffy and
Galimdsán Tagán in Turkey, as well as the item s
from Géza Róheim’s travels in Australia are the
notable exceptions in the interw ar period. The Ame
rican and African collections increased through
generous donations and private collections be
queathed to the museum.
A fte r World War 2, collection activity in faraway
lands became even more difficult, owing to political
reasons, the only exceptions being Vilmos Diószegi’s
travels in Siberia and Mongolia, and Lajos Boglár’s
journeys to Brazil and Venezuela.
Following the political rapprochement in the
1980s, the international collections again increased
through donations, collections and exchanges.

46

A múzeum Amerika-gyűjteményének legje
lentősebb gyarapodását ebben a korszakban a
Bauer Vilmostól 1903-ban vásárolt 828 mexikói
tárgy jelentette, melyek között 246 régészeti le
let is volt. Ugy anebben az évben vásárolt a mú
zeum arizonai néprajzi tárgyakat Carl Wohlge
muth osztrák gyűjtőtől, illetve Stanislaus
Rurzynskytól, zömében északnyugati síksági
sziú indiánoktól származó 14 tárgyat. Töretlenül
folytatódtak az ajándékozások. 1903-ban ka
rácson Árpád közel félezer japán tárggyal,
Flesch Aladár pedig szintén japán, valamint indi
ai anyaggal gazdagította az Ázsia-gyűjteményt.
1904-ben és 1905-ben jött létre két vásárlás
eredményeként a múzeum (mongol és tibeti)
lámaista törzsanyaga. Hiersemantól több száz,
Hans Ledértől több, mint ezer értékes tárgyat
vett ekkor a Néprajzi Múzeum.

Pende maszk, Zaire. Torday Emil gyűjtése a
századelőről. - Pende mask, Zaire. Emil Torday's
collection from the early 20th century
kos ajándékaként 46 régészeti agyagszobrocska
és obszidián eszköz.
1897-ben a nagyszabású Zichy-expedíció ré
tén létrejött egy tekintélyes kaukázusi anyag az
Ázsia-gyűjteményen belül. Ugyancsak az expedí
ció által került haza Jankó János csaknem 1000
darabból álló nyugat-szibériai gyűjtése 1903ban. Jelentős darabokkal gyarapodott e terület
anyaga a századfordulón Pápay József és Pápai
Károly tevékenysége folytán. 1898-ban több
ezer néprajzi tárgy' gazdagította a múzeumnak
szinte az összes gyűjteményét az 1896-ban ren
dezett ún. Néprajzi Missziós kiállítás eredmé
nyeként. A nagyszabású gyűjtések és vásárlások
folytán 1895-től a századfordulóig az ötszörösé
re duzzadt a múzeum nemzetközi tárgyi anyaga,
és elérte a 30 ezer darabot.
A 20. század első évtizedeiben sem torpant
meg ez a lendület. Az első évtized egyik legjelen
tősebb gyűjtésének számít Pestetics Rudolf gróf
óceániai útja, valamint Torday Emil anyaga,
melynek révén a múzeum jelentős egyenlítői af
rikai tárgyi anyaghoz jutott. Torday a londoni
British Museum afrikai gyűjteményét is számot
tevően gyarapította. Bornemissza Pál szintén a
századelőn járt Kelet-Afrikában, Tanganylkában.
Az ő módszeres, a totalitás elvén alapuló gyűj
tőmunkájának köszönhetően jutott a múzeum
több. mint két és fél ezer kelet-afrikai néprajzi
tárgy birtokába. Gyűjtéseiről Bornemissza gon
dos feljegyzést is vezetett.

1904-ben kerültek a múzeumba BaráthosiBalogh Benedek Japánban gyűjtött tárgyai. En
nél jóval ismertebb és gazdagabb azonban
Baráthosi Balogh Amur-vidéki és ajnu gyűjtemé
nye. melyeket 1904-től 1914-ig négy jelentősebb
gyűjtőútja során vásárolt. Ez a gyűjtés több ezer
tárgyból áll, és világviszony latban az egyik leg
jobb és legnagyobb ilyen jellegű tárgyi anyag. Az
1910-es évek táján egy sor gyűjtéssel bővült to
vább a múzeum Ázsia-gyűjteménye. Princz Gyu
la és Almásy György Turkesztánból hoztak haza
értékes tárgyegyütteseket. Pilsudskilól csaknem
100 tárgyat vásárolt a múzeum a kutató
szahalini anyagából. Vojnich Oszkár 1909-ben kí
nai darabokat ajándékozott, Mészáros Gyula pe
dig több, mint ezer törökországi tárgyat adott el
a múzeumnak 1912-ben. A nyugat-afrikai gyűjte
mény legszebb darabjait Fuszek Rudolf gyűjtötte
az 1910-es években. A trópusi betegségekre sza
kosodott orvos Libériában telepedett le, és az
ottani egészségügy-szervezés úttörőjének szá

mított. Dél-Afrika népei közül a múzeum a zuluk
tárgyi eszközeiből rendelkezik a legnagyobb
anyaggal, főképp misszionáriusok gyűjtéseinek
köszönhetően. Az észak-afrikai tárgyegyüttes
Jankó János és elsősorban szintén misszionári
usok gyűjtéseinek révén gazdagodott, melyből
kiemelkedik a textil- és kerámia-együttes.
1911-ben újabb - ezúttal a chicagói Field
Museummal való - csere révén jutott a múzeum
jelentős számú Fülöp-szigeteki és indonéz nép
rajzi anyaghoz. 1912-ben több. mint ezer zűrjén
és európai nyenyec tárgyat hozott haza
Baráthosi Balogh egy északkelet-európai expedí
ciója eredményeként. 1913-ban a Paraguayi Köz
társaság bécsi főkonzulja, Leo Hirsch 235 tárgy
ból álló délamerikai gyűjteményt adott a múze
umnak. A Grand Chacóból való mintegy 160
tárgy, valamivel kevesebb a Mato Grossóból és
Bolíviából, néhány darab pedig Argentínából.
Az I. világháborúval véget ért a Néprajzi Múze
um távoli kontinensekről származó gyűjteményei
nek első, nagy' korszaka. Magyarország független
né válásával megszakadtak a korábbi évtizedek
ben messzi vidékekig nyúló kapcsolatai, ugyanak
kor a háborúvesztés is fokozta az elszigeteltséget.
A nagyobb gyűjtések a két világháború között Eu
rázsiára összpontosultak. Kiemelkedő ezek közül
Györlfy István 1920-as és Tagán Galimdsán 1939es törökországi gyűjtése. Egészen kiv ételes ebből
a szempontból Róheim Géza 1929-es ausztráliai
gyűjtése. Az Amerika- és Afrika-gyűjtemény első
sorban ajándékokkal és hagyatékokkal gyarapo
dott ebben a korszakban, így Hopp Ferenc ameri
kai tárgyaival. 1932-ben Ambrózy Lajos gróf, volt
nagykövet a múlt század utolsó harmadából való,
sziú és mandan indiánok által készített tárgyakat
ajándékozott a Néprajzi Múzeumnak.
A II. világháború után politikai okokból még
nehezebb helyzetbe került a távoli népektől való

A feldúlt nemzetközi gyűjtemény 1945 tavaszán - The ruined international collection, spring 1945
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tárgygyűjtés. Két kiemelkedő kivételről azonban
be kell számolnunk. Az egyik Diószegi Vilmos
nemzetközileg is híres, több száz darabból álló
sámángyűjteménye. Ezek Dél-Szibériából és
Mongóliából származnak, és Diószegi négy gyűj
tésének eredményei 1957-től 1964-ig. Boglár
Lajos szintén a múzeum kutatójaként jutott el
először 1959-ben a brazíliai Mato Grossóba,
majd 1967-68-ban, 1974-ben és 1977-ben a ve
nezuelai piaroa indiánok közé. Útjai során csak
nem fél száz tárgyal hozott haza. Az 1980-as
évektől kedvezőbbé váló politikai helyzet követ
keztében a Néprajzi Múzeum nemzetközi gyűjte
ményei további jelentős gyűjteményekkel gazda
godtak, elsősorban csere, ajándékozás és hely
színi gyűjtések eredményeképp.
■

Perui kerámia, csere a Milwaukee Public Museumból,
1965. - Peruvian pottery. Exchange with Milwaukee
Public Museum, 1965. totók - Photos: Hobo/. L.

Altáji sámándob, Diószegi Vilmos gyűjtése
Shaman's drum, collected by Vilmos Diószegi

A Néprajzi Múzeum fi in kapcsolatai

ifj. Kodolányi János

A Néprajzi Múzeum megalapítása után a tárgyi
emlékanyag gyűjtése során gyűjteményegyütte
sek, -csoportok alakultak ki. A finnországi erede
tű gyűjtemények, ha nem is mindjárt a múzeum
létrehozása után, de elég korán létrejöttek, k i
alakulásuk nem a vak véletlen műve. hanem tu
dományos kutatások eredménye. Fejlődésüket
később múzeumi kapcsolatok támogatták.
A Kalevala fordításán dolgozó VikárBéla több
finnországi, főleg karjalai tanulmányutat tett,
részint nyelvtudásának tökéletesítése, részint
néprajzi, valamint folklorisztikai ismeretek
megszerzése végett. Első tanulmányútja 1889ben a karjalai Sortavala városkába, valamint a
környékére vitte. Az útjáról írt beszámolóban
olvashatjuk: „Czélom vala a rendkívül gazdag és
érdekes finn ethnographia körül tájékoztatást
szerezni. Szükségesnek látszott ugyanis hogy
egészen alaposan megismerkedjem a Kalevala
nyelvével mely nem az irodalom hanem a nép
nyelve s hogy bővebb bepillantást nyerjek a finn
ethnographiába melynek ismerete nélkül a Kale
vala számos helye a nyelvi nehézségek elhárítása
után is megoldhatatlan rejtvény marad.“ Vlkár
helyszíni gyűjtőmunkája eredményeként került
1890-ben az első finnországi gyűjtemény a Nép
rajzi Múzeumba.
[gaz, hogy nem hivatalos kapcsolatok révén,
ám a finn múzeumi szervezet segítségével.
Vikárnak a 164 tárgyról pontos meghatározáso

kát is köszönhetünk. A jegyzék végén ezt írja: „E
tárgyakat magam hoztam el és adtam át a Nem
zeti Múzeumnak. Budapest, 1890. január 14.“ A
jegyzékbe foglalt gyűjteményt fél hónappal ké
sőbb 21 tárggyal egészítette ki, a következő em
lékeztetővel: „Jegyzéke a helsingforsi finn nép
rajzi
gyűjtemények
igazgatósága
útján
Sakkolából és Muolaaból vásárolt tárgyak ama
részének, a melyet a már beküldött jegyzékekben
felsorolt tárgyakkal együtt haza hoztam, ill. kül
döttem (vételár 80 finn márka).“ Ugyanannak az
évnek a végén, szintén neki köszönhetően, 139
tárggyal gyarapodott a gyűjtemény, ez is a Finn
Nemzeti Múzeum közreműködésével. A gyűjte
mény Karjaiéból származik, hiteles, eredeti tár
gyakból áll. Értékét növeli, hogy' Finnországnak
ezt a részét az 1939-40. évi téli háború végén a
Szovjetunióhoz csatolták, a lakosságát pedig át
telepítették Finnország más területeire.
Vikárt Theodor Schwindt, a Finn Nemzeti Mú
zeum tudományos munkatársa segítette.
Schwindt 1894-ben 219 tárgyat magába foglaló
gyűjteményt küldött a Néprajzi Múzeumnak. A
jegyzék a következő tárgykörökbe csoportosítja a
tárgyakat: A. Öltözetneműek; B. Szobaberende
zés tárgyai és edények; C. Munkaeszközök; D.
Földművelés, pásztorkodás és közlekedés eszkö
zei: E. Vadászati és halászati eszközök: E Külön
félék. A gyűjteményhez 32 fénykép is tartozott.
Az egykorú levelezésből tudjuk, hogy' Schwindt

The

Finn

contacts

of

the

Museum

of

Ethnography

Although there were few institutionalized contacts in
the early years, the Museum of Ethnography
nonetheless managed to secure valuable Finnish
collections. Similarly to its role in other areas of
culture, the Kalevala also played an important role in
inspiring scholars to create Finnish collections.
During his translation of the Kalevala, Béla Vikár
went on a study trip in Eastern Finland, in Karjala.
As a result o f his work, the firs t collection of Finnish
artefacts reached the Museum of Ethnography in
1890. This initiative was followed by others in the
same year and later, in 1894. János Jankó first
travelled to Finland in 1896. and the next year he
spent a further three months in the country as a
member of the Zichy expedition. During this time, he
acquired a first-hand knowledge of the museum
collections. The first exchange between the Museum
of Ethnography and the National Museum of Finland
took

place

in

1932.

Today,

the Museum

of

Ethnography has the largest Finnish collection
outside Finland. A number of personal contacts were
forged in the interwar period and after World War 2.
In 1970 and 1996, the Museum of Ethnography
organized two exhibitions in the National Museum of
Finland, while our Finn colleagues exhibited a part of
their collection in Budapest.
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művészeti kiállítást rendezett a Finn Nemzeti
Múzeumban, ezt a finnek 1973-ban viszonozták.
Majd 1996-ban rendeztünk újból kiállítást náluk,
idehaza 1982-ben kiállításon mutattuk be a Finn
Nemzeti Múzeumtól cserébe kapott gyűjte
ményt. 1985-ben, a Kalevala első kiadásának
150. évfordulóján, „A Kalevala népe“ címmel
nagy finn népművészeti kiállítást rendeztünk.
A finnországi múzeumi központ, a Museovirasto kezdeményezésére a kulturális munkaterv
a Magyar Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum,
valamint a Munkásmozgalmi Múzeum (később
helyette a Szabadtéri Néprajzi Múzeum) közvet

Vikár Béla kívánságára állította össze és küldte a
gyűjteményt. A Néprajzi Múzeum 1894-ben tehát
már mind mennyiségét, mind tudományos érté
két tekintve nagy és jelentős finn gyűjteményt
mondhatott magáénak.
1896-ban látogatott el először Finnországba
Jankó János. Akkor még csak jövendő feladata
ként vette számba a finn múzeumi gyűjteménye
ket. Finnországban az akkor már jelentős Nem
zeti Múzeumon kívül számottevő helyi múzeu
mok alakultak, Jankó egy fejlődő múzeumháló
zatot talált. Jankó 1897-ben 3 hónapot töltött
Finnországban, a Zichy-expedíció tagjaként ta
nulmányozta a múzeumi gyűjteményeket. Az a
terve, hogy katalógust állít össze és ad ki a finn
néprajzi tárgyi gyűjteményekből, nem valósulha
tott meg, jegyzetei, a tárgyakról készült rajzok
kéziratban maradtak ránk. Jankó példának te
kintette a finn múzeumok munkáját, társadalmi
helyzetét. A Néprajzi Értesítő első évfolyamában
írt beszámolójában felvázolja, hogy' finnek
Port liántól kezdve miként teremtették meg nem
zeti művelődésüket. Vázolja a néprajz szerepét,
azokat a feladatokat, amelyeket a múzeumok
vállaltak magukra.
Bár a Néprajzi Múzeum, valamint a finn nép
rajzi intézmények között szervezett, irányított
kapcsolatok nem voltak, a néprajzkutatók mun
kásságában fontos, meghatározó helyet foglalt el
egymás eredményeinek, módszereinek a megis
merése. E téren fontos szerepet töltöttek be fo
lyóirataink. Finnország és Dánia folkloristái
1907-ben megalakították a Folklore Fellows-mk
nevezett, a nemzeti folklór-hagyományok gyűjté
sére és archiválására hivatott nemzetközi szer
vezetet. Magyarország 1911-ben csatlakozott
hozzá, létrehozván az FF magyar osztályát. Az
alakuló ülés Sebestyén Gyulát, a Nemzeti Múze
um munkatársát választotta elnökké.
A Néprajzi Múzeum 1932-ben gyarapíthatta is
mét finnországi gyűjteményeit, ezúttal múzeum

közi megállapodás útján. A Finn Nemzeti Múze
ummal gyűjtemények cseréje valósult meg. A
finnektől 180 tárgy érkezett a Néprajzi Múzeumba.
A 30-as években már kétoldalú kulturális
egyezményben létesített állami ösztöndíjak is
bővíthették a múzeumi kapcsolatokat. A 30-as
évek végén Györffy István professzor egyik tanít
ványa. akkor már a Néprajzi Múzeum muzeoló
gusa volt hosszabb tanulmányúton, jól megta
nult finnül, megismerte a finn néprajzot. Tapasz
talatai érvényesültek az Etimológiai Adattár
megszervezésében. Ugyanabban az időben finn
néprajzkutatók tanulmányozták a magyar múze
umokat, helyszíni kutatásokat végeztek.
A második világháború hátrányosan befolyá
solta a magyar-finn múzeumi kapcsolatokat is.
Pénzügyi egyezmény hiányában az ösztöndíjas
utakat el kellett halasztani. A Néprajzi Múzeum
1958-ban indítványozta a Finn Nemzeti Múzeum
nak közvetlen kapcsolatok létesítését, vállalván
egy kutató egy havi fogadását, ha ugyanerre kész
a finn múzeum. A Finn Nemzeti Múzeum kedve
zően fogadta a javaslatot, így e sorok írója 1959ben a Finn Nemzeti Múzeum vendégeként Fin
nországba utazhatott. Gserekutatóként a Népraj
zi Múzeum Toiní-Inkerl kaukonent fogadta.
Ugyanakkor a Néprajzi Múzeum javasolta újabb
műtárgycsere megvalósítását is. A cserére
1960- 61 -ben került sor. Ez az új cserekapcsolat
főleg a budapesti finn. valamint a helsinki magyar
gyűjtemény hiányainak a pótlására, kiegészítésé
re törekedett. A két múzeum nem a saját
anyagából választott cserére tárgyakat, hanem
helyszíni gyűjtéssel állított össze gyűjteményt.
1961- ben a Néprajzi Múzeum 211 tárgyat kapott.
1982-ben került sor újabb műtárgycserére. Ekkor
a Néprajzi Múzeum egy faddi szobabelsőt
vásárolt és küldött, cserébe pedig bútorokat, va
lamint egy' lapp rénszarvas szánt kapott.
A kapcsolatok alakulásában új fejlemény,
hogy 1970-ben a Néprajzi Múzeum magyar nép

len kapcsolatának megteremtését tette lehetővé
velük. Az érintett múzeumok cgy-egy munkatár
sa, háromévenkénti váltásban kéthetes látoga
tást tehetett, illetve egy-egy finn kollégát fogad
tak a magyar múzeumok. Az együttműködés az
óta folyamatos.
Több mint száz éve annak, hogy az első finn
gyűjtemények a Néprajzi Múzeumba kerültek. A
gyűjtemények gyarapodtak, fejlődtek. A második
világháború után újjáéledt kapcsolatok túlszár
nyalták a korábbiakat. Lényegesen megnőtt a
Magyarországra, illetve Finnországba utazó mú
zeumi kutatók száma. Nem szabad azonban azt
gondolnunk, hogy' a fejlődés végére érkeztünk. ■

Részletek a Néprajzi Múzeum magyar népművészeti
kiállításából a Finn Nemzeti Múzeumban, 1970
Details of the Hungarian folk art exhibition in the
National Museum of Finnland, 1970
Tolók - Photos: kodolányl J.
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A Néprajzi Múzeum és [

Gráfik Imre

A Néprajzi Múzeum és a múzeumlátogató közön
ség kapcsolatának felidézésénél nem lehet fi
gyelmen kívül hagyni azt a tényt, melyet a múze
um 1975-ben szervezett Közművelődési Osztá
lyának volt munkatársa fogalmazott meg, tíz
éves munkájukra visszatekintve: „Minden siker
és félsiker annak a tudatában ítélendő meg, hogy
egy csaknem elfelejtett, évek óta zárt kapuk mö
gött élő múzeumot kellett még a rendszeres mú
zeumlátogató közönség számára is valóságossá
tenni. A néprajz és a népművészet iránt szenve
délyesen érdeklődők is nehezen szoktak rá a mú
zeum nyújtotta újdonságokra, annak kiállításait
és rendezvényeit tekintve egyaránt.“ '
Az 1972-ben száz éves fennállását ünneplő
Néprajzi Múzeum2 története alatt folyamatosan
épületgondokkal, valamint raktározási és ki
állítási nehézségekkel küszködött. Ilyenformán
kincsei meglehetősen ritkán és csak időszakosan
kerülhettek nyilvánosságra.3
Ezen a helyzeten változtatott az, hogy a Nép
rajzi Múzeum 1973-ban új épülethez jutott, a
volt Curia Kossuth Lajos téri palotáját kapta
meg.4 Az épület (egyébként máig csak kéthar
mad részének) szakaszos elfoglalása, belakása
után, az 1970-es évek közepére alakultak úgy a
körülmények, hogy a múzeum a szélesebb kö
zönség felé fordulhatott. A korabeli viszonyokból
következően a közművelődési párthatározat,
illetve a Közművelődési Törvény szellemében a
múzeumokban sorra alakultak azok a szervezeti
egységek, melyek a klasszikus hármas múzeumi
funkció kiterjesztését voltak hivatottak szolgálni
a bemutatás előtérbe helyezésével.
A Néprajzi Múzeumnak „annyival volt nehe
zebb feladata, mint a többi fővárosi múzeumnak,
hogy ezen törekvései közben egy külső kerületi,
kiállításokra akkor már nem alkalmas épületből,
személyi és tárgyi állományának nagy részét az
új múzeumépületbe költöztetve kezdhetett csak
el ilyen irányú tevékenységet folytatni.“ '
Ezt a tényt igazolja egy felmérés néhány évvel
az új épület birtokbavétele után: „A Néprajzi Mú
zeumról meglévő előzetes ismeretekről kérdezvén
a látogatókat megtudtuk, hogy kétharmaduk
(61,3%) volt már a múzeumban (ezek közül 3,2%
még a régi épületben). A válaszolók 32,7%-a em
lékszik biztosan a látott kiállításokra, közülük a
legrégebbiek 1975-ben voltak láthatók. Ugyan
akkor a megkérdezettek 10%-a já rt fél éven belül
a múzeumban, mintegy két és fél százalék vallja

Nemzetiségi Folklórnap, 1995 augusztus 20. - National Minority Folklore Day, August 20,1995
magát a Néprajzi Múzeum rendszeres látogatójá
nak. 11% kb. egy éve s a megkérdezettek kb. egy
negyede ennél régebben járt itt. A többi, a vizs
gált populációnak körülbelül a fele nem emléke
zett pontosan vagy egyáltalán nem válaszolt a
kérdésre. “ 5
A Néprajzi Múzeum vezetése a meglévő sze
mélyi állomány belső átcsoportosításával 1975.
június 1-vel hat fővel alakította meg a Közműve
lődési Osztályt. Az első évek feladata a tevékeny
ségi formák és módok kialakítása és egyeztetése
a néprajzi muzeológiával. A megindult munka
(kiállítások. TIT tárlatvezetések. Baráti Kör, elő
adások, vetélkedők, tájékoztató kiadványok,
stb.), - tapasztalatok és gyakorlati ismeretek
hiányában - joggal tekinthető kísérleti jellegű
nek, s természetesen igen nagy mértékben
igénybe vette a múzeum más osztályain dolgozó
munkatársakat, főként a muzeológusokat, resta
urátorokat, de másokat is." Erre az időszakra
esik az egyes kiállításokhoz kapcsolódó foglalko
zások iskolások számára való kikísérletezése, ki
alakítása (pl. a „Magyar pásztorművészet“ című
időszaki kiállítás ilyen típusú feldolgozása az
egyik modellje lett a későbbi hasonló progra
moknak). A feladatok végzése során formálódó
osztály végül három önálló egységben (kiállítás
rendező, népművelési és propaganda csoport)
végezte munkáját.
A Néprajzi Múzeum közművelődési tevékeny
ségében az egjik fordulópontot az első állandó
kiállítás, az etnológiai anyagot bemutató: Az ős
társadalmaktól a civilizációkig c. tárlat átadása
jelentette.7 Talán nem túlzás kiemelten hangsú
lyozni e kiállítást és a hozzá kapcsolódó sokféle
közművelődési programot. A múzeumlátogató
fiataloknak „...az adott témával összefüggő isme
reteik gyérek és esetlegesek, melyeket filmekből,
romantikus ifjúsági regényekből, jobb esetben út-

l’ K in the Mu scum of Ethnography

One of the biggest milestones in the PR activity of the
Museum of Ethnography, now celebrating its 125th
anniversary, was the move into its new premises in
1973. The spaciousness of the form er High Court of
Justice, the building of the Curia enabled the organi
zation o f permanent and tem porary exhibitions, as
well as the realization of a wide range of PR plans.
The Department of Public Education, organized in
1975, was divided into three independent units:
exhibition organization, public education and PR.
Almost all of the activities characterizing Hungarian
museums can be traced in the PR work of the Muse
um of Ethnography. At first, this activity concentrated
mostly on the organization o f exhibitions, and the
classical form s of associated activities, such as guid
ed exhibition tours, lectures and quizes. In more recent
yeare there has been more emphasis on new appro
aches, such as complex programmes on folk
customs, folk music and folk dancing, folk art fairs,
national m inority programmes and the use of m ultimedia. The relation between the museum and soci
ety. museum professionals and the general public
changes constantly. The Museum of Ethnography,
with its exceptionally rich ethnologic collection and
outstanding relics of Hungarian folk culture, is
capable o f attracting visitors by arousing interest in
its exhibitions and activities through a wide range of
well-organized programmes and the use of modern
audiovisual techniques, based on both Hungarian and
international experiences.
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leírásokból szereznek. Gyakran a Néprajzi Múze
um kiállítása az első lehetőség számukra, hogy
az Európán kívüli világgal találkozzanak.“ "
Ettől kezdve párhuzamosan lehetett progra
mokat építeni időszakos és állandó, valamint sa
ját anyagra épülő és vendég kiállításokra egy
aránt. Bizonyos szempontból szerencsésnek te
kinthető, hogy erre az időszakra esett a Nemzet
közi Gyermekév is, mely előtérbe helyezte a kü
lönböző korosztályokhoz kapcsolódó, s a sajá
tos igényekhez és készségekhez igazodó foglal
kozások (pl. kézműves bemutatók és gyakorla
tok) kidolgozását és megvalósítását.0
A Néprajzi Múzeum korai közművelődési te
vékenységének sokoldalúságáról, sikereiről és
eredményeiről, a múzeumlátogatási szokásokkal
kapcsolatos felmérésekről, elemzésekről a hivat
kozottakon kívül több más híradás is tudósít.'“
Mérlegelve az adott időszakot, elmondható,
hogy a közművelődésbe bekapcsolódott múzeu
mok, részlegeik és személyek munkája igen sok
színű, változatos és a sajátos múzeumi adottsá
gokat többnyire jól felhasználóan speciális volt,
az egyénileg vagy csoportosan (pl. családi), sza
badon választható műveltséggyarapítás területén.
Az 1980-as évek második felében a lendület
kissé megtörni látszik a közművelődési munká
ban. Ennek többféle magyarázata lehetséges, tel
jes körű feltárásuk még nem történt meg. Néhány
tényezőre illetve jelenségre azonban utalhatunk.
Bizonyos hagyományos forrnák és módok elvesz
tették eredendő újdonságból adódó vonzásukat
(pl. előadások, Ifjúsági Baráti Kör). A technikai
eszközök alkalmazása (részben anyagi ráfordítá
sok hiánya miatt) mind a kiállításokban, mind a
különböző foglalkozásoknál, rendezvényeknél
nem tartott lépést a lehetséges műszaki-techno
lógiai újításokkal. A Közművelődési Osztály veze
tését ez időszakban már nem muzeológus, de
még nem menedzser típusú szakember látta el. A
múzeumlátogató közönséggel való kapcsolattar
tás túlzott mértékben - olykor nem is kifejezetten
néprajzi-antropológiai vonatkozású - időszaki ki
állítások fogadására, rendezésére helyeződött át.
Tovább folytatódott azonban az un. múzeumpedagógiai program, azzal az új módszertani
megoldással és formával, hogy az Osztály mun
katársai a pedagógusok részére szerveztek tan
folyamokat. llymódon elgondolásaikat, elképze
léseiket rajtuk keresztül ki tudták teljesíteni, meg
tudták sokszorozni.
Új lehetőségek és új formák is megjelentek.
Bizonyos ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsoló
dóan egy-két napos rendezvények szerveződtek
(pl. népszokás, népzene, néptánc bemutatók,
népművészeti vásárok, nemzetiségi programok).
Ezen időszak végére esik a rendszerváltás
szellemi előkészítése és maga a rendszerváltás
is, melynek természetesen megfigyelhetők hatá
sai a muzeológiában és a közművelődési munká
ban egyaránt. Megítélésünk szerint a szükséges
nél indokolatlanabb elutasító állásfoglalások, sőt

átgondolatlan kirohanások is megfogalmazód
tak a múzeumok közművelődési profilja ellen.
Ennek következtében egyfajta elbizonytalanodás
figyelhető meg.
Részben a civil társadalom élénkülésével is
összefügg, hogy 1989 végén újra megalakult a
Néprajzi Múzeum Barátainak Köre, mely később
már m int egyesület működik (alapszabállyal, cél
kitűzésekkel, saját költségvetéssel, önálló
számlavezetéssel).
A Néprajzi Múzeum tevékenysége az 1990-es
évek első felében több szempontból is magán vi
seli az útkeresés jeleit. Új lehetőséget nyújtott a
szakma és a közönség által egyaránt várt, 1991ben megnyitott (s 1997. március 15-re felújított)
új állandó kiállítás: A magyar nép hagyományos
ku ltú rá ja " A kiállítás természetesen bekerült az
időközben nevében is átkeresztelt osztály múze
umpedagógiai tevékenységébe,12 sőt a Mozaik
Oktatási Stúdió programjába is.13
Sajnálatos tény ugyanekkor, hogy az elörege
dett etnológiai állandó kiállítást le kellett bonta
ni. E hiányt csak részben pótolják a hosszabbrövidebb, időszaki külföldi vendég-kiállítások. Az
új Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
Közönségkapcsolatok Osztálya (a Kiállításrende
ző Részleg leválasztásával) évekig vezető nélkül
illetve megbízott vezető irányítása mellett igye
kezett munkáját végezni. A múzeumpedagógiai
munka megtorpanása is bekövetkezett; az addig
rendelkezésre álló un. foglalkoztatási termet el
foglalták az időszaki- illetve vendég-kiállítások.
Az utóbbi években néhány kiállítás fokozottan
élt a technikai-technológiai újítások adta lehető
ségekkel,14 élénkül a múzeumlátogató közönség
kiadványokkal, képeslapokkal, műtárgymásola
tokkal, videofilmekkel való megszólítása.
A közönség meghódítására irányuló erőfeszí
téseknek, úgy tűnik, vannak esélyei. Ezt látszik
igazolni az 1996-os év statisztikája, mely szerint
Magyarország múzeumai sorában a 100 000 fő
fölötti látogatót fogadó múzeumi létesítmények
között a Néprajzi Múzeum hatodik, 282.254 fő
vel.15 Igaz, ebben benne foglaltatik a külföldön
rendezett kiállítások közönsége is.
További előrelépést jelent, hogy a Magyar Te
levíziónak a Néprajzi Múzeum anyagát bemutató
sorozatai mellett ma már a múzeum Néprajzi
Filmstúdiója által készített és katalogizált nép
rajzi film ek is rendelkezésre állnak illetve
kölcsönözhetők a különböző programokhoz.
Tervezik az igen gazdag képi és a zenei anyag
korszerű, digitális kép- illetve hanghordozókon
való megjelentetését is.
Meggyőződésem, hogy a társadalom igényére
és érdeklődésére érzékenyen figyelő, szakmailag
jól kidolgozott formákkal és módokkal, korszerű
technikai, audio-vizuális eszközökkel jelentkező
múzeum újra és újra fel tudja kelteni az érdeklő
dést, és magához tudja vonzani a közönséget. A
Néprajzi Múzeum adottságai megfelelő alapot
nyújtanak ehhez.
■
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Nemzetközi kitekintés
A szlovákiai magyar múzeumok helyzete

Liszka József

A Magyar Múzeumok szerkesztőségétől a fenti címen
kaptam felkérést cikkem megírására. Már elöljáróban
hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a mai Szlovákia
területén 1918-at követően (az 1938-1945-ös interval
lumot leszámítva) hivatalosan sosem működött magyar
múzeum. A mai Dél-Szlovákia területén jelenleg töbh
mint félmilliós magyar kisebbség él (ez az ország össz
lakosságának mintegy 12%-a). E terület kisebb-nagyobb
városaiban viszonylag korán alakultak múzeumok, ame
lyek többé-kevésbé a mai napig fennállnak, s már csak a
területi elvből adódóan is. munkatársaik kisebb-na
gyobb intenzitással a legutóbbi időkig végez(het)tek ma
gyar jellegű kutatásokat. Mára azonban ezekben az in
tézményekben korábban végzett (fél)hivatalos magyar
kutató- és tudományos munka is veszélyben forog.
Az előzmények
A korabeli Magyarország vidéki muzeológiájának a böl
csője a mai Szlovákia területén, tehát az akkori Felvidé
ken (ill. e kifejezéssel történetileg nemigen illethető Kis
alföldön) ringott. így az elsők között jött létre 1868-ban
a Pozsonyi Városi Múzeum majd 1872-ben Kassán a Fel
ső-Magyarországi Múzeum Egylet. E szerveződések
megalakulása idejében, már csak a két város akkori
nemzetiségi összetételének megfelelően, elsősorban né
met ill. magyar, jellegű kutatásokat végezhettek. Mivel
azonban e két város etnikai képe (a szlovák elem javára)
már a két világháború közti időszakban, majd a II. világ
háború után gyökeresen megváltozott, az alábbiakban e
két múzeum tevékenységével nem foglalkozom.
A ma is jelentős magyar kisebbséggel (illetve több
séggel!) rendelkező területeken is viszonylag korai idők
be nyúlnak vissza az első múzeumalapítások. A további
akban részletesebben ezekről lesz szó.
Több évtizedes kísérletezések, időszaki kiállítások
rendezése után, 1882-ben jött létre a rimaszombati
székhelyű Gömörmegyei Múzeumegyesület, amely egy
szersmind a Gömöri Múzeum létrehozója és fenntartója
volt, Fábry Jánossál az élen. Nagyjából ugyanebben az
időszakban bukkannak föl első híreink a komáromi mú
zeumalapítási kezdeményezésekről. A Komárom megyei
és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet azon
ban hivatalosan csak 1886-ban alakult meg. A városban
1913-ra elkészült a Kultúrpalota épülete, amelyben az
Egylet múzeuma is otthonra lelt, s a mai napig ez a ko
máromi múzeum központi épülete. Meglehetősen nagy
múltú kezdeményezések után. csupán 1898-ban döntöt-

tek Ipolyságon a Hont me
Az 1913-ban felavatott komá
gyei Múzeumtársulat létre
romi Kultúrpalota, ma a Duhozásáról, amely azonban
namenti Múzeum központi
egy évtizedes fennállás
épülete - The Palace of
után föl is oszlott, bár a
Culture in Komárno, inaugu
gyűjtemény gyakorlatilag
rated in 1913, is today the
megérte az 1918-as állam
central building of the
fordulatot. Rozsnyón a Bá
Danubian Museum
nyászati és Kohászati Mú
zeum épülete 1905-re készült el, azonban csak 1912ben rendezték be, s adták át a nagyközönségnek. Ekkor
ra azonban már létrejött a Rozsnyói Városi Múzeum is.

Hungarian

museums

in

Slovakia

Hungarian muselogy in the
provinces first began to flour
ish in former Upper Hungary,
now the territory of modern
Slovakia. The Pozsony/Bratislava Municipal Museum was
founded in 1868, and a few
years later, in 1872, the Muse
um Association of Upper Hun

Szlovákia múzeumügye az 1918-as államfordulatot
követő időszakban meglehetősen rendezetlen volt. A mú
zeumok elvileg egyesületi, városi és csak kisebb részben
a központi költségvetésből tartották fönn magukat. Szak
mailag a Csehszlovák Múzeumok Szövetsége (Sváz
ceskoslovenskych múzeí) felügyelete alá tartoztak, ám
ennek 1925-ben a cseh intézményeken kívül mindössze
12 szlovákiai múzeum volt a tagja (miközben a szlováki

gary (Kassa/Kosice) was also

ai múzeumok száma ekkorra meghaladta a két tucatot).
Hogy ebből mennyi a magyarlakta területeken működő

the new state in 1918, efforts

múzeumok száma, arról konkrét adataink nincsenek.
Mindenesetre valószínűsíthető, hogy' a harmincas évekre
bizonyos dél-szlovákiai múzeumok (talán a rozsnyói. ér
sekújvári. komáromi és a somorjai) is tartottak fönn szo-

chaotic conditions in Slovaki

rosabb-lazább kapcsolatot e múzeumi szervezettel.
Kezdetben azonban, az első világháború és következ
ményei okozta megrázkódtatás után az egész szlovákiai
magyar szellemi életben tapasztalható fásultsághoz ha
sonlóan a muzeológia területén is teljes pangás tapasz
talható. Alapy Gyula, a komáromi múzeum akkori igaz
gatója az elsők között, már 1922-ben a múzeumi munka
fokozottabb kibontakoztatására buzdított. írásában
meggyőzően érvel a múzeumoknak a szellemi élet egé
szében betöltendő fontos szerepéről. Sürgeti, hogy azok
ban a városokban, ahol nincs még múzeum, mihama
rabb hozzanak létre ilyen jellegű intézményt. Ennek elle
nére az érdemi muzeológiai munka Szlovákia magyar
lakta területein csak igen vontatottan indult meg. Elő
ször a már korábban létrehozott intézményekben (Ko
márom. Rimaszombat, Rozsnyó) lendült fel a gyűjte
ménygyarapító és kiállítási tevékenység, majd ezekhez
fokozatosan csatlakozott az 1927-ben, lévai székhellyel
létrehozott Barsi Múzeum, az 1929-ben Somorján meg
alapított Csallóközi Múzeum, s végül az 1935-ben Érsek
újváron létrejött Városi Múzeum. A felsorolt múzeumok

Érsekújvár/Nové Zámky, most

formed. These were followed
by the establishment of the
museums in Rimaszombat/
Rimavská Sobota, Komárom/
Komárno, Ipolyság/Sahy and,
finally, Rozsnyó/Rozfiava.
Following the creation of

were made to eliminate the

an museum affairs. New mu
seums were founded in Léva/
Levice, Somorja/Samorin and

o f which lay in areas inha
bited by the ethnic Hungari
ans and thus museum pro-

Fábry János (1830-1907), a
Gömörmegyei Múzeumegye
sület első elnöke - János
Fábry (1830-1907) first
president of the Museum
Association of Gömör County
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fessionals too were mostly
ethnic Hungarians.
Since these museums lay
on territories which in con
sequence of the First Vienna
Decision were re-annexed to
Hungary, ‘Hungarian' research
in these museums became
increasingly intensive bet
ween 1938 and the close of
World War 2.
Almost all of the muse
ums in Slovakia suffered war

Az 1975-ben megnyitott martosi tájház
The folk house in Martos, inaugurated in 1975

damages. The organizational

munkájába (ekkor még) jószerével csak magyar szakem
berek kapcsolódtak be (Somorján Khín Antal, Érsekújvá
ron Szőke Béla és Thain János, Komáromban először
Alapy Gyula majd Szombathy Viktor, Léván Féja Tibor és
Nécsey István, Rimaszombatban Holéczy Miklós és Rozs
nyón Tichy Kálmán), s gyűjtőterületük lakossága is alap
vetően magyar volt. Miután az említett múzeumok az el
ső bécsi döntés értelmében Magyarországhoz kerültek,
ennek köszönhetően kereteik között a magyar jellegű ku
tatások még intenzívebbé váltak (az érsekújvári Városi

Részlet a tájházból
Detail of the folk house

Múzeum égisze alatt jött létre például a Kisalföldkutató
Intézet 1942-ben, s rövid munkája eredménye jónéhány
néprajzi publikáció megjelenése volt).

framework of Slovakian muse
um changed a fte r the war.
and the Komárom Museum
was reorganized into a dist
rict museum and given a new
name, the Danubian Museum.
This

museum,

employing

mostly ethnic Hungarian pro
fessionals, became one of the
most important museums in
the Hungarian populated re
gions by the late 1970s. How
ever, by the late 1980s. the
professionals working in this
and other museums were
gradually Slovakicized, altho
ugh the yearbooks, exhibition
texts and other publications
continued to be bilingual.
Following

the

political

changes in 1989, Slovakian
museums came under the
direct supervision of the Mi
nistry of Cull tire, and this
gave them a w ider leeway for
pursuing activities which they
considered important. A Hun
garian Nationality

Depart

ment was formed within the
Danubian Museum in Komá
rom. with the ultim ate goal of
creating an independent Hun
garian Nationality Museum.
The Department began its
work with great enthusiasm,

1945 után
A korábban működő múzeumoknak szinte mindegyike kisebb-nagyobb károkat szenvedve vészelte át a háborús
éveket. Ehhez járult, hogy 1945-ben a Szlovák Nemzeti
Tanács rendelete és a Belügyi Megbízotti Hivatal utasítá
sa értelmében feloszlatták a korábban létrehozott egye
sületeket, így a különböző múzeumegyesületeket is. En
nek ellenére néhány helyen. Inkább önszorgalomból
ugyan, de ismét megindult a múzeumi munka.
Komáromban Mikulás Dusek iskolaigazgató, későbbi
jeles szlovák régész vette kézbe a múzeum ügyét, és
már 1946-ban a látogatók számára is megnyithatta a
gyűjteményeket. így, amikor 1947-ben a Szlovákiai Mú
zeumok Szövetsége arról határozott Turócszentmártonban, hogy járási múzeumokat kell létrehozni, akkor a
komáromi már gyakorlatilag működött és 1949-ben ne
vét a ma is használatos Dunamenti Múzeumra változtat
ta. Az intézményt fokozatosan feltöltötték (alapvetően
magyar nemzetiségű) szakemberekkel, így a hetvenes
évek végére a magyarlakta területek legjelentősebb mú
zeumává nőtte ki magát. Elsősorban régészeti (római,
valamint avar-kori) és történeti gyűjteménye a jelentős
(utóbbit jelentékeny módon gazdagította a Mácza Mihály
történész által 1972-ben létrehozott Múzeumbarátok
Köre). 1975-ben a múzeum szakemberei átadták a
nagyközönségnek a közeli Martoson berendezett tájhá
zat. majd a múzeum állandó kiállításainak a száma egyegy Jókai- és Lehár-tárlattal, történeti képtárral, város
történeti kiállítással és római kori kőtárral gyarapodott
(utóbbiért az intézmény 1994-ben Europa Nostra-díjban
részesült). A Dunamenti Múzeum egyedüli a dél-szlová
kiai múzeumok között, amelynek jelentős természettu
dományi osztálya is működik, s eredményeit időnként
megrendezett kiállításokon prezentálja.

Hasonló a helyzet az 1940-ben egyesített rozsnyói Bá
nyászati és Városi Múzeum esetében is, amely már
1945-ben megnyitotta rövid időre kapuit a látogatók
előtt, ám új állandó kiállítással, az akkori igazgató, Arany
A. László erőfeszítéseinek köszönhetően, csak 1956-ban
jelentkezett. 1967-ben a múzeumot bányászati múzeum
má minősítették át. Ekkor nyílott meg bányászati és ko
hászati kiállítása, amelyet egy 1974-es rekonstrukció
után 1990-ig láthatott a nagyközönség. Az 1909-ben
Krasznahorkaváralján megnyílott és 1939-ig nyitva tartó
Andrássy Galéria épületében 1978-ban egy néprajzi kiál
lítást hoztak létre, amely 1990-ig állott a látogatók ren
delkezésére. Ezt követően a múzeum a betléri kastély
képzőművészeti gyűjteményének a felhasználásával az
Andrássy Galériát újította föl.
1946-ban a lévai Barsi Múzeumban szintén megindult
a munka, igaz, 1952-ig csak egy alkalmazottal, első
állandó kiállítását 1959-ben nyitotta meg. Ezt 1967-ben
felújították. 1982-ig volt megtekinthető, amikor a múze
um épületét tatarozás m iatt bezárták. A múzeum mun
katársainak, Katarina llolbová vezetésével a mohi atom
erőműnek áldozatul esett Mohi református magyar
község teljes hagyományos népi kultúráját sikerült doku
mentálniuk. Nagyszabású anyagukat egy időszaki kiállí
tás keretében 1986-ban mutatták be.
A rimaszombati Gömöri Múzeumot viszont csak
1951-ben államosították, 1960-ban nyitotta meg állandó
tárlatait, amelyeket 1979-ben teljes egészében felújítot
tak. Gyűjteményének jelentős részét képezi a gömöri fa
zekasságot dokumentáló kerámiagyűjtemény, valamint
elsősorban a B. Kovács István által feltárt réz- és bronz
kori régészeti anyag.
Miután az Érsekújvári Városi Múzeum gyűjteménye
egy bombatámadás során 1945 tavaszán gyakorlatilag
teljesen elpusztult, a városban 1956-ban hoztak létre egy
új múzeumot (Járási Múzeum), amely hosszas hányatta
tások után 1975-ben került végső helyére, a volt ferencrendi kolostor épületébe. Itt egy régészeti és egy
munkásmozgalmi kiállítást sikerült a hetvenes évek
második felében megnyitni, amely 1979-ig fogadhatta a
látogatókat. Ezt követően, a múzeum épületének tataro
zása m iatt az érsekújváriak a kilencvenes évek elejéig
állandó múzeumi kiállítás nélkül maradtak.
A két világháború között Somorján létrehozott Csal
lóközi Múzeumot a háború után megszüntették, gyűjte
ménye nagyobbik része elkallódott. Kisebb töredéke
viszont az 1964-ben Dunaszerdahely székhellyel ismét
létrehozott Csallóközi Múzeum birtokába került. Az
intézmény akkori igazgatója, Marczell Béla, a Csallóköz
néprajzának jeles ismerője igen sokat tett a néprajzi
gyűjtemény kiépítése érdekében. A múzeum fő épületé
nek kiállításain kivid a múzeum 1976-ban Somorján
megnyitotta a Városi Honismereti Házat, figyelemremél
tó halászati és céhes ipari gyűjteménnyel.
Tudomásom szerint mindennemű előzmény nélkül
1969-ben jött létre a galántai Járási Honismereti Múze
um, amely 1971-ben költözött be az Esterházy-féle neo
gótikus kastélyba, ahol a hetvenes évek végén nyitotta
meg állandó kiállítását jelentős néprajzi (azon belül is
elsősorban kerámia) anyaggal. A múzeum kihelyezett ki
állításának számít a vágsellyei (1979). a nemeskosúti
(1981) és a taksonyi (1984) tájház, valamint az 1982-ben
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gi Osztályt, azzal a céllal, bőgj ez tevékenységével egy
leendő önálló Magyar Nemzetiségi Múzeum alapjait te
rem theti meg. Ennek szellemé
ben az osztály munkatársai fel
Táblázatunk az érintett múzeumok összgyűjteményeit, azon belül a néprajzi gyűjte
térképezték a Dél-Szlovákia te
mény arányát mutatja be az 1980-as évek adatai alapján.
rületén működő összes magyar
Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
8.458
3.389
40%
érdekeltséggel (is) bíró állami
4.264
Járási Múzeum, Érsekújvár
16.662
25%
múzeumot, önkormányzati, tár
Járási Honismereti Múzeum, Galánta
17.124
8.605
50%
Dunamenti M úzeum , Komárom
sasági, egyesületi honismereti123.690
3.808
3%
Barsi Múzeum, Léva
56.860
8.146
14%
és tájházat, megkezdték a szlo
Gömöri Múzeum, Rimaszombat
81.104
5.998
7%
vákiai magyar képzőművészet
Bányászati Múzeum, Rozsnyó
29.936
7.195
23%
dokumentációjának a kiépíté
sét. egy bibliográfia-sorozatot
indítottak útjára, amelynek néprajzi, valamint lokális és
Bár a szóban forgó intézmények szakemberállomá
regionális alsorozataiban ezideig öt füzet látott napvilá
nya a tárgyalt időszak végére (legalább is a két világhá
got, Ez utóbbiak eredményesebb végzése érdekében a
ború közötti évek helyzetéhez viszonyítva) erősen
szlovákiai magyar országos, regionális és helyi sajtó
elszlovákosodott, mégis jó néhány Budapesten, ill. Po
gazdag gyűjteményét is létrehozták, amely egy 1994 de
zsonyban végzett magjar nemzetiségű néprajzkutató,
cember 31-i kimutatás szerint több mint 250-féle sajtó
régész, történész, művészettörténész is dolgozott ben
terméket tartalmazott. Az Osztály, más intézményekkel,
nük. A korszak végére gyakorlatilag mindegyik múzeum
szervezetekkel karöltve (ez utóbbiak közül ki kell emel
adott már ki évkönyvet, amelyek általában kétnyelvűek
ni a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaságot) több ered
voltak (Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár és rész

megnyitott talósi vízimalom. A múzeum fő épülete jelen
leg tatarozás alatt áll, így állandó kiállítása nincs.

doing

extensive

collection

work, assembling a wide ran
ge of documents, publishing
the results of its work and
organizing conferences until
1994. Since then, however,
the

newly-elected political

leadership has continuously
and repeatedly relieved muse
um leaders from their duties
in order to strengthen its own
positions. Museum leaders
who do not agree with the po
licy of the government coali
tion are replaced with dilet
tante 'state intendants’ - re
cruited mostly from among
the ranks o f individuals close
to Slovakian nationalist orga
nizations - who are appointed
directly by the Minister of
Culture and who enjoy abso-

ben Rimaszombat), vagy a szlovák nyelvű írásokhoz ma
gyar összefoglalókat csatoltak (Galánta, részben Léva,
Rozsnyó). Az állandó és időszaki kiállítások kísérőszöve
gei, valamint a meghívók, plakátok, kísérőfüzetek szöve
gei is (a politikai széljárástól változó mértékben) általá
ban kétnyelvűek voltak.
A rendszerváltástól napjainkig
Az 1989-es társadalmi-politikai változásokat megelőző
en az említett múzeumok szervezetileg és gazdaságilag
is, más „népművelési“ intézményekkel (népkönyvtárak,
népművelési központok, a csehszlovák-szovjet barátság
házai stb.) együtt az illetékes járási nemzeti bizottságok
kulturális osztályai alá voltak rendelve.
Kivételt csupán a komáromi Dunamenti Múzeum ké
pezett, amely lévén egy fokkal magasabb kategóriában
(területi és nem járási hatáskörrel) a Nyugat-szlovákiai
Kerületi Nemzeti Bizottság Kulturális Osztályához tarto
zott. Miután a rendszerváltást követően a járási nemze
ti bizottságokat fokozatosan leépítették, az egyes múze
umok közvetlenül a művelődési minisztérium hatáskö
rébe kerültek, s ezáltal nagyobb mozgásteret kaptak a
számukra fontos és specifikus munkák elvégzésére.
Ettől az időtől kezdve a dél-szlovákiai területen né
hány városi múzeum is létrejött, amelyek közül a legje
lentősebb tevékenységet az ipolysági székhelyű Honti
Múzeum és Galéria fejt ki, állandó alkalmazotta(kka)l és
kiállítói, valamint gyűjteménygyarapító tevékenységgel.
A tornaaljai és a királyhelmeci helyi múzeumalapítási kí
sérletek tudomásunk szerint a mai napig csak csírában
vannak, inkább jövőbeli lehetőséget jelentenek, mintsem
megvalósult eredményeket.
A jelentős szlovákiai magyar nemzeti kisebbség kul
túrája. múltja kutatására, dokumentálására és prezen
tálására alkalmas specifikus magyar múzeum létreho
zása a hatvanas évek vége óta állandóan újra és újra
hangoztatott igénye a szlovákiai magyar értelmiségnek.
Hosszas huzavona után végül 1991. október 1-én hozták
létre a komáromi Dunamenti Múzeum szervezeti kereti
között az országos hatáskörrel bíró Magyar Nemzetisé

Az 1984-ben megnyitott taksonyi tájház - The folk house in Taksony, opened in 1984

ményes nemzetközi tudományos tanácskozást is rende
zett (1991: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence
északi részén - Komárom: 1993: A cserkészet és nép
rajz - Komárom: Régiók és népi kultúra - Tornaalja;
Kutatás-feldolgozás-továbbéltetés - Komárom).
A dél-szlovákiai múzeumok anyagára, és a budapes
ti Kútvölgyi Mihály fotóira támaszkodva 1993-ban nyi
totta meg a komáromi múzeum a Délszlovákiai tájak fa
faragó művészete című kiállítását, amelyet aztán a kö
vetkező évben Dunaszerdahelyen, Galántán, Érsekújvárott, Ipolyságon, Rimaszombatban és Rozsnyón is be
mutattak, míg 1995-ben az ausztriai Köpcsény (Kittsee)
Néprajzi Múzeuma ban is a nagyközönség elé került. Az
osztály ezen kívül a Szlovákiai Magyar Cserkészszövet
séggel1 karöltve Komáromban tette hozzáférhetővé A
szlovákiai magyar cserkészet m últja és jelene című kiál
lítást, valamint a turócszentmártoni Szlovák Néprajzi
Múzeum kezdeményezésére megrendezett, Lakodalom
Szlovákiában című kiállításon a magyar lakodalmat rep
rezentáló martosi kiállításrészt állította össze. Elsősor-

lute power in cultural affairs.
In consequence, the future of
Hungarian museology in Slo
vakia seems to be increa
singly g lo o m y ...
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ban a szakmabeliek
nek szól, de a kívülál
lók is haszonnal fo r
gathatják az osztály
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Acta Museologica cí
men megindított két
nyelvű évkönyvét.
Az 1994-es parla
menti választások so
rán Szlovákiában ha
talomra került p o liti
kai garnitúra, pozíció
ja megerősítése érde
kében az állami szféra
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Národopisná bibliográfia Macfarov
na Slovensku

Szlovákiai magyar néprajzi
bibliográfia
Volkskundliche Bibliographie
der ungarischen Volksgruppe
in der Slowakei
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tiségű pedagógust ne
veztek ki. (Hasonló
sors várt gyakorlati
lag mindegyik, a kor
mánykoalíció politiká
jával nem azonosuló
szlovák múzeumigaz
gatóra is.) E sorok
írója (aki megalakulá
sától a komáromi mú
zeum Magyar Nemze

K o m o r n 1991

legalsóbb szintjéig fokozatosan vezetőcseréket hajtott
végre. Ennek érdekében 1996. január 1-vel létrehozták
az intendánsi rendszert. A művelődési miniszter által k i
nevezett „állam i intendánsok" egy-egy járás állami szfé
rába tartozó kulturális intézményének teljhatalmú urai
lettek (Komáromban például az intendáns, egy orvos,
mellesleg a M atica Slovenská helyi elnöke, a múzeum
mellett a járási könyvtár, népművelési központ, valamint
Jókai Színház káder- és gazdasági kérdéseiről dönt).
Mindezzel párhuzamosan a kom árom i Dunmenti
Múzeum korábbi, pályázat útján pozícióba került igazga
tóját minden indok nélkül leváltották, s helyébe egy szlo
vák-történelem szakos, semmiféle muzeológiai gyakor
lattal nem rendelkező általános iskolai, szlovák nemze

tiségi Osztályát vezet
te) 1995-ben a bonni
Alexander von Hum
boldt Alapítvány kutatói ösztöndíját elnyerve, a követke
ző másfél esztendőt Münchenben és Marburgban tö ltö t
te. Távollétében az osztály tevékenysége gyakorlatilag
stagnált. Visszatérése előtt néhány nappal a múzeum
igazgatónője az osztály élére egy szlovák nemzetiségű
„történészt" (akinek polgári foglalkozása állattenyésztő
Komámo-Ko m a ro m -Kom orn

1995

mérnök, két évtizeden keresztül ebben a szakmában is
dolgozott) nevezett ki...
Közben a múzeum állományát is fokozatosan párthű,
szlovák nemzetiségű (nem szakember!) egyénekkel töltöt
te föl, amint az Szlovákia-szerte ebben az időszakban
bevált gy akorlat lett.
A szlovákiai magy ar muzeológia helyzete ma tehát va
lahol ott tart, ahol tartott 1946-ban...
■

Mitteleuropäische Union Technischer
Museen (MUT) - története és tervei
The Central

European

Union of Technical

Museums

The union was formed in 1991, Its members are the

Vámos Éva

following: Austria, Hungary, Czech Republic, Slova
kia, ex-Yugoslavia, Poland; Romania, Italy and Bul
garia w ill join at a late date.
The founding meeting was held in Budapest, in
the National Technical Museum. The goals of the or
ganization - many of which focused on various forms
of cooperation between the member museums were set down in the statutes.
Specific tasks include the publishing of an in
formation newsletter, as well as a Central European
Lexicon which would include the most important
data on renow ned scholars and researchers, a joint
museum entrance pass, exhibition catalogues, etc.
The publication of the lexicon is scheduled for the
near future.
The 1997 general assembly was held in Kassa, in
the Slovakian Technical Museum, to commemorate
also the 50th anniversary of the museum. The 1998
assembly w ill be held in the National Technical
Museum in Budapest, and it w ill commemorate also
the 25th anniversary of the museum.

A Műszaki Múzeumok Közép-Európai Uniója im
már hét éve működik. 1991-ben Budapesten hoz
ta létre az alapító közgyűlés. Az eredeti ötlet
1990-ben született az osztrák szövetségi műve
lődési miniszter ösztönzésére megrendezett
szimpóziumon („Fellendülés - A közép-európai
múzeumpolitika új irányvonalai“). A magyar dele
gáció akkori vezetője, Szabadváry Ferenc a kö
vetkezőképpen számolt be erről a konferenciáról:
„A közgyűjteményekért felelős Osztrák Kutatási
és Tudományos Szövetségi Minisztérium számos
múzeumigazgatót hívott meg az egykori OsztrákMagyar Monarchia területéről a fent említett kon
ferencián való részvételre. A költségeket a házi
gazda fedezte. A meghívásokat minden előzetes
egyeztetés nélkül küldték el... Feltehetően a meg
felelő bécsi szövetségi múzeumok közvetlen kap
csolatai szolgáltak alapul. A nyitó- és záróülés
között 8 csoportban dolgoztunk, nevezetesen:

műszaki tudományok, képzőművészetek, nemze
ti galéria, Iparművészet, színháztörténet, nép
rajz, avantgarde. nemzeti könyvtár szekciókban...
A közös nyitóülés után a műszaki múzeumok
képviselői aznap délután megkezdték munkálko
dásukat Bécsben, majd folytatták azt a következő
délelőtt. Ismét szó esett a finanszírozásról, majd
ezt hosszú megbeszélés követte, mely a műszaki
múzeumok jövőbeli feladatait tárgyalta, mint pl.
'műszaki fejlődés vagy' technika és társadalom',
‘a technika történetének bemutatása vagy a jelen
technikája’, környezetvédelem, stb. A gyűlésen
eredményként felmutatható az az elhatározás,
hogy a műszaki jellegű múzeumok, Ausztria, Ma
gyarország, Csehország és Szlovákia, a volt Ju
goszlávia és Lengyelország részvételével egy'
nemzetközi közép-európai szervezetet hozzanak
létre, amelyhez esetleg egy' későbbi időpontban
Románia, Bulgária és Olaszország is kapcsolódik
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majd, ami ugyan ebben a pillanatban még nem
tűnik megalapozottnak. Az alapszabály elkészíté
sével, amely a szervezet munkájának lehetővé té
teléhez járulna hozzá, a bécsi Műszaki Múzeum
tól Knoll urat, a magyar Műszaki Múzeumtól pe
dig Vámos Évát bízták meg.“
Az alapító közgyűlést 1991. október 14-én,
Budapesten, az Országos Műszaki Múzeumban
tartották meg. A megtárgyalt célok a következők:
A Szövetség célul tűzi ki maga elé, hogy a régió
műszaki múzeumainak kutatói kölcsönösen meg
ismerjék egymás országainak ipari fejlődését, mú
zeumi kiállításaik gyakrabban foglalkozzanak a jel
legzetes közép-európai jelenségek bemutatásával.
Közép-Európa műszaki történelmének össze
foglaló leírása és ismertetése nyelvi nehézségek
be is ütközik. Ennek kiküszöbölése érdekében a
Szövetség ösztönzi olyan művek megjelenteté
sét, amelyek világnyelven foglalkoznak az egyes
országok ipari és műszaki történetével vagy an
nak egy részével, valamint azt, hogy a kiállítások
feliratai legalább egy világnyelven készüljenek.
Az elfogadott alapszabályok értelmében a
MUT Szövetség céljai:
- a műszaki tudományok és a természettudo
mányok történetének, gazdasági és társadalmi
hatásainak közös kutatása, illetve ezzel kapcso
latos tapasztalatok sokoldalú cseréje;
- információ-, tapasztalat- és munkatárscsere,
ötletcsere a tagmúzeumok között;
- a tagmúzeumok alaposabb megismerése;
- a technikai és természettudományi fejlődés hí
res személyiségeinek és a fennmaradt tárgyak
nak alaposabb megismerése a tagmúzeumok or
szágaiban;
- a tagmúzeumok országainak ösztönzése, fejlő
dési irányzataik, technikai és természettudomá
nyi adottságaik megértése;
- a muzeológia területén általános és speciális
ismeretek megszerzése: a leltározás, a nyilván
tartás, a megőrzés, a restaurálás, általános és
speciális műszaki múzeumok tervezése, azok
infrastruktúrája és vezetése, stb. terén;
- a műszaki múzeumok célkitűzései, sajátos
problémái és a nyilvánosság;
- a muzeológia területén a tagországokon kívüli
kapcsolatok előmozdítása;
- a MUT minden területen a tudományágak kö
zötti eszmecsere bázisa.
A közös együttműködés konkrét feladatait a
következő témák keretébe foglalták:
- Információs folyóirat kiadása.
- MUT belépőkártya. A kölcsönös reklám és fi
gyelemfelhívás célját szolgálná.
- Közép-európai lexikon jelentős kutatókról és
műszaki szakemberekről.
- MUT-gyűjtemény katalógus. Képekkel gazdagon
díszített magas színvonalú kiadvány.
- Modellek. A múzeumok kölcsönös ígéretet tet
tek előnyös feltételek mellett dolgozó modellgyártók felkutatására.
- Képeslapcsere. A múzeumok a kiállított tár
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gyakat ábrázoló képeslapokat boltjaik számára
egymás rendelkezésére bocsátják.
A jó szándék és kezdeti lelkesedés túl magas
célkitűzéseket eredményezett, amelyek legfel
jebb egymás után valósíthatók meg. A MUT-nak
már fennállásának első évében szembe kellett
néznie a nemzetközi politikai helyzet nehézsé
geivel, a Balkánon kirobbanó háborúval. Idézet a
MUT erre vonatkozó állásfoglalásából: „Uniónk
(amelynek horvát és szerb múzeumok is tagjai)
létrehozásának célja a tagmúzeumok baráti ala
pú tudományos együttműködésének előmozdítá
sa, a történelmileg oly szoros kapcsolatban álló
közép-európai műszaki történet kutatása, egy
más kölcsönös és alaposabb megismerése, tör
ténelmi ismereteink hiányosságainak pótlása.
Ennek pedig alapfeltétele a Béke."
1992-1993 között az alapszabályok értelmé
ben két közgyűlést tartottunk. A Prágai (1992) és
Ljubljanai (1993) Műszaki Múzeum nagyvonalú
sága a fent említett projektekkel kapcsolatos
élénk tapasztalatcserét és munkát tett lehetővé.
A lexikon előkészítésével kapcsolatban 1993
májusáig világossá vált, hogy' a listák összeha
sonlítása és az átfedések törlése után a javasolt
neves természettudósokról és feltalálókról szóló
cikkszavak közül 280 maradt, amelyeknek meg
írása a tagországok feladata. 1993-ban még úgy
tűnt, hogy' a közös belépőkártyát is kivitelezni le
het. A 19 tagmúzeumból 10 volt hajlandó bele
egyezését adni. Ám később kiderült, hogy' kártya
kiadása és a bevételek igazságos elosztása túl
bonyolult lenne, ezért a MUT ezt a projektet a to
vábbiakban elvetette.

tának szánt életrajzot, javasoltuk, hogy' az elké
szített életrajzokat minden tagországnak küldjük
el és azok állásfoglalását gyűjtsük be;
- a lexikon szerkesztősége 1997. tavaszán Prá
gában ülésezzen;
- az igazgatósági tagok egyetértettek abban,
hogy' a MUT csak a lexikon teljes szövegének
megírása után forduljon nemzetközi alapítvá
nyokhoz a kiadás pénzügyi támogatása céljából.
Az életrajzkötet szöveg- és képanyagát célszerű
lenne CD-ROM-on is rögzíteni;
- a MUT-Hírlevelet illetően a megbízott Kovács
István halála miatt az az elhatározás született,
hogy az összeállítás a jövőben Budapesten, a
műszaki kivitelezés és a nyomtatás pedig Prágá
ban történjék. Negyedévenkénti megjelenést
vettünk tervbe;
- a Magyar Műszaki Múzeum vállalta az 1998-as
közgyűlés megrendezését fennállása 25 éves ju
bileuma alkalmával.
Remélhetőleg a MUT virágzó időszak előtt áll,
mivel a kultúra területén a nemzetközi együtt
működés a kilencvenes évek második felében a
kétoldalú kapcsolatoktól folyamatosan a multila
terális, illetve regionális kapcsolatok felé tolódik.
Ezt bizonyítja, hogy' új intézmények jelzik csatla
kozási szándékukat. Egyre több témával találko
zunk, amelyekről célszerű lenne más országok
múzeumainak tapasztalatait megismerni.
A jövő évi. Budapesten tartandó közgyűlés té
májául a következőket javasolták:

- új műszaki múzeumok és technikatörténeti ki
állítások terve a régióban;
- hogyan jelennek meg a műszaki múzeumok ér
1994ben nem közgyűlést, hanem igazgató-dekei a múzeumi törvényekben;
- nyitott határok Közép-Európában és a múzeu
sági ülést hívtunk össze Sopronba. Ezen az ülé
mi értékek védelme, különös tekintettel a techni
sen meghatároztuk a következő közgyűlés helyét
kai tárgyakra;
és a programot a valóban kivitelezhető projek
- a közép-európai műszaki múzeumok EUtekre korlátoztuk. Ehhez tartozik az Életrajzlexi
normákhoz való igazodása.
■
kon és a folyóirat kiadása. Mindkét projekt a
megvalósítás stádiumában van.
1995ben a közgyűlést Keszthelyen tartottuk.MUT 1997 május, Kassa/Kosice
A lexikon további munkáinak összehangolására
1995. június 1-jén a Prágai Műszaki Múzeumban
szerkesztőségi ülést hívtak össze. Az informáci
ós folyóirat kiadásának és terjesztésének fel
adatát a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum
és a budapesti Postamúzeum vállalta.
Ezen közgyűlésen az alapszabályt módosítot
tuk: a jövőben az elnökség hivatali ideje 3 évig
tart. Ezzel egyidőben az új elnökségi választáso
kat is lebonyolítottuk.
1996ban egyik múzeum sem vállalta a köz
gyűlés lebonyolítását, ezért csak vezetőségi ülést
rendeztünk Budapesten. Elhatároztuk, hogy
- a vezetőség 1997. márciusában Zágrábban ta
lálkozik;
- 1997. júniusában a közgyűlést Kassán tartjuk a
Szlovák Műszaki Múzeum 50 éves jubileuma
alkalmából:
- miután a MUT projektek közül az Életrajz-lexi
konhoz valamennyi tagország beküldte az 5 min
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Magyarországi útinapló

Annemarie Vels Heijn*

1997 tavaszán a MATRA projekt keretében (a mo
zaikszó a társadalmi átalakulás rövidítése) hol
land múzeumvezetők és múzeumi menedzserek
csoportja érkezett Magyarországra. A látogatás
az évek óta egyre intenzívebbé váló holland-ma
gyar múzeumi kapcsolatok eredménye. így került
sor többek között a múzeumi menedzsment mun
kakonferenciákra és továbbképzésekre, magyar
muzeológus szakemberek hollandiai tanulmány
újára (I. Magyar Múzeumok 1996/3. sz.), a mos
tanira, és az azt követő a negyedik munkakonfe
renciára. Az itt töltött hét alatt a vendégek 15 bu
dapesti illetve vidéki múzeumot látogattak meg, a
program része volt egy egynapos vitaülés a mú
zeumi menedzsment legfontosabb kérdéseiről
holland és magyar előadókkal.
1997. áprilisában - a magyarok tavalyi láto
gatást viszonozva, melynek során a magyar mú
zeumi szakemberek nem csupán lelkesedésükkel
és tanulni vágyásukkal hívták fel magukra a fi
gyelmet, hanem a köztük uralkodó kellemes lég
körrel is - egy hétre Magyarországra utaztunk.
Az elképzelés az volt, hogy a holland résztve
vők minél több típusú múzeumból érkezzenek,
számos szakterületet képviselve. A csoportnak
így lett végül tagja Ton Brandenbarg (MeermannoWestreenianum - Könyvmúzeum, Hága), Ben
Koevoets (PTT - Posta Múzeum, Hága, IGOM el
nök), Sanette Naeyé (Gyerekmúzeum, Tropen Mú
zeum, Amsterdam). Inge Scheyde (Történeti Mú
zeum, Amszterdam), Jan Vaessen (Holland Sza
badtéri Múzeum, Amhem), Wim van der Weijden
(Természettudományi Múzeum, Leiden) valamint
jómagam, illetve a projekt „alapító apái és anyái".
Kees Plaisier (Történeti Múzeum, Rotterdam),
Joke Kievit (aki április 1.-vei megvált a Museontól.
és az ARBA MINCH projektmenedzsmentjének
tagja lett) és Marie-Christine van der Sman (Tör
téneti Múzeum, Hága). Bob Lodder (Művelődési,
Kulturális és Tudományos Minisztérium) csak az
utolsó nap ülésein vett részt, hogy biztosítsa a
projekt folytatását, Illetve a magyar minisztérium
mal való kapcsolattartás folyamatosságát.
A magyarországi tartózkodás céljai közt sze
repelt annak tanulmányozása, hogy az eddigi
munkakonferenciákon részvevők hogyan tudták
hasznosítani az ott tanultakat; a magyar múzeu
mok sikereinek, eredményeinek és problémáinak
*

A szerző az amszterdami Rijksmuseum kiállításo

kért felelős igazgatója; cikke a MUSEUMVISIE 1997/2
számában jelent meg.

megismerése illetve a holland látogatók e terén
szerzett tudásának és tapasztalatainak lehető
ség szerinti átadása, és mindezek segítségével
szorosabb kapcsolatok kialakítása.
Budapesten a minisztérium vendégházában
laktunk, egy olyan épületben, melyet szinte aligalig érintett meg a modern kor. Szerencsénkre
találtunk egy hasonlóan „érintetlen“ helyet a
vendégház közelében: egy élőzenével is szolgáló
éttermet, ahol késő éjjel jól esett felhajtani egyegy jóízű pálinkát és a négytagú zenekar már
másnap hibátlanul el tudta játszani „Az amszter
dami tulipánok" kezdetű dalt.
Hétfő, április 7.
A program első napján az 1996. novemberében
megnyitott Természettudományi Múzeumba láto
gattunk. ahol főleg Wim van der Weijden reagált a
látottakra, hallottakra. A kiállítás az 1830-ban
épült Katonai Akadémia egyik szárnyában van. Az
épület eredetileg lovaglóiskola volt, később egy
népszerű mozi kapott benne helyet, majd 1992ben leégett. A tűzvésznek előnyei is voltak, hiszen
a jelenlegi kiállítási épület teljesen felújították, új
tetőzetet kapott, az első emeletet és a tágas lép
csőfeljárót teljesen renoválták, s eközben meg
őrizték az eredeti 150 éves falakat. Idővel a Kato
nai Akadémia egész épülete (melynek falain belül
jelenleg egyetem is működik) és a körülötte elte
rülő park is, amely pillanatnyilag némileg elhanya
golt, valószínűleg a múzeum részévé fog válni. A

Közönségszolgálat, közönségkapcsolat

terv roppant ambiciózus, ám néhány napi itt tar
tózkodás után már nemigen lepődünk meg, mivel

A múzeumi munka más területein is megfigye
lünk bizonyos hiányosságokat. Számunkra úgy'
tűnik, hogy az általunk használt „public
relations“ fogalom itt szinte ismeretlen. A ma
gyarok számára a kifejezés ismerősen cseng
ugyan, de kizárólag a szponzorálásra és a múze
umpedagógiára vonatkozik. S számukra nem tel
jesen magától értetődő, hogy a múzeum létét tu
datosítani kell az őt körülvevő világgal, például
olyan közleményekben, melyek tartalmazzák a
nyitva tartási órákat, a belépődíjakat stb. Né
hány múzeumban ezt ma úgy intézik el, hogy egy
apró réztáblát helyeznek el egy olykor szinte vég
telenül magas lépcsősor végén.

a renoválás és az újjáalakítás bámulatba ejtő
ütemben foly ik. A magyarokat aligha kell bármire

Természettudományi Múzeum

is tanítani a múzeumi építészet és design terén. A
közönségszolgálat többnyire kiválóan működik (ez
a múlt egyik öröksége, csak akkor másként hív
ták). Úgy' tűnik, kevéssé érzékelik a holland múze
umi életet oly bonyolulttá tévő állagmegőrzési
problémákat. A vitrinekben elhelyezett halogén
lámpák fénye a Természettudományi Múzeum ki
állításán megtekinthető madarakon csillan, má
sutt pedig több száz, néhol akár több ezer luxnyi
fény vetül a kiállított papír anyagit műtárgyakra és
csodás textíliákra.
A beszélgetésekből világossá vált, hogy egyre
inkább tudatában vannak a speciális restaurálá
si, állagmegóvási követelményeknek, s ez egy
olyan városban, melynek saját restaurátor főis
kolája van, aligha meglepő. E követelmények
megvalósítása terén azonban - még új kiállítá
sok esetében is - bőven van tennivaló.

Az első reggel témája: bevezetés a magyar múze
umok világába. Ez számtalan számunkra is isme
rős kérdést foglal magába - így, többek között, a
finanszírozásból, a privatizációból, a múzeumi
törvényből adódó problémákat -, de néhány
meglepő adattal is szolgált. Például azzal, hogy a
látogatók mintegy 50 százaléka fiatal (akik az is
kolai oktatás keretein belül keresik fel a múzeu
mot). illetve hogy' a belépőjegyek magas ára gon
dot okoz. Ez utóbbira többször is visszatértünk, s
azon iparkodtunk, hogy valami megfelelő össze
hasonlítási alapot találjunk. Miképpen lehetne
összehasonlítani ezeket? A legdrágább múzeumi
belépő ára 3 gulden, de a legtöbb múzeum ennél
kevesebbet kér. A bolti árak (ruha, cipő, CD) álta
lában a hollandiaihoz közelítenek és a „hambur
ger index" sem segít: Budapesten a hamburger
pontosan ugyanannyiba kerül, mint Amszterdam-

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ban. Valaki felvetette, hogy a „gazdagok" (azaz a
turisták) esetleg többet fizethetnének. Mi sem
tudjuk a választ. A kiállítások látogatottsága nem
túl magas (főleg a kötelező iskolai múzeumláto
gatások nagy számának tükrében). Kérdés, hogy
megkockáztatható-e a látogatók számának csök
kenése ha emelik a belépődíjakat?
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tott osztatlan sikert. Nehéz változtatni a megrög
zött szokásokon, főleg akkor, ha ezek gazdasági
okokra vezethetők vissza. Kérdéseinkre az is ki
derült, hogy a nyugdíjazás Magyarországon rela
tív: a „nyugdíjazottak" gyakran maradnak más
címszó alatt és némileg kevesebb fizetésért .
Iparművészeti Múzeum

Közlekedési Múzeum
A Természettudományi Múzeum után a Közleke
dési Múzeumba látogatunk. Néhány budapesti
múzeumot a magyar állam ezeréves fennállásá
nak évfordulóján, 1896-ban alapítottak. A Város
ligetben afféle világkiállítást rendeztek, számos
nagyszerű épületet emeltek, melyekben a XIX.
század ragyogó teljesítményeit bemutató kiállí
tásokat rendeztek. így jött létre a Közlekedési
Múzeum is, a közlekedési eszközök fejlődését
bemutató kiállításával, melyet 1996-ban, a mú
zeum fennállásának 100. évfordulójára részben
felújítottak.
A múzeumi egyik részkiállítása - ez, melles
leg, Szentpéteri Erzsébet igazgatóhelyettes ked
venc kiállítása - a szárazföldi közlekedést mu
tatja be, és többek között látható Simon Stevin
földi vitorlás modellje is. A magyarok pompás
modelleket készítenek, és ez nem csupán vona

A következő napon három múzeum meglátoga
tása szerepel a programban; az első az Iparmű
vészeti Múzeum. A múzeum egy' lenyűgözően
szép. 1896-ban épült szecessziós épületben ta
lálható, melynek mázas tetőcserepei és dísz
csempéi egy híres pécsi gy árban készültek.
Vámos-Lovay Zsuzsanna igazgatóhelyettes
mindent megtesz azért, hogy a múzeum minél
jobb helyezést érjen el a nemzetközi mezőnyben.
Keményen kutatja az újabb szponzorokat és az
ingyenes publicitási lehetőségeket, és sokat vál
toztatott magán az intézményen is. A múzeum
gyűjteményeit egymást követő korszakok szerint
mutatják be 2-3 évenként.

Mezőgazdasági Múzeum

A földszinti kiállítás a századforduló világát
idézi, míg az első emeleten a nemrégiben meg
nyílt szecessziós kiállítás tekinthető meg. A kiál
lítási tér - mely nek túlnyomórészt fehér dekorá
ciója a múzeum ugyancsak fehér központi csar
nokához kapcsolódik - egy látványtervező mun
kája. Számos eredeti, 1890-es vitrint is restau
ráltak e kiállításhoz. A kupola alatti galériában a
100 éves múzeum építészeti terveit bemutató ki
állítást rendeztek.

A Mezőgazdasági Múzeum ugyancsak a millenni
umi ünnepségek idején épült. A múzeumban je

Magyar Nemzeti Múzeum

tokra, hintókra és autókra, hanem - amint az a
következő múzeumban világossá vált tehenek
re, birkákra és lovakra is vonatkozik.

lenleg egy, még a hetvenes években készült kel
lemes kiállítás látható, és most teljes erővel fo
lyik az épület és a kiállítása felújítása. Ismét fel
merül a finanszírozás kérdése: honnét lehet
pénzt előteremteni? Az épületben működő étte
rem révén (melynek egyébként kiváló konyhája
van, mint az még aznap este kiderült), a nem-lá
togatók részére is fenntartott bolt nyereségéből,
valamint a múzeum helységeinek kifejezetten ke
reskedelmi jellegű kiállítások céljaira való felhasználásából, amelyek vonzzák a látogatókat
(és sok pénzt is hoznak). Az új kiállításokon ér
ződik az állandó útkeresés, ügyelnek arra, hogy
új lehetőségeket kutatassanak fel és igen nagy
leleményességről tesznek tanúbizonyságot ab
ban is, hogy szerény eszközökkel nagyszerű ha
tásokat érnek el.
Balázs György igazgatóhelyettes számos
olyan kérdést tett fel nekünk, melyek nem pusz
tán a pénzforrások megszerzésére vonatkoztak,
hanem a szervezeti felépítésre is. Az általa leírt
szervezeti felépítés sokban hasonlít a világ más
nagy múzeumainak felépítéséhez: nagy létszámú
kutatói és tudományos gárda és túl kevés olyan
ember, akik a „gyakorlati", azaz a PR. a közműve
lődési és megjelenítési feladatokon dolgoznak. Az
a javaslatunk, hogy a nyugdíjba vonuló kutatók
helyére PR szakembereket állítsanak, nem ara

szes. hogy mindazoknak, akik itt remélték orvo
solni az őket ért igazságtalanságokat, alighanem
inukba szállt a bátorságuk, amikor először meg
pillantották. A hatalmas néprajzi gyűjtemény mel
lett a múzeum egyik büszkesége az a fénykép- és
filmgyűjtemény, melyet a múzeum kutatói készí
tettek és gyűjtöttek szinte a múzeum fennállása
óta. E gyűjtemény (melyet Tail János, a fogadó
csoport egyik tagja gondoz) nagymértékben hoz
zájárult ahhoz, hogy a kiállított tárgyakat jobban
el lehessen hely ezni a megfelelő történelmi kon
textusban. A kiállítás vetekszik a párizsi „Árts et
Traditions Populaires" kiállítással - s ez bizony
nagy dicséret, különösen most, hogy' Jean Henri
Riviére életműve hamarosan „eltűnik" Párizsból...
Viatülés
A társaság a szerdai vitaülésen két csoportra
oszlott: az egyik „a múzeumon belüli" (privatizá
ció, finanszírozás, költségvetés), a másik a „mú
zeumon kívüli“ (szponzorálás, PR, marketing,
múzeumpedagógia) problémákat tárgyalta. Az
érdeklődők száma híven tükrözi, hogy a magya
rokat mi érdekli a leginkább: jelesen a finanszí
rozás. Az egy ik szobából kiszűrődő zajokból ítél
ve, a magyarok és a hollandok élénk vitát folytat
tak a múzeumi finanszírozás lehetőségeiről és
lehetetlenségeiről, míg mi, akik a másik szobá
ban ültünk, megkíséreltük csekélyebb létszámú
hallgatóságunk érdeklődését más, hasonlóan
fontos múzeumi feladatok iránt felkelteni. Dél
után a két csoport együtt tárgyalta a személyze
ti munka problémáit...

A következő múzeum, a Magyar Nemzeti Múze
um egy 1847-ben épült, klasszikus görög temp
lomra emlékeztető épületben található. Ez az or
szág legnagyobb múzeuma, amely jelenleg teljes
felújítás alatt áll. Legfelső szintjén található az
az egy évvel korábban megnyílt, irigy lésre méltó
an magas színvonalú kiállítás, amelyik Magyarország történetét mutatja be az államalapítástól
1990-ig. A kiállítás bővelkedik gyönyörű és érde
kes tárgyakban (még a közelmúlt időszakából is),
és a kiállítási tér is gondosan lett megtervezve,
színes és változatos panelekkel. Multimédia, CDROM és video, valamint világos, érthető - s rész
ben angolra is lefordított - magyarázószöveg se
gíti a látogatók tájékozódását. A kiállításon sem
mi sem látszik a megvalósítás nehézségeiből:
vagyis abból, hogy kevés volt a rendelkezésre ál
ló pénz és idő, és olykor homlokegyenest ellenke
ző kiállítási koncepciókat kellett egyeztetni. A
múzeum restaurátor osztálya gondos felügyele
tének köszönhetően a kiállított tárgyak megfele
lő körülmények között vannak.
Néprajzi Múzeum
Ugyancsak ma látogattunk el a Néprajzi Múzeum
ba, mely a hajdani bíróság épületében nyert elhe
lyezést. Maga az épület 1896-ban épült
neoreneszánsz stílusban és oly hivalkodóan dí

A problémáktól a kihívásokig
Most jutottunk el odáig, hogy7valóban megértsük
a magyarok egyik alapvető jellemvonását: ők va
lóban azok miatt a dolgok miatt aggódnak, me
lyek fontosak a számukra. Leggyakrabban hasz
nált szavuk a „probléma" volt (ezt mi is értettük,
még akkor is, amikor magy arul beszéltek, hiszen
majdnem azonos az angol „problem" szóval). A
korábbi munkakonferenciáknak köszönhetően
megértették, hogy a problémákban a „lehetőség"
helyett „kihívást" kell látni. Természetesen az
ilyesfajta gondolkodásmódban v aló hitet táplálni
kell. A mai vacsora helyszíne a budai Öntödei
Múzeum volt, egy roppant kedves és egyszerű
múzeum, s a helyszín fájdalmasan emlékeztetett
minket arra, hogy a kulturális örökség e része
Hollandiában elveszett.
Kirándulás
Csütörtökön vidékre mentünk két minibusz-szal,
hogy7meglátogassunk két további műemlék/múzeum rekonstrukciót. A szolnoki múzeumban
(egykor szálloda volt, renoválása nemrég készült
el) a régészeti kiállítás 1996. decemberében nyílt
meg. A részleg egyszerűségében is tökéletes: a
legkülönfélébb tárgyak mellett remek modellek
mutatják be a letelepedett népcsoportok fejlő
dését. A földszinten a néprajzi kiállítás már
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A Szépművészeti Múzeumban, melyet ezután
látogattam meg, éppen nagyszabású felújítási
munkálatok folynak. A földszinten egy csodála

majdnem elkészült és ugyanilyen gyönyörűnek
ígérkezik. Az első emeleten a festmények a fal
nak támasztva „várják“, hogy végre elkészüljön a
művészeti tárlat (1900 körül Szolnokon aktív
művészkolónia működött). A múzeum, melynek
saját restaurátor műhelye is van, nem csak Tálas
László igazgató büszkesége, hanem a minisztéri
umé is, mely - mint kiderült - szeretné, hogy a
többi vidéki múzeum is hasonlóképpen fejlődjön.

Szentendre

A magyar vidéken tartó hosszas utazás végén
Gödöllőre, a Sissi (Erzsébet királynő) által is
kedvelt barokk kastélyhoz érkeztünk, melynek

A szombatot Szentendrén, a szabadtéri múze
umban töltöttük, amelynek Cseri Miklós, a ma
gyar csoport egyik leglelkesebb tagja az igazga

renoválása, felújítása jelenleg is folyik.

tója. Előadása, melyet a jéghideg múzeum egyik
házának jól fűtött szobájában tartott, igen érde
kes volt. Sok kérdést fogalmazott meg és néhány
választ-megoldást, így például bemutatta a mú
zeum új szolgáltató épületének modelljét is. Vé
gigvezetett minket a múzeumon, s ennek során
öt példát említett arra, miképpen kívánja a mú
zeum tevékenységét fellendíteni, s ezáltal még
több látogatót vonzani. Ezek közé tartozik egy
játszóház a gyerekek számára, egy vakoknak
szóló kiállítás, egy olyan terem, melyekben a sü
keteket taníthatják, egy halotti virrasztást idéző

Restaurátorképzés
A pénteki napon több csábító lehetőség közül vá
laszthattunk. Néhányunkra nagyon jó benyomást
tett a restaurátorképzés (a már múzeumban dol
gozó hallgatók részére), ahol számos restaurálá
si eljárással ismerkedhetnek meg. Mielőtt elkez
denék munkájukat, a restaurátorok alapos ki
képzést kapnak, miképpen bánjanak a különféle
anyagokkal és ennek sokoldalú, kézzelfogható
eredményeit is bemutatták nekünk.

tos egyiptomi kiállítás látható.
A holland követség esti fogadásán a másod
titkár által mondott a MAIRA projektet dicsérő
szavak őszintén csengnek.

installáció (halott nélkül ugyan, de minden más
ban hiteles) és egy tanyát, élő háziállatokkal.
A vacsora után, Wim van der Weijden mond
ta a búcsúbeszédet, melyben leszögezte, hogy rá
a legnagyobb benyomást az a látszólagos ellent
mondás tette, ami a magyarok kesergései és a
múzeumok szemmel látható szellemi, fizikai
megújhodása között feszül. Mi hollandok is sokat
kaptunk ezen a héten, s nem csupán az ismeretszerzés, a kollegialitás terén. Gyönyörű tárgya
kat, csodás kiállításokat láttunk, és számtalan
nyílt és érdekes beszélgetésben vehettünk részt.
Búcsúzás
Vasárnap reggel azokat a múzeumokat látogat
tuk meg, melyekre korábban nem jutott idő vagy
amelyeket még egyszer látni akartunk. Majd el
jött a búcsúzkodás ideje. Néhány magyar kolléga
kikísért minket a repülőtérre, ők szinte végig
mellettünk maradtak. Külön elismerés illeti a
Nemzeti Múzeum munkatársait: Wollák Katalint
és Balogh Edinát, akik lelkesedésükkel és kiváló
angoltudásukkal tették látogatásunkat felejthe
tetlenné.
■

Ady emlékmúzeumok Erdélyben
Glück Jenő

A nagyváradi Ady emlékmúzeum és az adyfalvi
kiállítás hasonló elgondolás alapján jött létre, je
lenlegi arculatuk századunk 70-es éveiben ala
kult ki.
A nagyváradi gyűjtemény alapját a városveze
tőség 1942-ben vetette meg egy magángyűjte
mény megvásárlása révén. Ehhez járult a zilahi
kollégium állaga és az emlékmúzeum szervezői
nek erőfeszítése, közöttük Tabéry Gézáé, akik
becses emlékanyagot gyűjtöttek be.
A nagyváradi kiállítás az Ady család és a köl
tő gyermekkorának bemutatásával kezdődik. Fel
kelti a figyelmet az érmindszenti (ma Adyfalva)
református parókia keresztelési bizonylata,
amelyből kiderül, hogy eredetileg az András ne
vet kapta (1877. XI. 22.). Az iskolai emlékek kö
zött látható sajátkezű aláírása a zilahi kollégium
protocollumában.
Eredetiben látható költői tevékenységének nyi
tányát jelentő,Versek“ (1899) példánya és előfize
tési íve. Nagyváradi éveit (1899-1904) gazdagon
illusztrálták. Ott látható lakásának makettja és
kedvenc tartózkodási helyeinek képei, mint példá
ul az Emke kávéház. „Egy kis séta“ című verse a
kanonoksor hangulatát eleveníti meg.
A következőkben kiemelték újságírói tevékeny
ségét, elsősorban átlépését a konzervatív „Sza

badság“-tói a radikális „Nagyváradi Naplódhoz.
Cikkeinek hangvétele még a hatóságokkal is
szembeállította, amit 1902-es sajtóperének ere
deti aktái bizonyítanak. Ezzel szemben a Pálífy
alapítvány a „legjobb váradi újságíró" címmel tűn
tette ki, sőt babérkoszorúval is jutalmazták, ame
lyet a múzeumban őriznek. Több kép és emlékirat
a „Holnap“ társaságban kifejtett tevékenységét
tárgyalja. Röviden jelölik párizsi tartózkodásait
(1904-1906), amit Budapestre költözése követett.
Költői életművét két témába sűrítették. Forra
dalmi hangvételű jelentős versei ,Vér és arany",
„Szeretném ha szeretnének", „Dózsa György né
pe“, stb. lehetőleg első kiadásban szerepelnek, a
pozitív kritika tükrében. A „Góg és Magóg" kézira
ta eredetiben látható. Szerelmi költészete Léda
(Diósiné Brüll Adél) alakja köré csoportosul, aki a
költőt hosszú időn keresztül inspirálta. A múze
um megszerezte arcképét, lakása fényképét és
ízelítőt ad Ady hozzáintézett leveleiből. Kiállítot
ták „A szivárvány halála“ című verse eredeti kéz
iratát. Egy fénykép a párizsi virágárust ábrázolja,
akinél Léda számára virágot vásárolt.
Külön fejezetet szenteltek Ady Endre élete
utolsó éveinek. Fő helyen szerepel Csinszkával
kialakuló kapcsolata, majd házassága, többek
között hozzá írt első levele.

Museums dedicated to the memory of Endre Ady
in Transylvania

The

article

surveys

the

Romanian

museums

dedicated to the memory of Endre Ady. The original
collection of memorabilia, created in 1942, received
its present form in the 1970s, and has a wide range
of relics linked to Endre Ady's family, his life, his
journalism and poetry.
The museum was opened in 1957, in the two
houses of the Ady family - which have been restored
in their original form - at Érmindszent (today called
Adyfalva) where the poet was born. The rooms are
furnished with the family's former furniture and
contain a wide range of documents on the poet's life.

Jelentős teret biztosítottak Ady Endre kap
csolatainak a román értelmiséggel. Pozitív gon
dolatvilága jellemzésére e témát a „Magyar jako
binus dala“ köré csoportosították. Többek között
ott látható Emil Isac, Octavian Goga és Iosif
Vulcan arcképe. Az utóbbi 1903-ban hozta szín
re „István vajda“ című darabját, amelyet Ady'
meleghangú kritikával ismertetett. Emil Isac-kal
barátság kötötte össze, Octavian Goga pedig el
ső román fordítója volt, amit az illető kiadvány
igazol. Levelezésben is álltak, amiből kiragadták

KÖNYV- ÉS FOLYOIRATSZEMLE

A nagyváradi Ady Emlékmúzeum épülete
The building of the Ady Museum in Nagyvárad/Oradea
kapcsolatukat abból az időből, midőn Goga, saj
tóvétsége miatt, a Csillagbörtönbe került.
Ady életútjának régét eredeti gyászjelentés
érzékelteti (1919.1.27.) Egy tárlót Ady műveinek
különböző nyelveken történi tolmácsolásának
szenteltek. Ezek között szerepelnek román, né
met, angol, francia, görög, spanyol, cseh illetve
szlovák kiadások. Kiemelték Eugen Jebeleanu
fordítói érdemeit, valamint Nicolae Bretan mun
kásságát. aki egyes verseit megzenésítette.
A kiállítás egy ik részlege Ady Endre életmű
vének elismerését szemlélteti. Szerepel az Ara
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don 1925-ben rendezett emlékest plakátja,
amelyből kiderül, hogy Tabéry Géza, Tessitori
Nóra és Zala Béla tolmácsolta művészi szinten
verseit. I lalálának tizedik évfordulóján az aradi
Kölcsey egyesület rendezett megemlékezést,
amelyen Falus Lajos és Róth Marcell méltatta
költészetét és Zala Béla tolmácsolt verseiből.
Nagyszabású megemlékezésre került sor 1977ben születése századik évfordulóján, ami egybe
esett a múzeum megnyitásával is.
Ady Endrére emlékeztet a bukaresti
Herestrau parkban álló emlékműve, valamint
Nagyváradon a múzeum előtti téren elhelyezett
szobra. A kiállítóterem középpontjában áll
Szerváciusz Tibor műve, amelynél gyakran he
lyeznek el emlékkoszorút, Legutóbbi ottlétünk
alkalmával a makói Szt. István egyházi iskola ta
nulóinak koszorúját láthattuk.
Az adyfalvi emlékkomplexum 1957-ben nyílt
meg. Az Ady család mindkét házát és környezetét
eredeti alakjában restaurálták. A régiben, amely
a XIX. században épült, - a vidék népi építészeti
stílusában -, volt a költő szülőhelye. Az előcsar
nokot Ér és Szabolcs-Endréd vidéki népi bútorok
kal és tasnádi kerámia kiállítással rendezték be.
Az első szoba, ahol Ady Endre született, a
család egykori bútoraival van berendezve. A hát
só szobában a költő életének állomásait bemu
tató anyag látható. Lényegében párhuzamosság
áll fenn a nagyváradi emlékmúzeummal.

Gazdagabb anyag tárgyazza iskolai éveit Érmindszenten, Nagykárolyban és Zilahon. Látha
tók a zilahi önképzőkörben induló költői pályájá
nak tanúságai, majd jelentkezése a „Szilágy ság"
című lapban (1896). Szintén részletesebben mu
tatják be párizsi tartózkodását. Kiemelik ottani
baráti körét, amibe beletartozott Bölöni György
író és kritikus, valamint Constantin Bráncu§i, a
világhírű szobrász.
Nagyobb teret biztosítottak csúcsai tartózko
dásának (1915-től). korai halálának és temeté
sének.
A kastélybeli szalont az Ady család bútoraival
és fényképeivel rendezték be. A szalonból Lajos
testvérének egy kori szobája felé vezet az út, ahol
a kiállítás rendezői munkásságának legjelentő
sebb műveit sorakoztatják fel. Ugyanitt részlete
zik a román értelmiséggel fenntartott közeli kap
csolatait. Itt látható Octavian Gogával a magyar
román közeledésről készített interjúja. Teret
szenteltek életműve megbecsülésének is. Ezek
között szerepelnek a zilahi és érmindszenti
(1924). és nagybányai (1937) emlékünnepségek
több jelentős román értelmiségi részvételével.
Végül a látogató Ady Endre szobájába jut el,
amely szintén megőrizte korabeli berendezését.
A nagyváradi és az érmindszenti múzeumok
becsülettel őrzik Ady Endre emlékét.
■

NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ

Könyv- és folyóiratszemle

ANNALES MUSEI ETHNOGRAPHIAE

Tallózó a Néprajzi Múzeum kiadványaiból

A Néprajzi Múzeumhoz szorosan kapcsolódik az
Elhnographia, az 1889-ben alakult Magyar Nép
rajzi Társaság folyóiratának megjelenése 1890ben. Az elismertségért való kezdeti küzdelmek
időszakában nagy segítséget jelentett a Nemzeti
Múzeumtól kapott támogatás, amellyel a Népraj
zi Osztály közlönyeként jelenhetett meg a folyó
irat. Az Ethnographia azonban nem biztosított
elég kibontakozási lehetőséget a múzeum - főleg
anyagi kultúrával foglalkozó - kutatóinak a pub
likálás terén. Ezért Jankó János kezdeményezé
sére 1900-ban kivált belőle a múzeum önálló
közlönye, a Néprajzi Értesítő. Mivel a világhábo
rúk után mindkétszer szünetelt a megjelenése,
ezért a legutóbbi szám csak a 78. kötete a soro

zalnak. A sorozatszerkesztőnek először egy évti
zednyi elmaradást kellett összevont számokkal
behoznia, hogy' 1992-től valóban évkönyvként je
lenhessen meg az Értesítő.
Szintén nagy múltra tekint vissza a Magyar
Népművészet kiadványsorozat, amelyet a Nép
rajzi Múzeum 1924-ben indított útjára. A múze
um házi nyomdájában készült kis példányszámú
kötetekből két év alatt összesen tizenkettő látott
napvilágot. A szerzők célja az volt, hogy' a múze
um gazdag gyűjteményi anyagát bemutató, te
matikusán szerkesztett füzetek révén a széle
sebb közönség is megismerhesse a hímzőművé
szet, varrottasok, szőttesek, pásztortülkök, bú
torok, népi építészet, mézeskalácsminták és hí-

mestojások motívumkincseit. Az 1926-ban meg
jelent XII. kötet után - a múzeum költöztetése és
az új épületben készített állandó kiállításra fordí
tott figyelem miatt - csak 1943-ban jelent meg a
sorozat XIII. füzete (Gönyey Sándor: Drávaszögi
Hímzések). 1951-ben, Balassa Iván szerkeszté
sében éledt fel újból a Magyar Népművészet
1955-ig megjelent nyolc újabb számával.
Közel negyven év kimaradása után, 1994-ben
Selmeczi Kovács Attila szerkesztésében indult új-
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M ag yar N épművészet
X X IV .
Sáfrány Zsuzsanna

R égi

ra folytatólagos számozással. Az újraindítás utá
ni első szám (XXII.) Kocsis Aranka: Zoboralji hím
zések kötete. A szerkesztői előszóban olvashat
juk: az új sorozat magáénak vallja minden koráb
bi törekvés és vállalkozás szándékát, ugyanakkor
„át kell lépnünk intézményi korlátáinkat, felada

szűcsrajzok

A NÉPRAJZI MÚZEUM TÁRGYKATALÓGUSAI

GÁBORJÁN ALICE

taink a határon túli magyarság által megőrzött
értékek közreadását, közkinccsé tételét előtérbe
helyezi.“ Ennek a jegyében jelent meg 1995-ben
Kardalus János: Székely festett bútorok kötete.
A sorozat XXIV, 1996-os kötete 19. századi
szűcsmintarajzokat mutat be (Sáfrány Zsuzsan
na: Régi szűcsrajzok). Az új sorozat mindegyike
tartalmaz idegennyelvű rezüméket.
Eddig két száma jelent meg A Néprajzi Múze
um tárgykatalógusai-nak (Catalogi Musei Ethnographiae). Szerkesztője szintén Selmeczi Kovács
Attila. Az első, Gáborján Alice Szűrujjas katalógu
sa 1993-ban, a második Szacsvay Éva Üvegképek
című műve 1996-ban látott napvilágot.
„Távoli utakon" címmel jelent meg 1996-ban
Baráthosi Balogh Benedek válogatott írásaiból a
Series Historica Ethnographiae, a Néprajzi Múze
um tudománytörténeti kiadványsorozata kilence
dik száma. 1989-ben Selmeczi Kovács Attila so
rozatszerkesztő kezdeményezésére indult útjára
a sorozat. A legújabb kötet anyagát Hoppál Mi
hály válogatta, ő írta a bevezető tanulmányt is.

BUDAPEST 1993

FONTES MUSEI ETHNOGRAPHIAE

BARÁTHOSI BALOGH BENEDEK

3.

TÁVOLI UTAKON

A Múzeum Fontes Musei Ethnographiae soro
zatának (szerkesztője Selmeczi Kovács Attila) fő
feladata a múzeumi archívum, az Etnológiai
Adattár kéziratos forrásainak közrebocsátása.
Az 1988-ban megindult sorozat 3. kötete, Forrai
Ibolya és Szemkeő Endre munkája nyomán „Is
kolák a Kárpát medencében“ (Források a
Néprajzi Múzeum kézirattárából) címmel jelent
meg 1996-ban. A kötet ismerteti azt a 647 kéz
iratot, amelyek a fenti témákra vonatkoznak.

Iskolák a Kárpát-medencében
(Források a Néprajzi Múzeum kézirattárából)

NÉPRAJZI MÚZEUM
BUDAPEST, 1996

Balogh Balázs

Budapest, 1996

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZFM I ,F

Harminc felfedező év

Fehérvári kiállítások 1963-1993.
Székesfehérvár 1994.
A kötetet összeállította:
Kovács Péter, Kovalovszky Márta,
Ladányi József, Lakat Erika, Sasvári Edit
Ku 1túrhistória? Művészettörténet? Kiállítási
repertórium? Számos olvasatit van a székes
fehérvári Szent István király Múzeum 1994-re
datált, de valójában új kiadványának. A kötet
tárgyilagos pontossággal foglalja össze a mú
zeum 30 éves kiállítási programját: rendezte,
megnyitotta, koncertezett, előadást ta rto tt,
volt-e katalógus, kritikák, a megnyitó szövege
vagy ennek híján a katalógus bevezetője, né
hány fekete-fehér fotó, amelyek „a múzeum
művészettörténeti kutatómunkáját és kiállítási
tevékenységét leginkább tükrözik. “ Mindezt ki
egészíti a kötet végén valamennyi kiállítás
évekre bontott felsorolása és a névmutató. S
mi minden húzódik meg az adatok mögött!
A harminc év székesfehérvári története ge
nerációnk számára ismert, megélt történe
lem. Nagyjából tudjuk, hogyan alakult, alakul
hatott ki a fővárostól elérhető távolságban, de
nem túlzottan szem előtt egy rendkívül figye
lemreméltó művészeti központ. Számunkra
ismert a múzeum akkori alkotó légköre, mely
ben a klasszikus múzeumi tudományok m in
den művelője inspirációt, lehetőséget kapott
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az alkotó munkára. Arra is emlékszünk, ho
gyan indult el pályáján az a két fiatal művé
szettörténész. akik létrehozták, megalkották
és a kötetben nyomonkövethetően dokumen
tálják e művészeti központ hatását az egész
magyar művészeti életre.
A fehérváriak párhuzamosan foglalkoztak
a magyar művészet történetének kiemelkedő,
nem ismert, elhallgatott tendenciáinak, mű
vészcsoportjainak, művészeinek munkásságá
val, ugyanakkor kitűnő érzékkel fordultak a
kortárs értékek felé. Mondhatnánk azt is: Fe
hérvár lett a magyar művészeti élet etalonja.
Csontváry, magyar szecesszió. Nyolcak és ak
tivisták, Kassák, Moholy Nagy és sorolhat
nánk... A fehérvári kiállítások után vállalko
zott csak a Magyar Nemzeti Galéria fővárosi
bemutatóra. A jelenkori művészek pedig min
dig bízhattak abban, ha Fehérvár kéri őket,
annak biztosan lesz folytatása. Többen remél
ni sem merték: belépőt nyertek a nemzetközi
elismeréshez.
A fehérváriak. Kovalovszky Márta és Ko
vács Péter szívós, következetes, a korszak ad
ta politikai, pénzügyi, etikai stb. korlátái elle
nére végzett munkája a múzeumi közéletben
kevéssé vált modellé. Más módon alakult a
pécsi múzeum gyűjteménye, kiállítás-politiká
ja, más elvárásoknak felelt meg Szentendre a
kőbe zárt életművekkel, feledve a saját telepü
lésén élő művészeket.
Igyekeztek sajátos arculatot teremteni ma
guknak a vidéki múzeumok, többeknek sikerült
is: Szombathely, Miskolc, Debrecen. Hatvan,
Győr, hogy' csak a legfontosabbakat említsük.

FEHÉRVÁRI
KIÁLLÍTÁSOK
1963-1993

Kiállítási dokumentációjuk kiadásával tál
cán nyújtanák át a háború utáni magyar mű
vészet történetének egy jelentős fejezetét. Ki
tűnően kitöltené a jelenkori művészetírás hé
zagait. Talán az is kiderülne, hogy' a Budapestcentrikusként aposztrofált művészeti élet mi
nőségileg jelentős nyomot hagyott mind az
egész ország, mind a vidék kultúrájában.
A ma nemzedéke, természetesen a meg
változott viszonyoknak megfelelő kihívásokkal
találja szembe magát. A fehérvári kötet tanul
ságai azonban számukra is hasznosíthatók. S
vajon a művészettörténészek legújabb nemze
dékében találnak-e követőkre?
Éri Gyöngyi
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European Museum of the Year Award
„Németország: nulla pont, Svájc: nulla pont,
Ausztria: nulla pont. - Néhány megjegyzés ‘Az év
európai múzeuma' díjról, melyet egy török múze
umnak ítéltek oda.
Némi meglepetést keltett, hogy' a közelmúltban
egy1török múzeum nyerte el „Az ér európai mú
zeuma“ díjat. Törökország, pusztán földrajzilag
nézve, valóban nem tartozik Európához, mégha
közismert is a tény, milyen jelentős szerepet ját
szott, - különösen Kelet és Nyugat szembenállá
sának idején - a nyugati védelmi rendszerben, és
ismeretes az is, milyen erőfeszítéseket tesz az
Európai Unió Törökország nyugatorientált politi
kai erőivel karöltve az ország EU tagságáért. Ké

zenfekvő tehát a feltételezés, hogy - mivel a je
lentős számú pályázó európai múzeum közül ép
pen egy törökországira esett a választás - egyér
telműen politikai döntésről van szó.
A 20 országból érkezett 66 pályázatból e
múzeumra eső döntésüket a zsűritagok az aláb
biakban indokolták: „Páratlan stílusérzéke, a ha
talmas gyűjteményi anyaghói a kiállításra szánt
tárgyak bámulatosan visszafogott kiválasztása, a
múzeummal összefonódó régészeti feltáró mun
ka, valamint az a tény, hogy a múzeum, ellenáll
va a csábításnak, a látogatószám növelése érde
kében sem engedett kiállításainak színvonalából.
Úgy érezzük, az évi félmillió látogató kellőképpen
igazolja e politika helyességét. “

Nemcsak azért idéztük ilyen részletesen az
eredeti indoklást, hogy megvilágítsuk, mennyire
szubjektív volt a díj odaítélése (a fenti kritériu
mok önmagukban egyáltalán nem indokolják ép
pen e múzeum kiválasztását!), hanem azért is,
hogy érzékeltessük, milyen színvonalú érvkészlet
támasztja alá „Az év múzeuma“ díj odaítélését. E
négy pont egyike sem fogalmaz meg valóban
egyedülálló, csak e múzeumra jellemző sajátos
ságokat, sőt, egybekapcsolásuk sem nevezhető
valami különlegesnek. Az ankarai múzeum, jólle
het valóban szép és jelentős, e vonatkozásokban
nemigen különbözik a többitől: nem a teljes gyűj
teményi anyagot mutatja be, együttműködik más
intézményekkel és tudatosan védekezik az önma-
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„Németország: nulla pont, Svájc: nulla pont,
Ausztria: nulla pont. - Néhány megjegyzés ‘Az év
európai múzeuma’ díjról, melyet egy török múze
umnak ítéltek oda.

múzeummal összefonódó régészeti feltáró mun
ka, valamint az a tény, hogy a múzeum, ellenáll
va a csábításnak, a látogatószám növelése érde
kében sem engedett kiállításainak színvonalából.
Úgy érezzük, az évi félmillió látogató kellőképpen

Némi meglepetést keltett, hogy a közelmúltban
egy török múzeum nyerte el „Az év európai mú

igazolja epolitika helyességét.“
Nemcsak azért idéztük ilyen részletesen az
eredeti indoklást, hogy megvilágítsuk, mennyire
szubjektív volt a díj odaítélése (a fenti kritériu
mok önmagukban egyáltalán nem indokolják ép

zeuma“ díjat. Törökország, pusztán földrajzilag
nézve, valóban nem tartozik Európához, mégha
közismert is a tény, milyen jelentős szerepet ját
szott, - különösen Kelet és Nyugat szembenállá
sának idején - a nyugati védelmi rendszerben, és
ismeretes az is, milyen erőfeszítéseket tesz az
Európai Unió Törökország nyugatorientált politi
kai erőivel karöltve az ország EU tagságáért, Ké
zenfekvő tehát a feltételezés, hogy - mivel a je
lentős számú pályázó európai múzeum közül ép
pen egy törökországira esett a választás - egyér
telműen politikai döntésről van szó.
A 20 országból érkezett 66 pályázatból e
múzeumra eső döntésüket a zsűritagok az aláb
biakban indokolták: „Páratlan stílusérzéke, a ha
talmas gyűjteményi anyagból a kiállításra szánt
tárgyak bámulatosan visszafogott kiválasztása, a

The Museum of Anatolian
Civilisation in Ankara
received 1997 EMYA prize.
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pen e múzeum kiválasztását!), hanem azért is,
hogy érzékeltessük, milyen színvonalú érvkészlet
támasztja alá „Az év múzeuma“ díj odaítélését. E
négy pont egyike sem fogalmaz meg valóban
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egyedülálló, csak e múzeumra jellemző sajátos
ságokat, sőt, egybekapcsolásuk sem nevezhető
valami különlegesnek. Az ankarai múzeum, jólle
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het valóban szép és jelentős, e vonatkozásokban
nemigen különbözik a többitől: nem a teljes gyűj
teményi anyagot mutatja be, együttműködik más
intézményekkel és tudatosan védekezik az önma
ga által előidézett látogatórohammal szemben.
Eltekintve attól, hogy a legutolsó érv csaknem
valamennyi múzeumra igaz, éppen e végtelenül
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életközeibe, Computer-program diákoknak, Fi
gyeljünk a múzeumi kiállításban eltöltött időre
és annak felhasználására, Művészet és üzlet - a
szponzorálás nemzetközi megközelítése, stb.)
Kiállítások és elvárások, a „Degenerált művé
szet esete“ címmel adja közre egy munkaközös
ség az 1991-ben Washingtonban, majd 1992-ben
Berlinben is bemutatott kiállításon végzett fel
mérés összegzését.
A degenerált művészet - az avantgarde sorsa
a náci Németországban című kiállítást Stephanie
Barron a Los-Angeles-i múzeum igazgatója re
konstruálta az 1937-es emlékezetes müncheni
tárlat alapján. Az eredetileg kiállított 650 műal
kotásból 200 darabot sikerült összegyűjteni.
A következő állomás a chicagói Art Institute
lett volna, de a figyelemreméltó Los Angeles-i
reakciók kikényszerítették a washingtoni majd a

A folyóirat ‘97 júniusi száma több érdekes mód
szertani cikket közölt (Hozzuk Leonardo-t

berlini bemutatást, összekötve a 30-as évek ná
ci politikai propagandájának széles tárházával.
Volt ott fotó, film, eredeti poszter, tiltott könyv,
hanglemez, stb.
Mind Washingtonban, mind Berlinben, egyegy másik múzeumban is vizsgálódtak: miben

különböznek a látogatók a Degenerált művészet
című és más kiállítás megtekintésében? így
összesen mindkét helyen 2500 fős minta alapján
értékelték eredményeiket.
A megkérdezettek demográfiai összetétele,
valamint nemük, iskolázottságuk mindkét hely
színen nagyjából azonos volt.
A feltett kérdések a következők voltak:
1. Milyen választ adna, ha közeli barátja ér
deklődne a kiállítás iránt?
2. Mi volt a kiállítás elsődleges célja?
3. Halott-e a kiállítás az Ön életére?
4. Ha igen. hogyan?
Az amerikai válaszokat erőteljesen befolyá
solta a NEA-féle Mapplethorpe botrány, melynek
hullámai még nem ültek el. (Mapplethorpe feke
te-amerikai, homoszexuális fotós kiállítását a
NEA anyagilag is támogatta. A közfelháborodás
a kiállítás bezárásához és a bemutató múzeum
igazgatójának elbocsátásához vezetett.)
A cenzúra szerepe a művészeti életben sokak
ellenére volt az USA-ban. A vizsgálatok adatai a
függelékben olvashatók.
Néma György
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IN MEMÓRIÁM

In memóriám

szág egyik legnagyobb létszámú középkori ré

Gerevich László
(1911-1997)

gész műhelyévé.
Tudományos tevékenysége ebben az időben a
háborús rontok eltakarításával kapcsolatos
munkákból indult ki. A budai házak régészeti
műemléki megkutatásával elsőnek igyekezett re
konstruálni komplex módon egy középkori vá
rost. Ezzel kapcsolatos fő munkája „Gótikus há
zak Budán" - 1950-ben jelent meg.

Meghalt Gerevich László akadémikus, a budai
vár feltáró régésze, a MTA Régészeti Intézete
alapító igazgatója.
Gerevich művészettörténet-régészet szakot
végzett. 1955-ben doktorált művészettörténet
témából. Az Egyetem elvégzése után az akkori
Fővárosi Múzeumba került, ahol az Ásatási és
Régészeti Intézetben középkori régészeti felada
tokat kapott. Jelentős munkája volt 1941-42ben Gsut középkori falu feltárása, amelynek te
metőjét mintaszerű munkával közölte.
1941-ben átvette a Középkori Kőemléktár ve
zetését. Jelentős tudományos, tudományszerve
ző és muzeológiai tevékenysége 1945-től bonta

Sokkal jelentősebb volt a budai királyi palota
kutatása. E nagy volumenű ásatás publikációja
lett akadémiai doklori értekezése. (Megjelent
1966-ban: „A budai Vár feltárása“ címmel.) Ása
tásai következtében egy múzeum nagyságú lelet
anyag került elő: a BTM Középkori Osztálya ma
is az egyik leggazdagabb középkori régészeti
gyűjtemény őrzője.
Főigazgató korában ő indíttatta el a „Buda
pest Története" feldolgozását, újjászervezte a
múzeum évkönyveit: „Budapest Régiségei" és
„Tanulmányok Budapest múltjából“.

László Gerevich (1911-1997) art historian and
archaeologist, a member of the Hungarian Academy
of Sciences, the former director of the Budapest His
torical Museum and later of the Archaeological Insti
tute, author of several outstanding studies on
medieval Hungarian art, has sadly passed away.

1958-ban megalapította a MTA Régészeti In
mint e sorok írója, akik jobban ismerték, a jó hu

kozott ki. Megszervezte a Fővárosi Múzeumból
az új Budapesti Történeti Múzeumot, ennek osz
tályai ma is az általa kigondolt rendszerrel mű
ködnek. így jött létre pl. a Középkori Osztály az

tézetét, amelyet 1981-ig vezetett. 1970-ben le
velező, 1975-ben rendes tagja lett az Akadémiá
nak, közel két évtizeden át ő irányította a magyar
régészetet. Intézetigazgatói tevékenységével, ot

morú, segítőkész és bölcs embert ismerték meg.
Mindig igyekezett az üldözötteknek munkalehe
tőséget nyújtani.

Ásatási és Régészeti Intézet középkori részlege
és a Kőemléktár összevonásából. Ennek ő lett -

tani tudományos munkájával nem ez a megemlé
kezés illetékes foglalkozni.

Halála szakmánk nagy1vesztesége, bár beteg
sége következtében utolsó éveit már magányban

múzeumi főigazgatósága mellett első osztályve
zetője. Egyetemi tanítványaiból kitűnő gárdát
hozott létre, így vált a Középkori Osztály az or

Személyisége bizonyos mértékben ellent
mondásos volt. Sok személyes ellensége akadt már beosztásával kapcsolatban. Azok azonban,

töltötte.
Kubinyi András

Búcsú Kiszely Gyulától *
(1 9 1 1 -1 9 9 7 )
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület elnöksége és tagsága, a műszaki mú
zeumok munkatársai, barátok és tisztelők nevé
ben a megrendülés és mély gyász érzésével bú
csúzom Kiszely Gyulától, Egyesületünk tiszteleti
tagjától, a szakmai kultúra kiváló művelőjétől.
Sokunk nevében búcsúzom, mert sokan va
gyunk, kiket barátaivá fogadott és sokan va
gyunk, akik tiszteltük és szerettük őt.
Egyesületünk történeti bizottsága a múlt év
ben ünnepelte meg születésének 85. évforduló
ját. Ő akkor láthatta és mi is láthattuk, hogy mi
lyen messze hat emberi kisugárzása, mily széles
a szakmai társadalomnak az a gyűrűje, amely őt
körülveszi, egyéniségét tiszteli, munkásságát és
eredményeit számontartja és nagyra becsüli. Ki
sugárzó egyéniség volt, aki életlendületével nem
csak saját tevékenységében mutatott fel ered
ményeket, de másokat is munkára ösztönzött. A
86 évet. amelyet a sors neki ajándékozott, nem

csak munkás élettel töltötte meg, de eredmé
nyekkel gazdagon feldíszítette.
Kiszely Gyula életútja Miskolcról indult. 1911ben itt született, itt végezte el iskoláit, itt talált
első munkahelyére is, a diósgyőri vasgyárban.
Munkaterületén gyorsan haladt előre, még a
háborús évek előtt Budapestre került, a MÁVAG
központjába. A közgazdasági egyetemen folyta
tott tanulmányokat, de a háború, mint mások
sorsába, az övébe is beleszólt: katonai szolgála
tot teljesített, fogságot szenvedett.
Amikor 1948-ban ismét visszatér a polgári
életbe, a diósgyőri vasgyár (később LKM) buda
pesti kirendeltségének vezetését veszi át. s ezt a
feladatot látja el 1972-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Bekapcsolódik a budapesti nemzetközi vásárok
rendezésébe és a vaskohászati kiállítások fő
szervezője lesz. Munkásságát vállalata és mi
nisztériuma is nagyra becsüli. Ha aktivitásával
munkakörének határai között marad, akkor is cl-

Gyula Kiszely (191 1-1997) museologist, an
outstanding scholar of technical history, the founder
and first director of the Foundry Museum in Budapest,
has died at the age 86.
ismerést érdemlő alkotó életet hagy maga után.
Kiszely Gyula energiája azonban áttörte a hivata
li kereteket, műemlékápoló és gyűjtő szenvedé
lye muzeológussá avatja, majd a vasgyártás tör
ténetének kutatójává lép elő.
Első nagyobb sikerét az ötvenes évtizedben
aratta. Több társával Diósgyőrben múzeumi bi
zottságot hoz létre. Nagy része van abban, hogy'
restaurálják Újmassa romos olvasztóját, az or
szág első ipari műemlékét. Nem sokkal utána
megnyithatják Diósgyőrben a Központi Kohászati
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Múzeumot, amely ma is az ország
egyik legszebben rendezett műszaki
gyűjteményének számít.
Ugyancsak az ötvenes évtizedre
esik nagy kezdeményezése: a Kohá
szati Történeti Bizottság létrehozása.
Ebbe a bizottságba ipari szakembere
ken kívül régészeket, levéltárosokat,
muzeológusokat és hivatásos történé
szeket vont be. A felpezsdülő munka
nyomán jelent meg a hazai vasgyártás
múltjáról az első tudományos mono
gráfia, feltárásra kerültek az első kö
zépkori vasgyártó bucakemencék.
Munkásságának legeredménye
sebb része azonban 1964-69-re esik.

sorsát utolsó leheletéig szívén viselte,
minden megmozdulását figyelemmel
kísérte.
Mint muzeológus és technikatörté
nész számos tudományos és szakmai
bizottságnak volt tagja, szaklapot és
szakmai kiadványokat szerkesztett,
rendezvények irányítását vállalta ma
gára. Nem jelentéktelen szakírói és is
meretterjesztő tevékenysége sem. Mo
nográfiái tíznél több kötetet tesznek ki,
sajnos, részben kézirat formájában.
Főművének, a Diósgyőri MÁVAG gyár
történetének kiadására azonban eb
ben az évben lehetőség adódott, életé
nek utolsó hónapjaiban ennek nyomdai

Ekkor szervezi meg az Öntödei Múze
umot, készíti el tudományos felépíté

előkészítésén munkálkodott. Jóllehet a
kiadvány eljutott a nyomdáig, a néhány

sét és irányítja annak beruházási
munkálatait. A múzeum felavatása
után vállalja az igazgatói teendőket

hét múlva megjelenő könyvet szerzője
már nem veheti kezébe.
Kiszely Gyula széleskörű munkás
ságát a társadalom is méltányolta és

1972-ig, 8 éven át. A kohász szoborcsoport elhelyezését a múzeum park
jában ő kezdeményezi. Nyugdíjba vo
nulása után kizárólag a műemlékvé
delemnek, a múzeumi munkának és a
történeti kutatásnak él. Az Országos
Műszaki Múzeum tudományos főmun
katársa lesz, egyúttal ellátja a bá
nyász és kohász múzeumok felügye
letét is. Szívügye azonban továbbra is
az (intődéi Múzeum maradt, annak

E számunk szerzői
Bakó Ferenc dr.
(1917)
a néprajztudomány
doktora
ny. megyei múzeumigazgató
Dobó István Vármúzeum,
Eger
Balassa Iván dr.
(1917)
a néprajztudomány doktora
ny. múzeumigazgató
Mezőgazdasági Múzeum
Balogh Balázs
(1966)
népraizkutató, muzeológus,
MTA Néprajzi Kutatóintézet
Glück Jenő
(1927)
helytörténész
Arad
Gráfik Imre dr.
(1944)
kandidátus, néprajzkutató
főosztályvezető
Néprajzi Múzeum

számos kitüntetéssel ismerte el. A
művelődési miniszterek háromszor
tüntették ki, az Öntödei Múzeum szer
vezéséért, továbbá a kultúra és benne
az ipari műemlékvédelem terén elért
eredményeiért. Vállalata két alkalom
mal ismerte el munkásságát kitünte
téssel. Az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület a
Zorkóczy emlékérmet adományozta

Kaposvári Gyula
(1916)
középiskolai tanár
ny. múzeumigazgató
Damjanich János Múzeum,
Szolnok
Kodolányi János dr.
(1922)
a néprajztudomány doktora
ny. főigazgató-helyettes
Néprajzi Múzeum
Kubassek János dr.
(1956)
középiskolai tanár
múzeumigazgató
Magyar Földrajzi Múzeum,
Érd

neki. majd 1987-ben tiszteletbeli tag
jává választotta.
Kedves Gyula Bátyánk!
Nagy egyéniség az lesz, aki nagy
feladatok elvégzésére teszi fel életét.
Te a szakmai kultúra emelésére vállal
koztál és ennek művelésében elért
eredményeid alapján már életedben
felsorakoztál szakmánk nagyjai közé.
Eddig egyéniséged a kortársakra su
gárzott, mostantól kezdve, hogy eltá
vozol sorainkból, alkotásaid fénye a
jövő nemzedéket sugározza be. A Te
86 évet megért küzdelmes, de ered
ményekben gazdag életed során so
hasem pihentél, most örök pihené
sedben is éltető erőként fogsz hatni.
Amíg múzeumaid élnek és gazdagod
nak, emlékedet is szívében fogja a
hordani a hálás utókor. Ezekkel a gon
dolatokkal kívánunk Neked utolsó Jó
Szerencsét és kívánunk örök nyugo
dalmat.
Remport Zoltán

* Elhangzott 1997. augusztus 16-án a
Farkasréti temetőben

Minárovics János
(1928)
ny. tűzoltó ezredes
ny. múzeumigazgató
Tűzoltó Múzeum

Szemkeő Endre dr.
(1946)
levéltáros
főosztályvezető
Néprajzi Múzeum

Németh Györgyi dr.
(1953)
középiskolai tanár
Miskolci Egyetem
Magyar Történeti Tanszék

Tari János
(1957)
szociológus, operatőr, rendező
filmstúdió-vezető
Néprajzi Múzeum

Németh Lászlóné
(1951)
gazdasági igazgató
Magyar Nemzeti Múzeum
Remport Zoltán
ny. kohómérnök,
technikatörténész

Kubinyi András dr.
(1929)
történész,
egyetemi tanár
ELTE Régészettudományi
Intézet

Rezi Kató Gábor
(1963)
régész,
programozó matematikus
Magyar Nemzeti Múzeum

Liszka József dr.
(1956)
népraizkutató
muzeológus
Komárom (Szlovákia)

Selmeczi Kovács Attila dr.
(1942)
a néprajztudomány doktora
főigazgató helyettes
Néprajzi Múzeum

Tímárné Balázsy Ágnes dr.
(1948)
vegyészmérnök, főtanácsos
Magyar Nemzeti Múzeum
Vámos Éva dr.
(1950)
kandidátus
főigazgató
Országos Műszaki Múzeum
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A magyar nép
hagyományos kultúrája
Folk culture of Hungarians
Képek a Néprajzi Múzeum
1997-ben felújított állandó
kiállításából - Pictures
from the permanent
exhibition of the Museum
of Ethnography
1. Torockói menyasszony
és férfi templomi ünneplő
ben, 1870-es évek. TordaAranyos m. - A Torockó
bride and a man in festive
church clothes, 1870s. Torda-Aranyos county
2. Matyó fiatalasszony,
1900-1910. Mezőkövesd,
Borsod m. - Young Matyó
woman, 1900-1910. Mező
kövesd, Borsod county
3. Bakonyi kanász, XIX.
század. Szentgál, Vesz
prém m. - Swineherd from
the Bakony, 19th C. Szent
gál, Veszprém county
4. Leány és legény, XX.
század eleje. Kapuvár,
Sopron m. - Young girl and
bachelor, early 20th C.
Kapuvár, Sopron county
5. Komáromi láda, XVIII.
század vége. Hercegszán
tó, Bács-Bodrog m. - Komárom-style chest, end of
the 17th century. Hercegszántó, Bács-Bodrog county
6. Díszlepedő hímzése,
XVIII. század. Sopron m. Embroidery of a decorative
sheet, 18th C. Sopron
county
7. Prágai Kisjézus, XIX.
század eleje. Nyugat-Magyarország - Little Jesus of
Prague, beginning of the
19th C. Western Hungary
8. Miskakancsó, 1828.
Mezőcsát, Borsod m. "Miska" jug, 1828. Mező
csát, Borsod county
9. Mária-ház, 1890-es
évek. Kapuvár, Sopron m. Mary abode, 1890s. Kapu
vár, Sopron county
Fotók - Photos: Winter Erzsébet

Vels Heijn, Annemarie
művészettörténész
igazgató
Rijksmuseum
Amsterdam
Wilhelm Gábor
(1962)
népraizkutató
osztályvezető
Néprajzi Múzeum

A magyar nép hagyományos kultúrája
The Traditional Culture of Hungarians
Képek a Néprajzi Múzeum 1997-ben felújított állandó kiállításából
ictures from the perm anent exhibition of the Museum of Ethnography

A magyar nép hagyományos
kultúrája
The Traditional Culture of
Hungarians
1. Őrségi házbelső, XIX. század eleje
House interior of the Őrség region. First
half of the 19th century
2. Sárközi konyha, XIX. század m ásodik fele
Kitchen fro m the Sárköz region. Second half
of the 19th century
3. Sárközi tisztaszoba, XIX század második fele
A ‘clean ro o m ’ from the Sárköz region.
Second half o f the 19th century
4. Részlet a gyerm ekkori bem utatóból
Detail from th e childhood exhibition
5. Kalotaszegi tem plom i esküvő, XIX. sz.
Detail of a Kalotaszeg wedding.
End of the 19th century
6. Szegedi kovácsmühely, XIX. század vége
Detail of the blacksmith w orkshop.
Szeged, end o f the 19th century
7. Hódmezővásárhelyi fazekasműhely,
XIX. század vége
Detail of the potter workshop.
Hódmezővásárhely, end of the 19th century
8. Halászati kiállítás részlete
Detail of the fishing exhibition
9. Részlet az erdő-bemutatóból
Detail of the forest exhibition
10. A piac bem utató részlete
Detail of the m arket exhibition

