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Pulszky Ferenc emlékezetei

Részlet a Magyar Tudományos Akadémia
Művészeti Gyűjteményében rendezett „Pulszky
Ferenc 1814-1897" emlékkiállításról.
Detail of the Ferenc Pulszky memorial exhibition in
the Art Collection of the Hungarian Academy of
Sciences
l ’o tók-pimtos: Képessy B.

Kiállítási körkép
Exhibition review
A Gellért Szálló eredeti berendezé
séből, 1918-ré s z le t a „Vendégvá
ró Budapest" című kiállításból.
Magyar Kereskedelmi és Vendég
látóipari Múzeum.
The original furniture of Hotel
Gellért, 1918 - Detail of the
exhibition 'Hospitable Budapest1
Foló-photo: Nagy G.

„Barokk csarnok" - a Budapesti Történeti Múzeum újonnan kialakított, 400 m2-<
fedett kiállítási és közösségi célokat szolgáló tere. 'Baroque Half - The new
created 400 m2 large covered area of the Budapest Historical Museum, f
community and exhibition purposes.
iMo-photo: mányi

Részlet a Hadtörté
neti Múzeum „A honi
hadiipar évszázada" c. \
kiállításából.
Detail of the exhibition
‘One Hundred Years of
War Industry in Hungary' in
the Museum of War History
l öt 6-phot ft: Kovát s V

„A Kárpát-medence legnagyobb avarkori temetője - Zamárdi" című kiállít
anyagából. Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum 1998. január 6-12.
The largest Avar cemetery of the Carpathian Basin - Zamárdi'. Large strap el
from the exhibition.
iwó-phoio: r.«*sy cHabsburg Mihály és György feleségeikkel, Glatz Ferenc, Pasi
László és Gedai István társaságában a kiállítás megnyitóján.
The members of the Habsburg family with leading personalities
Hungarian public life at the opening ceremony of the exhibition

A „József főherceg a nemzet nádora"
című kiállítás részlete a Magyar
Nemzeti Múzeum dísztermében.
Detail of the exhibition 'Archduke
Joseph, Palatine of Hungary' in the
Ceremonial Hall of the Hungarian
National Museum.

Részlet a „József nádor 1776-1847 PestBudán" című kiállításból - Budapesti
Történeti Múzeum.
Detail of the exhibition 'Palatine Joseph
1776-1847, Pest-Buda' in the Budapest
Historical Museum.
Fotó-photo: Tihanyi b .
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A címlap és a hátlap képeiről
Pulszky Ferenc 1869-től volt a
Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatója. Az ő igazgatósága
alatt készültek el Than Mór és
Lotz Károly falképei 1875-ben
a díszlépcsőházban. A magyar
nemzet történetének és műve
lődéstörténetének kiemelkedő
fontosságú jeleneteit ábrázol
ják a frízszerűen körbefutó je
lenetek. Közülük Than Mór
kompozícióiból válogatás lát
ható a borító elő- és hátlapján.
A Magyar Nemzeti Múzeum
díszlépcsőházának falképei
közül elsőként az oldalfalak al
legorikus figurái és a fríz ké
szült el, a Lotz-féle mennyezetfreskókat fejezték be utoljára.
A program három abszt
rakt módon felfogott dimenzi
ót szembesít: az emberi szel
lem működését, ennek a tör
ténelem során megjelenő fo
lyamatos előrehaladását és a
kettő egyesüléséből adódó
nemzeti erényeket. így lesz
egy gondolatkör kifejezése az
egész falképegyüttes. A prog
ram kidolgozója ismeretlen,
de a minta kétségtelenül Kari
Rahl bécsi Arsenal-beli fres
kóciklusa volt.

A címlapon a fríz tematikájá
hoz kapcsolódó kompozíció:
A műveltség diadala.

A hátlapon felül: Pannónia
megkoronázza a tudomány és
művészet géniuszát.

Alatta balról jobbra:
1. Szent István iskolát alapít.

Középen a király látható, tőle
jobbra Walter atya, aki az
uralkodó utasításait hallgatja,
balra ül felesége, Gizella király
né, a palástot hímezve.
2. Könyves Kálmán kora.
A jeleneten a király törvényte
kercset tart a kezében, amelynek
szövege „De strigis quae non
sunt..." A háttérben boszor
kányt akarnak máglyán eléget
ni, amit a király megtilt.
3. Mátyás király és kora.

A legismertebb jelenet, mivel
a kompozíció litografált válto
zatát 1882-ben a Képzőművé
szeti Társulat műlapjaként
adták ki.
4. Pázmány Péter és kora.

A Mátyás-jelenethez folyama
tosan kapcsolódik: Nádasdy
pártfogásba veszi Tinódi Lantos
Sebestyént. Az ellenreformáció
jeles figuráinak csoportképén
Pázmány egy protestáns pap
pal vitázik.
5. A Nemzeti Múzeum alapítá
sa. Középen József nádor,

balra Széchényi Ferenc gróf.
mellette az első múzeumőr,
Horváth István, jobbra Jan-

kovich Miklós és Pyrker érsek,
a kor legismertebb adomá
nyozói ismerhetők fel a képen.
6. A reformkor nagy alakjai.

Balról jobbra Petőfi, Kossuth,
Széchenyi, Batthyány, Deák,
Damjanich, Perényi Zsigmond
és Eötvös József.
Basics Beatrix
Fotók - photos: Dahiisi A.

The photos on the front and
back covers
Ferenc Pulszky was the
director of the Hungarian Na
tional Museum from 1869.
The frescoes painted by Mór
Than and Károly Lotz in 1875,
gracing the main staircase of
the museum, were commis
sioned under his directorship.
These frescoes depict major
events from the political and
cultural history of Hungary.
The front and back covers show
the frescoes by Mór Than.
Front cover: The Triumph of
Culture, a composition asso

ciated w ith the general
theme of frieze.
Back cover: Pannónia crown
ing the Geniuses of Sciences
and Arts.
1. King St. Stephen founds a
school. The king can be seen

in the centre, with Father
Walter to his right, listening
to his instructions, and his
wife. Queen Gizella to his left,
embroidering the royal robe.
2. King Coloman and his age.

The king holds a law-scroll,
with the text. De strigis quae
non sunt... Preparations for
burning a witch can be seen
in the background; however,
the king forbids it.
3. King Matthias and his age.

The best-known scene, since
a lithograph version was
published separately in 1882
by the Arts Association.
4. Péter Pázmány and his age.

A continuation of the previous
scene: showing Nádasdy and
Tinódi. Outstanding personali
ties of the Counter-Reforma
tion; Pázmány is arguing with
a Protestant priest.
5. The foundation of the Hun
garian National Museum. Pa

latine József can be seen in
the centre, with Count Ferenc
Széchényi and István Hor
váth, the first custodian to his
left, and Ferenc Jankovich and
Archbishop Pyrker to his right.
6. The outstanding figures of
the Reform Age. From left to

right: Petőfi, Kossuth, Széche
nyi, Batthyányi, Damjanich,
Perényi and Eötvös.

A szerkesztő levele
A MAGYAR MÚZEUMOK
97/3. száma némi késéssel
jutott el olvasóinkhoz. Ab
béli igyekezetünkben ugyan
is, hogy meggyorsítsuk a
nyomdai átfutási időt,
nyomdakész filmet készí
tettünk. A technikailag tel
jesen szabályos levilágítási
eljárás közben azonban a
„nyomda ördöge“ modern
változataként megismer
kedtünk a számítógép
ugyancsak kiismerhetetlen
természetű ördögével. A
teljesen kész anyagot egy
egészen apró hiba össze
zavarta: egyes cikkek szö
vegét olvashatatlanná, za
varossá tette. Az amúgy
tökéletesnek látszó levilá
gított anyagot senki sem
ellenőrizte - megbíztunk a
gépezetben. A nyomdá
szok is.
Emiatt újra kellett nyom
tatni a belíveket, emiatt
késett az expediálás. Az új
változat lapozgatása köz
ben azonban a 62. oldalon
újra felfedeztünk szövegis
métlésből adódó hibát. Ezt
már képtelenség volt kija
vítani. Ezúton tehát nem
csak a késedelmes postá
zásért, de a lapban mégis
csak bennmaradt hibáért
is elnézést kell kérnünk.
Viszont azt a MUSEUM
AKTUELL című, németor
szági, havonta megjelenő,
a MÚZEUMI HÍRLEVÉL-hez
hasonlítható lapból átvett,
kritikus hangvételű írást
változatlanul aktuálisnak
tartva, a hibás részt az
alábbiakban közreadjuk.
Úgy, ahogyan a MM 97/3.
62. lapján következnie kel
lett volna. Az aktualitás
oka? Az európai, immár
hagyományos „Év múzeu
ma“ díj odaítélését bíráló
kommentár és a mi elsőíz
ben kiosztott hasonló dí
junk. A tanulság pedig:
nemcsak a folyóirat nyom
tatására, de a pályázatok
elbírálására is nagyon oda
kell figyelni!

Folytatás a 2. oldalon

MAGYAR
MÚZEUMOK
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Basics Beatrix: E számunk cím- és
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Ami az előző szám 62. oldaláról kimaradt

... Az ankarai múzeum, jóllehet valóban szép és jelentős, e
vonatkozásokban nemigen különbözik a többitől: nem a tel
jes gyűjteményi anyagot mutatja be, együttműködik más in
tézményekkel és tudatosan védekezik az önmaga által elő
idézett'látogatórohammalszemben. Eltekintve attól, hogy a
legutolsó érv csaknem valamennyi múzeumra igaz, éppen e
végtelenül szegényes indoklás utal arra, hogy végeredmény
ben politikai döntés született. Ebbéli gyanúnkat erősíti egy
lakonikus mondat is az indokolásban: a görögországi Kozani
múzeumának pályázatára a jövő évben fognak visszatérni.
Félreértés ne essék, nem azt kifogásoljuk, hogy a múze
um megítélésében végső soron a politikai szempontok bizo
nyultak döntőnek - ám ezt a kritériumot nem ártott volna
előzetesen nyilvánosságra hozni, hogy a pályázók ne ringas
sák magukat hamis illúziókba - s a híres török múzeum ki-
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tüntetését sem kívánjuk vi
tatni. Csak azt szögezzük
le, hogy mindez nem fa ir a
többi 65 pályázóval szem
ben, akik sem a választás
szubjektivitásával, sem az
osztályzás politikai szem
pontjaival nem voltak tisz
tában. Azok a múzeumok,
melyeket a bizottság dicsérőleg említett (közöltük két
német múzeumot - Biele
feld, Történeti Múzeum és
az alsóbajomrszági Landau-i
Régészeti Múzeum is), ter
mészetesen nem kaptak dí
jat. Úgy véljük, hogy az ef
fajta dekórumokat - me
lyek egyébként is csak a
múzeumi munka részterü
leteit veszik figy elembe s
erősen ki vannak téve a
döntés esetlegességének is
- a muzeológia fejlődése
egyre inkább túlhaladottá
fogja tenni, objektív, bizo
nyítható állításokat cs íté
leteket szembeszegezve e
„rendkívül értékes megtisz
telt elésként“ (Kenneth Hud
son) értékelt díjjal.
Utóirat: A díjra 66 mú
zeum pályázott. Tekintettel
a nevezések alacsony szá
mára, talán célszerű lenne
- miután a török múzeum
pályázatát elfogadták - az
EMYA díját nemcsak Euró
pára, hanem a világ minden
tájára kiterjeszteni. Ami Törökországot megillette, mél
tányosságból legalábbis
Oroszországnak, Egyiptom
nak, Izraelnek, a balti or
szágoknak, Magyarország
nak stb. is kijár.
Mennyi lehet jelenleg vi
lágszerte vagy akár csak
Európában és a vele szom
szédos országokban a mú
zeumok száma? A mostani
66 pályázat (Ausztriából,
Dániából, Olaszországból
és Írországból például
egyetlen múzeum sem ne
vezett) nyilván még csak a
nívós európai múzeumok
körét sem reprezentálta."
(650-651 p.)
■
Fordította: Wellmann Nóra
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Műhely
A Pulszky-enilékülés előadásai

Koszorúzóbeszéd a Pulszky emlékműnél

Kovács Tibor

Pulszky Ferenc 1814-1897

Megtisztelő, ám Hálátlan feladat koszorúzó ünnepi be
szédet mondani egy olyan emlékülés előtt, amelyen töb
ben, sokféle megközelítéssel taglalják majd a ma száz
éve elhunyt Pulszky Ferenc életművét.
E szép őszi napon, a Múzeumkertben, az éppen más
félszáz éve elkészült klasszicista épület árnyékában ta
lán megbocsájtható kissé szárnyalni hagyni a fantáziát.
Egy jó évszázad távlatából, ha felidézzük Pulszky Ferenc

Speech held til the Pulszky

M EG

múzeum épületében találkozhatott az o tt ülésező felső
ház tagjaival, szót váltva politikáról, kultúráról, vagy ép
pen a múzeum sikereiről, tán többször bajairól. Tudjuk
írásaiból és a kor dokumentumaiból, hogy gyakran meg
tette. Nem sikertelenül, hiszen az egymást váltó kultuszminiszterekkel (Eötvös József, Trefort Ágoston, Wlassics Gyula) jó viszonyban volt.
Akár nevezhetjük a 19. század „neoreneszánsz“ politi

memorial

Pulszky Ferenc halálának századik évfordulóján
a M a g y a r N e m ze ti M ú ze u m Ig a z g a tó s á g a

The participants of the meet

és a l ’ u ls z k y T á rs a s á g -M a g y a r M ú ze u m i E g y e s ü le t

ing held on the occasion of the

közös rendezésében,

100th anniversary of Ferenc

folyó év szeptember 9-én em lékülést tartunk,

Pulszky’s death laid a wreath

m elyre tiszte le ttel meghívjuk.

on the Pulszky memorial in

alakját és sokoldalú tevékenységét, csak irigyelhetjük,
hogy mindaz, amire szüksége lehetett politikusként, múzeumigazgatóként, tudósként - valahol itt volt a kertben
vagy karnyújtásnyira attól. A múzeumban lakott, a het
venes években a Sándor utca 8. szám alatti palotába
(ma az Olasz Intézet épülete) járt át a képviselőház ülé
seire, s ha szerencséje volt - inkább, ha kívánta - a

H Í V Ó

flic Museum Park. The speech

PR0 G RA M
megemlékezés a .Nemzeti Múzeum kertjében a Rómei'-Pulszky-Hanvpel
emlékmű előtt, majd a Nemzeti Múzeum előcsarnokában

said on this occasion evoked
the life of the 19th century
nco-Rcnaissancc politician: his

Kovács Tibor: Pulszky Ferenc ti Magyar Nemzeti Múzeum élén

studies in the field of law and

Szilágyi János György: Pulszky Ferenc a klasszika archaeológus

the humanities, his experien

Kádár Zoltán: Pannónia római kori emlékei Pulszky Ferenc

ces in the Field of muscology

munkásságában

and as an avid collector of art

Erdélyi István: Pulszky Ferenc a népvándorlás- és bonfoglaláskor
kutatója
Cesztelyi Tamás: Pulszky Ferenc tanulmányai az antik gemmák köréből

during iris travels abroad, his
political role in the Age of Re

Csorba Lisztó: Pulszky Ferenc a politikus

form and in the 1848 revo

Szabó Júlia: Az Akadémiai Képtár

lution, his emigration, as well

basics Beatrix: Pulszky Ferenc és a Történelmi Képcsarnok

as his wide-ranging scholarly

barkó Jenő: Pulszky Ferenc és a magyar múzeumügy
Matskási István: Zárszó

and public activity, especially
in the interest of Hungarian

kusának is: jogtudományt tanult, majd bölcsészdoktor

archaeology.

Emlékbeszéd a Pulszky-emlékkőnél, a Magyar Nemzeti
Múzeum kertjében - Speech
at the Ferenc Pulszky memor
ial stone in the park of the
Hungarian National Museum
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lett, első antik témájú dolgozatát 18 éves korában írta, és
már 20 évesen a római Instituto di Correspondenza
Archaeologica tagjává választották.
Nagybátyjával, Fejérváry Gáborral fél Európát bejár
va szerezte igazi múzeumi ismereteit, került emberi és
szakmai közelségbe az antik világ emlékeivel. A re fo rm 
kori ifjúság, majd a 48-49-es szabadságharc aktív
résztvevőjeként emigrációba kényszerült, ahol nemcsak
politikai tevékenységet fejtett ki Kossuth oldalán, ha
nem - különösen Londonban - elmélyítette gyűjtemé
nyekhez, múzeumokhoz kötődő tudományos ismereteit.
1868-ban egy világot látott, több nyelven beszélő,
nagy műveltségű Pulszky té rt haza. Széleskörű kapcso
latokkal rendelkezett Európa több országában és ha
sonlót ép íte tt ki rövid idő alatt Magyarországon is. Tu
dományos és társadalmi szervezetek tagja lett, s egyre
fontosabb szerepet töltött be a Magyar Tudományos
Akadémián. „A szabadkőműves, deista Pulszky Ferenc írja egyik késői méltatója, Halász Zoltán - , aki síkra
száll a p o lg á ri házasságért, a zsidók emancipációjáért s
más reformokért, igencsak szálka a jobboldal szemében,
fokozza azt a nagy vonzerőt, a m it a ‘Pulszky-szalon’ a
művészekre, írókra, tudósokra, de politikusokra és ban

A koszorú elhelyezése:
Kovács Tibor főigazgató-he
lyettes, Matskási István a
Pulszky Társaság ügyvezető
elnöke - Laying a wreath at
the memorial stone: Tibor Ko
vács, deputy general director
of the Hungarian National
Museum, István Matskási,
acting president of the Pulszky
Society

károkra is gyakorol. A társasági éleiben rangot jelent
bejáratosnak lenni Pulszkyékhoz. “
1876-ban a VIII. Nemzetközi Antropológiai és Ősrégé
szeti Kongresszus Pulszky elnökletével Budapesten ta r
totta ülését. E rendezvény nemcsak a hazai ősrégészet
eredményeit ismertette el nemzetközi szinten, hanem
inspirálója le tt a szaktudomány és bizonyos értelemben
a magyar muzeológia európai felzárkózásának. Bár ifjú
korától foglalkozott az archeológiával, régészként Pulsz
ky élete utolsó harmadában írta meg számottevő m un
káit. Közülük a legismertebb az 1876-os kongresszushoz
kapcsolódik. Itt vázolta elképzelését egy önálló magyarországi rézkor elkülönítésének lehetőségéről, amely az
1883-ban publikált „A rézkor Magyarországban“ című
munkája révén lett, igazán ism ertté világszerte.

Folók-photos: Képcssy 15.

Römer Flóris (1815—1889)—Pulszky Ferenc (1814—1897)—Hampel
József (1849-1913) emlékköve a múzeumkertben
Flóris Römer (1815—1889)—Ferenc Pulszky (1814-1897)- József
Hampel's (1849-1913) memorial stone in the Museum Garden

E róm ai sztélét utánzó emlékmű, amely előtt most
állunk, Damkó József reliefjével, Pulszky Ferenc mellett
Römer F ló rist és Hampel Józsefet is ábrázolja. 1916ban állították fel. Sokat elárul felirata: „A magyar régé
szettudomány megalapítóinak emlékére a Maqyar Nem
zeti Múzeum szakszerű felszerelése és európai hírneve
érdekében kife jte it eredményes működésük színhelyén
hálás kegyelettel emelte Fraknói Vilmos, a múzeumok és
könyvtárak országos főfelügyelője. “
Végül emlékezzünk az éppen száz éve halott Pulszky
Ferencre Mikszáth Kálmán 1884-ben írt, túlzások hor
dozta, szeretetteljes gúnnyal átszőtt, ám korhű szavai
val: „Az öreg Pulszky nélkül nincs semmi. Ha dolgozni
kell, Pulszky Ferencet rántják elő, ha mulatni kell, akkor
is Pulszky Ferenc válik be a legjobban, ahova okos ember
kell, ott van az öreg Pulszky, ahova ravasz diplomata
szükséges, azt is elvégzi az öreg, ahol tudomány kíván
tatik, az m ind az öreg dolga, ha valaki egy ócska csere
pet talál a szántóföldjén, azt is Pulszkyval nézeti meg
előbb, és csak azután adja oda a gyerekeknek játszani.
Akinek valami gondolata van, az mind őhozzá siet kon
zultálni, s az is, akinek semmi gondolata nincs... Egy
napig sem tudnánk meglenni nélküle. “
Az utókor - amely már egy évszázada él sokszínű
munkásságából - , kegyelettel őrzi meg emlékét.
■
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Pulszky Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum élén
Kovács Tibor

Pulszky Ferencet az elmúlt száz év alatt sokan, sokszor
és sokféleképpen értékelték. Tevékenységének megítélé

mú személyzet miatt jószerével csak vegetáló intézmény
(s vele együtt a Nemzeti Színház) felülvizsgálatára 1862-

Fcrenc Pulszky, director of

se majdnem minden esetben pozitív volt, olykor túlzá

ben 12 tagú bizottságot jelölt ki Pálffy Móricz, Magyaror
szág helytartója, aki „tudomást kíván szerezni az intéze

Museum

tek állapotáról, hiányairól és szükségleteiről s ama mó
dokról, miképpen lehetne azokat oly állapotba hozni, hogy
czéljuknak megfelelvén, a haza díszére váljanak“. A bi
zottság, amelynek jegyzője Rómer Flóris volt, 12 pontban
foglalt jelentésében tett javaslatot - többek között - a
múzeum rendszeres költségvetésének biztosítására, az
alkalmazotti létszám emelésére, az osztályszervezet ki
alakítására, s végül: a „Nemzeti Múzeum szellemi életének
emelése érdekében“, egy állandó bizottság létrehozására.
Mindebből csak korlátozott mértékű anyagi támogatás
valósult meg, s mondhatni: „az abszolutizmus utolsó éve
iben is igazi fejlődést csak a jó l szervezett társadalmi ak
ciók által gyarapítóit magyar képtár mutatott fel. “r‘

Ferenc Pulszky, one of the

soktól sem mentes. Félő, hogy az utóbbi veszélye még
ma is kísérthet, évszázaddal a halála után. Szeretnénk
itt ezt elkerülni.
A magyarországi múzeumok történetének első év
századából három, meghatározó erejű momentum
emelhető ki: a Nemzeti Múzeum megalapítása 1802ben, ma is pompázó épületének felépítése 1837-1847
között, valamint az a folyamat, amelynek révén a 19.
század utolsó harmadában (elsősorban lokálpatrióta
társaságok, társulatok tevékenységére épülve) orszá
gossá terebélyesedett a múzeumi hálózat. Egyidejűleg jórészt a Nemzeti Múzeum szervezetéből kiszakadva kibontakozott, majd 1896-ra kiteljesedett a mind jelen
tősebb gyűjteményekkel bíró szakmúzeumok csoportja.'
Mindezek - mondhatni törvényszerűen - közvetlenül
kapcsolódnak m últ századi történelmünk azon periódu
saihoz, amelyeket a függetlenség gondolatának kitelje
sedése, az érte folytatott harc és annak elbukása, majd
az elnyomatás két évtizedét követően „megszenvedett
kiegyezés“ , és az abból is fakadó századvégi prosperitás
fémjelez. Más szavakkal, s ez természetes: a politikai,

Ami a szaktudományokat illeti, közülük itt csak egy
re, a régészetre utalunk. Túlzás lenne a szakmai-tudo
mányos tevékenység teljes pangásáról beszélni, ha tud
juk, 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia kerete
in belül megalakul az Archaeologiai Bizottság (ellátandó
a történeti emlékek felügyeletét), új szakfolyóiratok jön

the

Hungarian

National

outstanding personalities of
19th century Hungarian muse
um culture, was the director of
tlie Hungarian National Muse
um for twenty-five years, be
ginning with 1869.
His political career, as well
as his scholarly publications
and professional activity, his
extensive travels almost pre
destined him for this impor
tant post. As director of the
Hungarian National Museum.
Pulszky at last had the oppor
tunity to put his pioneering
views concerning museums
into practice; owing to ills
education and erudition, as

nek létre, az 1860-ban alapított Archaeologiai Közlemé
nyek és az 1868-ban indított Archaeologiai Értesítő.

well as liis political and per

társadalmi változások mozaikszemnyi tükröződésének
is felfoghatók m últ századi múzeumügyünk stagnáló,
fejlődő s virágzó időszakainak váltakozásai.2
Hangsúlyozva tehát a társadalmi determináltságot,
talán nem érthető félre, ha megemlítjük: három személy
tevékenysége döntően befolyásolta a hazai múzeumi
kultúra létrejöttét és színvonalának alakulását. Széché
nyi Ferenc1' a nemzeti múzeum és a nemzeti könyvtár
megalapítója; az új intézmény „patrónusa“ , az éppen

Előrelépés történik a jogszabályozás területén is.
1867-ben megszületik az a pénzügyminisztériumi ren
delet, amely lehetővé teszi, hogy a kincsleleteket a Nem
zeti Múzeum (vagy a pesti egyetem) vásárolja meg, az
az: nem kerülnek automatikusan Bécsbe.
E néhány kiragadott példával csupán azt kívántuk il
lusztrálni, hogy a kétségtelen stagnálás ellenére sem állt
nulla ponton a Nemzeti Múzeum és a hazai múzeumügy

social prestige that enabled him

gracing the staircase of die

másfél százada elhunyt József nádor;4 s nem utolsó sor

a kiegyezés körüli időben. Ám ahhoz, hogy a reális felis

National Museum, the pur

ban Pulszky Ferenc. Most őrá emlékezünk igazgatói
munkásságának rövid taglalásával.
Pulszkyt 1869 tavaszán nevezték ki a Nemzeti Múze
um igazgatójává. Erről így ír egyik kortárs méltatója P
Szathmáry Károly: „Pulszky Ferencz, mint tudós és író,
még az cncyklopedisták közé sorozandó. A politikai világ
tengervésze oly sokfelé hányta őt, hogy annyi megfigyelő
képesség mellett, melyet a természet és nevelés adtak ne

merésre épülő igények és elvárások teljesüljenek, a ki
egyezést követő időszak kedvezőbb feltételeire volt
szükség.
Amíg Pulszky hazatérése családi tragédia nyomán
véletlenszerűnek mondható, kinevezése a Nemzeti Mú
zeum élére már korántsem volt az. Eötvös Józsefhez
(akit 13 éves korában ismert meg személyesen) és Deák
Ferenchez fűződő viszonya elősegítette, politikai m últja,

chase of the Esterházy collec

ki, lehetetlen volt encyklopedistává nem válnia. ... Ha a
magyar nemzeti múzeum igazgatóságára félszáz év előtt,

publicisztikai és szakmai tevékenysége, s nem utolsó
sorban „világlátottsága“ szinte predesztinálta e poszt

participation in die Vienna World

öntudatos czéllal akartak volna nevelni valakit: keresve
sem adhatták volna jobb kezekbe annak vezetését, m int a
minőkben Pulszkyé volt; hogy az ifjú korban elsajátított
classikus ismeretek fölé azután, egész Európa nyugatának

ra.7 A kultúra e sajátos, mind szélesebb társadalmi ha
tókörű szegmentumában meghatározó értékű állást ka
pott, hiszen néhány frissen alakult intézményt leszámít
va (Erdélyi Nemzeti Múzeum 1859, Gyulai Múzeum
1865, Soproni Múzeum 1867, Nyíregyházi Múzeum
1868) az igazi múzeumot Magyarországon valójában
még csak a Nemzeti Múzeum jelentette ekkor."
Bár tudjuk, aligha lehet néhány mondattal Pulszky
múzeumról alkotott felfogását a kívánt mélységig il
lusztrálni, a korábbi méltatókhoz hasonlóan itt mi is
csak ezzel tudunk élni. Hosszabb időn keresztül, főleg fi-

sition of major artworks, etc.

tudományos és művészeti ismerettárát helyezze, mind
azon nyelvek elsajátítása mellett, melyekre egy hasonló
közintézet repraesentatiojánál annyira szükség van. “ ' Hol
tartott ekkor a múzeumügy és milyen volt a hozzá kap
csolódó tudományok helyzete Magyarországon?
Az abszolutizmus idején - különösen az ötvenes évek
ben - az alacsony szintű pénzügyi támogatás és a kisszá

sonal adaptability he attained a

to have his way botli as a schol
ar and as museum director.
This is also reflected by
some of the major events dur
ing his directorship; die com
missioning of the frescoes

tion, tlie enactment of the law
on monument protection, the
organization of various scholar
ly departments, the creation of
new collections and exhibiti
ons. the providing of funds for
study trips abroad, successful

Exhibition in 1873. tlie acqui

Under Pulszky's direction,
major advances were made for
attaining western European
museum

standards,

even

though the increasing indepen
dence of various departments
and collections eventually led
to the disintegration of the
National

Museum and tlie

emergence of new museums.
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such as the Museum of Applied
Arts, the Museum of fine Arts
and (lie Museum of Ethno
graphy.

Jegyzetek

atal korában, Pulszky - nagybátyja, Fejérváry Gábor ill.
annak gyűjteménye hatására - a műgyűjtő szemével és
gondolkodásával fordult az egyetemes kultúra emlékei
felé. Ennek ellenére - elsősorban az itáliai múzeumok
ban tapasztaltakra építve - már 1838-ban foglalkozik
múzeumi koncepcióval a „A műgyűjtemények hasznáról“
c. írásában. Ebben, bizonnyal a reform kori eszmék ha
tása alatt, deklarálja: „nemzetünk és országunk régisé
ge, az egyszersmind a nemzet emléke is “." Merjük hinni,

tézményrendszerének átalaku

e nézetének lényegét harminc évvel később sem adta fel
teljesen. (Ehhez csupán zárójelben egy közvetett adalék:
„Huszonnégy éves voltam, midőn 1838-39-ben megír
tam Esszé-imet Magyarország történeteinek philosophiájóhoz,... Most azonban újra elolvastam fiatalkori műve
met s kijavítván néhány németes vagy deákos fordulatot,
kicserélvén néhány szól, mely azóta megmagyarosodott,
a közönség elébe adom e munkácskát, mely nem ta rt
igényt mély tudományosságra, de tájékoztatásul s esz

lása a polgárosodás időszaká

meébresztésül most is szolgálhat. - Múzeum, ápril 12-

ban. Művészettörténeti füze

dikén 1879“.)"'
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Pulszky Perene (1814-1897)
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lyamatok eredményeit) hasznosítsa (teszem hozzá: a
mindenkori) jelenkor.
Szilágyi J. György megalapozott véleménye szerint
(aki egyébként a szóban forgó előadás cikkváltozatát ha
zai látókörbe hozta) „A British Museum történetében
korszakalkotóként számontarlott előadás gondolatait
Pulszky m int a Magyar Nemzeti Múzeumnak hazatérése
után negyedszázadon át főigazgatója, tettben és írásban
igyekezett megvalósítani. “ '2
Ebben aligha kételkedhetünk. A kérdés, amit immár
jó évszázada mintha megkerülnénk, az az, hogy miköz
ben Pulszky irányításával - működésének széles spekt
rumát tekintve - a Nemzeti Múzeum jelentős lépéseket
tett az akkor (is) mértékadó nyugat-európai színvonal
elérésére (követve az új trendet), az univerzális múzeum
eszményét elvetve, szakemberei kísérletet tettek a jól
katalogizált, tudományosan kiértékelt, közérthetően be
mutatott gyűjtemények kialakítása felé, éppen az e téren
tapasztalható eredményes tevékenységük az alapításkor
elképzelt, mondhatni klasszikus értelemben vett Nem
zeti Múzeum szétbomlásához vezetett. Tehát ha a jelen
ből visszanézve azt mondjuk, mindaz, ami a múlt század
utolsó negyedében a Nemzeti Múzeum keretein belül
történt, akkortájt jövőbe mutató volt - talán közel járunk
az igazsághoz. Egyébként mára már egy több évtized
alatt kialakult, úgy-ahogy stabilizálódott múzeumi struk

tek 17. 1985. 11-22; Glatz Fe

emlékére -

egy ilyen múzeum termeiben te tt séta 30 évszázaddal is
mertetne meg bennünket, melyeknek mindegyike bemu
tatna néhány művet, mint civilizációja emlékét, jelezve a
mérföldkövet az emberi haladás útján és megmutatva a
haladás és a hanyatlás minden állomását. Ily módon ta
nítaná és figyelmeztetné jelen generációt.“" Tehát az
emberiség fejlődésének minden lényeges momentumát
- az emlékek teljességre törekvő, kronológiai rendbe ál
lított sorozatai segítségével - úgy kellene bemutatni a
korszerű múzeumban, mondja Pulszky, hogy a világtör
ténelem tapasztalatait (egyszerűbben: a történelmi fo

Csorba László gondozásában, Papp Tímea kitűnő fo r
dításában nemrégiben jelent meg magyar nyelven is
Pulszky azon előadása, amelyet 1852-ben tartott a lon
doni University Hall-ban „Haladás és hanyatlás a művé
szetben: és egy nemzeti múzeum berendezése. “ címmel.
Ebben többek között a következőket fogalmazza meg:

túra igazolta is azt. Ám hozzátehetjük: még most sem
kristályosodott ki igazán, hogy m it értünk valójában a
Nemzeti Múzeum fogalmán, s polemizálunk azon, helyes-e fejlesztésének mai gyakorlata?
Persze szó sincs valami elszigetelt hazai bizonytalan
ságról. Európa számos múzeumának vezetője, ill. mun
katársa részvételével e témában rendeztek nemzetközi
szimpóziumot, amelynek előadásai egy évvel később
„Die Nation und ihre Museen“ címmel jelent meg. Szá
mos tanulságos írás található köztük.1:1
Visszatérve a múlt századba, Pulszkyhoz: negyedszá
zados igazgatásának eseményei közül - jórészt szemé
lyes érdemeként - főleg az alábbiakat emelik ki az e kor
szakot felidéző, elemző írások:

„A múzeumnak a művészettörténet tökéletes képét kel
lene adni minden civilizált nép körében. Mindazon műal
kotások gyűjteményének kellene lennie, amelyeken nyo
mott hagyott a régmúlt századok művészi hajlama. Tar
talmaznia kellene az emberiség mintázó képességének
minden fontos dokumentumát. Egy ilyen nemzeti intéz
mény felállításánál nem az emlékek ritkasága kell, hogy

- megteremtették a feltételeket a lépcsőházi freskók el
készíttetésére;
- törvény született a nagyértékű Esterházy-gyűjteménj

az elsődleges szempont legyen, hanem a sorozat teljes
sége ... Egy olyan múzeumban, amelyet korunk igényei
és kutatásai szerint rendeznek be, a civilizált népek mű
alkotásait kronológiai rendbe kellene elhelyezni... A kkor

(1881).
- 1870-ben megnyitották az Érem- és Régiségtár kiállt
tását (ezt egyébként havonta 3-4000 látogató tekin

megvásárlására;
- a Lobkowitz-féle ásványgyűjtemény megszerzése;
- harmincéves előkészület után törvény született a tö r
ténelmi emlékek (műemlékek) védelme érdekébei

tette meg);
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Pulszky Ferenc igazgatósága
idején készültek el a Nemzeti
Múzeum főlépcsőházának fres
kói
The frescoes gracing the main
staircase of the Hungarian
National Museum were comis
sioned by Ferenc Pulszky

- tudományos osztályo
kat szerveztek;
- segítették a nemzetközi
kutatást a szakkönyvtár
erőteljes bővítésével, va
lamint a külföldi és hazai
tanulmányutakat biztosí
tó utazási alapot hoztak
létre;
- fénykép-, iparművé
szeti, gipszmásolati gyűj
temény kialakítása;

Foló-Pliolo: Képessy B.

8. Korok József: Gyűjtemények,

- feltűnő sikerrel szere
pelt a Nemzeti Múzeum a

múzeumok, muzeológia. Buda

bécsi (1873) világkiállítá
son, majd szerzett fontos

9. E felfogás rövid elemzését

pest 1976. 215-231.

lásd Szilágyi János György:
Pulszky Ferenc és a múzeum

műtárgyakat.
Mindez csupán sze
rény (és meglehetősen
egyoldalú) felsorolása az
akkori történéseknek.14
Magunk is csak jelzésér
tékűnek tekintjük.

helyzete a 19-20. századi eu
rópai kultúrában. Magyar Tu
domány 1995. 8. 915.
10. Pulszky Ferencz: Eszmék
Magyarország történeti philosophiájálioz. Bp. 1880. 3-4.

Az, hogy Pulszky a
mindennapokban milyen

11. Csorba László: Pulszky Fe
renc a nemzeti múzeumok „fi

igazgató volt (egyes véle
mények szerint kevéssé
hagyta érvényesülni mun

lozófiáiéról". Magyar Múzeu

katársait), csak aprólékos
munkával tárható fel.
Am int az is, hogy a Pulsz
ky javára (is) írt eredmé
nyek mellett, melyek voltak az elszalasztott lehetőségek
egy olyan ember részéről, aki - Szinyei Józsefet idézem:

916.

„Politikai szereplése mellett részt vett a közügyek egyéb
munkakörében is. Osztályelnöke lett a Magyar Tudomá
nyos Akadémiának (1838-ban Eötvös és Vörösmarty
ajánlására lett levelezőtag), melynek értékes könyv- és
kéziratgyűjteményt adományozott; elnöke lett a képzőművészeti társaságnak, melyet egészen újra szervezeti;
... Minden tudományos, közművelődési, művészeti társu
latnak tagja, munkása lelt. Tagja volt a Kisfaludy-társaságnak, a Petőü-társaságnak, alapítója s másodelnöke a
történelmi társaságnak, elnöke a képzőművészeti tanács
nak, a régészeti társulatnak; alapítója, pártfogója lett az
összes jótékonysági egyletnek... Tudományos érdemeit
soknemű elismerés érte, majdnem minden hazai közmű
velődési társulat tiszteletbeli tagjának választotta... Több
külföldi tudományos intézet és társulat tiszteletbeli tagjai
közé sorozta. Eddig a száraz, helyenként talán még így
is hiányos, olykor pedig kissé túlzóan értékelő felsorolás.
A magunk szavaival lefordítva: idősebb korára Pulsz
ky Ferenc neveltetésének, intelligenciájának, politikai és
emberi alkalmazkodó képességének köszönhetően olyan
társadalmi rangot vívott ki magának, hogy múzeumigaz
gatóként, tudósként szinte mindent elérhetett. S ez nem
csak potenciálisan, gyakorlatilag is sok hasznot hozott a
Nemzeti Múzeumnak. Anyagit és erkölcsit egyaránt.
Mindennek ellenére, mégha indokolt is (talán idéző
jelben?) Pulszky-korszakról beszélni a Nemzeti Múzeum
életében, hivatalos tevékenységének kezdő és záró
pontja nem tekinthető korszakhatárnak. Amint láttuk,

mok 1996/1. 25-28.
12. Szilágyi János György: i. m.

13. Maric-Louisc von Plesscn:
Die Nation und ihre Museen.
Frankfurt/Main 1992.

voltak előremutató kívánságok, jól meghatározott célok
regnálása előtt is, amint sok minden visszavonulása
után érett be a millennium idején. Igaz, sokszor a nagy
pályaívű katalizátor végül is ő volt. Mindez, a Nemzeti
Múzeum szervezetét illetően - leegyszerűsítve és tény
szerűen így összegezhető:
Ebben az időszakban a szakmai-tudományos szemlé
letváltozás, az alapvető jogszabályok megszületése és
az ezeréves történelmi múlt felidézéséből fakadó össz
társadalmi aktivitás szabott irányt a magyarországi mú
zeumügy alakulásának. Mindezek egyik legfontosabb
megnyilvánulása az 1870-ben még hét osztály t magába
foglaló Nemzeti Múzeum egységének megbontása volt.
A szervezeten belül önálló lett az Ásvány-Őslénytár, va
lamint az Állattár. A Kézműtárra épülve jött létre az
Iparművészeti Múzeum (1872), a Néprajzi tár képezte a
Néprajzi Múzeum (1872) alapgyűjteményeit. A múzeum
nak adományozott Pyrker-gyűjtemény (1836) és a meg
vásárolt Esterházy-gyűjtemény (1871) - az Ipolyi gyűjte
ménnyel kiegészítve - a Nemzeti Képtárral együtt a
Szépművészeti Múzeum része lett (1906).
Mintegy zárszóként Nagy Gézát, a neves régészt
idézzük, aki így írt születése centenáriumán Pulszkyról:
„Az a negyedszázad, míg a múzeum élén volt, minden
irányban a nagyarányú fejlődésnek és haladásnak volt
az ideje, a miben az egyes osztályok vezetőinek közremű
ködésén kívül része volt annak is, hogy az alkotmány
helyreállítás után nagyobb és rendszeresebb lett az álla
m i támogatás is...“ w
Ez utóbbi ma is időszerű lenne.

■

14. Szalay Imre: A Magyar
Nemzeti Múzeum alapítása és
fejlődése a mai napig, in: A Ma
gyar Nemzeti Múzeum múltja
és jelene. Bp. 1902. XXXIV-XL:
Fejős Imre: i.m. 290-296.
15. Szinyei József: i. in. 228-229.
16. Nagy Géza: Pulszky Ferenc
régészeti működése. In: Emlékbcszédck a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjai fölött
XVI. 14. Budapest 1914. 69.
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Pulszky Ferenc, a politikus

Csorba László

standingly gifted scholar and

Apró mondat a hatalmas életrajzi elbeszélésfolyam sod
rában. Váratlanul felbukkanó, különös vallomás a gazda
gon festett élő- és helyzetképek, muzsikáló anekdoták és
kemény szavakba metszett sorsvonalak, könnyed cseve

magam is hozzájárultam valósításához, büszkén vissza
utasíthatom azoknak szavait, kik a következetlenség
vádját emelik ellenem. “ És ide csatlakozik az a bizonyos
mondat, amelyre az előbb utaltam: „Politikai pályám vé

statesman. Bom into an aris

gés és tudós magyarázatok - amennyire gazdag, annyira

tocratic lifestyle, lie was sur

arányos - váltakozásában. Rövid széljegyzet, járulékos
megjegyzés, ha úgy vesszük. De egy egész életutat végig
kísérő dilemmára, több évtizedes belső monológra adott
végső válasz, ha látni véljük valódi dimenzióit.
Pulszky Ferenc „Életem és korom“ című önéletrajzi
írásában - amelyet a korán elhunyt kitűnő irodalom tör
ténész, Oltványi Ambrus joggal nevezett „a gazdag ma
gyar memoárirodalom egyik legértékesebb alkotásá“nak - , van néhány oldal, ahol az író visszaemlékszik „if

gén - jelenti ki Pulszky Ferenc - ugyanazon alapon állok,
melyet első kezdetén elfoglaltam. “

Ferenc Pulszky; Hie politician

Ferenc Pulszky was an out

rounded by a loving family and
influential relatives. From his
affluent uncle lie inherited not
only priceless works of art. but
also a taste and passion for art.
He grew up speaking a handful
of languages, and learnt as
many more during his life.
He was familiar with all
aspects of his own, Hungarian
world and among the aristo
crats of his day. István Széche
nyi was perhaps the single one
who travelled around Europe
even more extensively than lie
did.

Pulszkyék bécsi szalonja
(Pulszky Ferencné Walter Teréz
aquarellje, 1840-es évek), Ma
gyar Nemzeti Múzeum Törté
neti Képcsarnok
Pulszky's salon in Vienna
(water-colour by his wife Teréz
Walter - 1819-1866 - in the
1840s) Hungarian National
Museum, Historical Gallery

júsága szebbik szakára“ (hogy egy kossuthi kifejezést
használjunk), az első igazi reformországgyűlés idejére,
amikor joghallgatóként még csak figyelte, tanulta, ho
gyan intézik a nagyok az ország dolgát.
E fejezet egyik bekezdésében felidézi a maga 12
pontját, vagyis azt a reformtervet, amelyet friss jurátus
ként 1835-ben vetett papírra Pozsonyban, és előszám
lálja, hogy m á r abban benne volt az átalakulás lényege:
a kiváltságrendszer felszámolása és a parlamentariz
mus követelése. „Ha most, hetvenedik évemben vissza
pillantok a huszonegy éves ifjú politikai álmaira - csen
dül ki némi büszkeség az egykori fiatalember gondolata
ihoz fél évszázaddal később, az 1880-as években fűzött
kommentárból - , azt látom, hogy az, mi akkor a távol jö
vőben zavart képpel előttem lebegett, csaknem egészen
megvalósult - természetesen oly föltételek alatt, melyek
ről akkor nem sejthettünk semmit, mert ezek az előre
nem gyanítható nagy események következései voltak -,
az eszmény azonban mégis megtestesült, jés mivel] hogy

Vajon m iért olyan fontos az igencsak befolyásos poli
tikus, sőt a maga módján kulturális nagyhatalom Pulsz
ky Ferenc számára - királyságának kincseiről már hal
lottunk és még bizonyára hallunk is jópár szép előadást -,
hogy megsikálja magát ezzel a mondattal? Lehet, hogy a
szövegből áradó magabiztosság csupán látszat, és
éppenhogy valamiféle bizonytalanság lapul mögötte?
Egy ilyen mondatra egész regényt építhet fel a jellemboncolásra hajlamos íróember - Halász Zoltán részben
meg is tette „A Pulszkyak“ című könyvében. De nem is
kell igazán írói fantázia ahhoz, hogy e mondat mögöttes
világát kapcsolatba hozzuk a politikus Pulszky Ferenc
pályájának talán legérdekesebb ellentmondásával, az
agya-szíve mélyén talán legkínzóbban jelentkező dilem
mával.
Ami magát a formális kijelentést illeti, nemigen lehet
vita. Pulszky a reformkor nemzeti liberális gondolkodó
inak sorába tartozott, számára tehát politikai evidencia
volt a parlamentáris alkotmányosság. Legjobb nemze
déktársaival együtt ő is annak az alapjában a felvilágo
sodás idején kialakított közösség- és államszervező
mechanizmusnak a megvalósítására törekedett, amely a
születés puszta tényéből eredő úgynevezett emberi
jogokat úgy konkretizálja az úgynevezett polgári jogok
rendszerében, hogy ennek eredményeként a társadalom
minél több tagja szólhasson bele valamilyen mértékig
saját sorsának alakításába. De ez a spanyolviasz nincs
igazán arányban a mondat állításának jól érzékelhető
érzelmi súlyával, valamiféle mélyebbet sejtető tömörsé
gével, így egy összetettebb válasz keresése érdekében
talán érdemes Pulszky politikusi egyéniségét, közsze
replői stílusát, modorát, habitusát bevonnunk a vizsgá
lat látóterébe.
Aligha túlzás azt állítani, hogy ami az indulás esélye
it illeti, a vele társadalmilag egyivású kor- és nemzedék
társai közül Pulszky Ferencet ajándékozta meg a legbő
kezűbben a jószerencse. Beleszületett a vagyonba, úri
életmódba, szerető családba, befolyásos rokoni körbe.
A Felvidék legszebb tájai a természet, ódon hangulatú
városkái a történelem nagyszerű szépségeire nyitották
rá a szemét. És nem elég a gazdag szülők kényeztetése;
ott volt a dúsgazdag nagybácsi is, akitől nemcsak va
gyont érő műkincseket kapott örökül, hanem ezeknél is
többet: a műértés tudását és szenvedélyét, kenyéradó
szakmát (aligha hitte a gyermekember, hogy részben be
lőle él majd emigráns korában...) és egy életen át kime
ríthetetlen szórakozást. Három nyelvben nőtt fel, s míg
„diligenter freqnentálta iskoláit egykoron“ , még egyszer
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annyit megtanult hozzá. Putriból, palotából egyaránt is
merte a magyar világot, de nemhogy a köznemesek még az arisztokraták közül is talán egyedül Széchenyi
utazott nála többet szerte Európában. Hatalmas ész,
remek memória, éles logika, magasabb áttekintőképes
ség, ugyanakkor humorérzék, irónia, sőt önirónia, azu
tán szónoki tehetség, fölényes vita- és íráskészség, nyílt
kedély és ha kell, a legsimább társasági modor - min
den, de tényleg minden együtt volt ahhoz, hogy Pulszky
Ferenc valóban a lehető legmagasabbra emelkedjék,
hogy a korszak legkiemelkedőbb magyar politikusainak
útját járja, hogy az ötödik legyen a század négy legna
gyobbja - Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Fe
renc és Kossuth Lajos - oldalán.
De nem lett az. Miért nem? A választ, ahogy utaltam
rá, Pulszky élete könyvének talán ugyanazon az oldalán
olvashatjuk, ahonnan azt az előbb idézett, látszólag oly
magabiztos mondatot az önéletrajzába átmásolta. De
esetleg közelebb jutunk a megoldáshoz, ha két különö
sen kiélezett szituációban kicsit közelebbről is megvizs
gáljuk, akció és reakció miféle kölcsönhatásaiban hozta
döntéseit, miképp cselekedett és amit tett, milyennek
látszott kortársai szemében?
Miként az közismert, az 1832-36. évi országgyűlés
középső periódusban a jurátusként és „távollévő fő
rend“ követeként Pozsonyban tartózkodó Pulszky egyik
kezdeményezője volt annak, hogy az országgyűlési ifjú
ság legjobbjai - akik a diétái viták hallgatóságaként ma
gukat az országos közvélemény képviselőinek tekintet
ték - társalkodási egyletet (politikai-irodalmi önképző
kört) alakítsanak. Az évtized második felének terrorpo
litikájára készülő metternichi kormányzat azonban ha
mar gyanúba vette Pulszkyék meglehetősen ártalmatlan
(a tilto tt irodalom olvasásán túl nemigen merészkedő)
társaságát. Nagybátyja, Fejérváry Gábor a legnyomaté
kosabban figyelmeztette, hogy lépjen vissza, de a politi
kai szolidaritás és a kor normái szerinti „úriemberség“
parancsa egyaránt a barátok melletti kitartást sugallta.
A hagyományos Pulszky-irodalom a szokásos módon
csupán felsorolja, mit tett hősünk ekkor és az elkövetke
ző pár hétben, hónapban. De kissé változik az összbe
nyomás, ha Pulszkynak ekkoriban hozott döntéseit nem
külön-külön nézzük, hanem egy stratégia három fázisa
ként próbáljuk értelmezni. Először is családi-baráti szá
lakon keresztül protekciót szerzett Wirkner Lajoshoz, az
országgyűlési titkos policáj főnökéhez, így elérte, hogy
az ügyvédi vizsgák letételéig az elöljárók nem háborgat
ták a társaságot. Azután magával Reviczky Ádám kan
cellárral értekezett Bécsben, milyen pályát ajánl számá
ra, és úgymond az ő javaslatára tért vissza Sárosba me
gyei hivatalt vállalni. Végül nagybátyjával sietve nyugat
európai körútra indult, és életírásának egyik izgalmas
fejezete szerint egy londoni kávéház Times-péidányáből
tudta meg, hogy egy letalapító társait idehaza letartóz
tatták és főbenjáró vétséggel bíróság elé állították.
Az egyik értelmezés így szólhat: Pulszky már ifjonti
fejjel jelét adta kompromisszumteremtő képességének
és politikai bölcsességének. K itartott, amíg volt értelme
az ellenállásnak, majd okosan félreállt a vihar útjából,
jobb napokra tartogatva tehetségét és energiáit. De úgy
is okoskodhatunk, hogy' miután eredetileg őszintén vál
lalt ellenzékiségével akaratlanul magára vonta a figyel
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met, immár ismeretségeit kihasználva sikeres különalkut kötött a felsőbbséggel, mi több, felajánlkozott Bécs
ben a kancellárnak, és végül csak azért lépett vissza Sá
rosban az ellenzék soraiba, mert megsértődött azon,
hogy nem kapott a kormánytól képességeihez méltó al
kalmazást. És egy ilyen manőversorozatnak azután mél
tó koronája lehet, hogy a külföld biztonságos messzesé
ge védte, amikor elvbarátait letartóztatták, és a tüdejét
a skót Felföld friss szelével tisztíttatta, amíg azok a do
hos börtönlevegőtől fulladoztak...
A kép szándékosan ennyire éles, sőt talán kissé torz is,
hiszen máig vitatott kérdés, hogy vajon annyira ártatlan
volt-e megmenekülésében a huszonkettedik életévében
járó fiatalember, m int amennyire emlékiratai sugallják?
Tény ugyanis, hogy ekkortól kezdve alakult ki némi bizal
matlanság, fenntartás Pulszky és korábbi környezete kö
zött, amelyet nem okozott, hanem tetézett az a helyzet,
hogy amikor 1839-ben ravasz fortéllyal Sáros vármegye
második követévé választották, nyilvántartott ellenzéki li
berális létére mégis folyton a konzervatív követutasítás
szerint kellett szavaznia a diétán. Hosszú évek sorának
keserves bizonygatásaival, ellenzéki helytállásával foglal
hatta csak el Pulszky - a képességei szerint őt megillető
helyet az oppozíció vezéralakjainak sorában.
A másik vizsgálatra érdemes szituáció Pulszky Lon
donba kerülésének története 1848/49 fordulóján,
amelynek szintén alapvetően két variációja ismeretes.
Emlékirataiban azt írja, Bezerédj István és Beöthy Ödön

F o ló -p h o lo : D .ib a s i \.

Johann Clarot - Strelisky Lipót
daguerrotípiája után: Pulszky
Ferenc mint nemzetőr (1848),
Magyar Nemzeti Múzeum Tör
téneti Képcsarnok
Johann B. Clarot after a daguerrotype by Lipót Strelisky:
Ferenc Pulszky as member of
the National Guard (1848).
Hungarian National Museum,
Historical Gallery

sürgették Kossuthnál kiküldetését, és erre rövid úton,
december végén sor is került. De általános ügyvivők már
dolgoztak akkoriban a nyugati fővárosokban, olyan adat
pedig nincs, ami valamilyen speciális misszióra utalna ő maga sem célozgat ilyesmire a kezdeti párizsi, majd
londoni napok elbeszélése során. Mivel tagja volt az el
ső népképviseleti országgyűlésnek, az 1849. márciusá
ban zajló igazolási viták során úgy említették, m int aki
ről „a ház elnöke tudómást szerzend ti kormány elnöké
től, ha az kormányi megbízásból van-e távol?“
Bár Pulszky szól róla, hogy a felesége Szécsényből
azonnal Debrecenbe sietett megfelelő felvilágosításokat
kérni és adni, érthetetlen módon ez a lényeges mozza
nat Walter Teréz emlékiratainak a Kossuthtal való talál
kozást elbeszélő részéből teljesen hiányzik. 1849.
májusában ugyan szabályos ügyvivői megbízólevél érke-

Rusz Károly: Deák Ferenc a
háznagyi szobában adomázva.
1870-es évek (jobbján Pul
szky ül), Magyar Nemzeti Mú
zeum Történeti Képcsarnok
K. Rusz: Ferenc Deák in the
Speaker's room, recounting
anecdotes. (Pulszky is sitting
next to him.) Hungarian
National Museum, Historical
Gallery
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futnia. Odakint, a messzi Nyugaton azonban csodálkoz
va tapasztalhatta a hírekből, hogy mégsem omlott össze
a magyar ellenállás, így a menekülést a rá jellemző talá
lékonysággal és alkalmazkodóképességgel küldetéssé
„stilizálta“ át - majd ténylegesen is azzá változtatta,
előbb tudósként kiépített remek társadalmi kapcsolatai
nak, majd fáradhatatlan sajtómunkájának köszönhetően.
Mielőtt az elmondottakból Pulszky Ferenc politikusi
alkatára vonatkozóan valamiféle mélyebb tanulságot
summáznánk, persze felmerül a kérdés, hogy egyáltalán
lehet-e, szabad-e csupán két esetből bármilyen általá
nosabb konzekvenciát levonni egy nyolcvanhárom esz
tendős életút valamely főbb vonulatát illetően? Úgy vé
lem, nem pusztán a felsorolt esetek száma a fontos, ha
nem az is, hogy az általuk megvilágított jellemvonás ho
gyan illeszkedik a személyiségről más források alapján
kialakított összképbe. Nos, nem kétséges, hogy Pulszky
Ferencnek lételeme és szenvedélye volt a politika. Értett
hozzá, jól érezte magát ennek szociálpszichológiai köze

His keen mind, sharp wits
coupled with a good sense of
humour and irony - as well as
modicum of self-irony

a fine

orator, an aptitude for intel
lectual debate and pleasant
social manners could easily
have made Pulszky the fifth
greatest man of his century,
preceded only by István Szé
chenyi.

Miklós

Wesselényi,

Ferenc Deák and Lajos Kos
suth.
But this was not to be. The
essay examines the reasons
for this by setting some of the
contradictions of Pulszky's life
in a new perspective and sug
gesting that Pulszky's political

gében. Egész életében mindig ott akart lenni, ahol eldől
nek a dolgok, és ism erni akarta azokat, akik a dolgokat
eldöntik. Szalonjában, cikkeivel, országgyűlési beszéde

rationality perhaps weakened
his perseverance, his patience,
the need for equanimity, espe
cially in situations when dry
reason w'as insufficient, and a
measure of inner faith, enthu
siasm and perhaps even irra
tional confidence were needed
for morally

unchallengable

achievements.
Viewed formally. Pulszky
could only draw his strength to
perform

great

deed from

lolok-pholos: kepes.s) 1$.

Ismeretlen fényképész: Pulszky Ferenc mellképe az emigrációban
(fénykép daguerrotípia után, USA 1851), Magyar Nemzeti
Múzeum Történelmi Fényképtár
Unknown photographer: Ferenc Pulszky during his emigration
(photograph after a daguerrotype, USA 1851). Hungarian National
Museum, Historical Photoarchive

rational certainty, while his
contemporaries also acted on
the impulse of potential pos
sibilities. This is perhaps the
reason why Pulszky. this excep
tionally gifted man. forsook
solidarity w ith

his political

comradcs-in-arms. And even
though lie was not a comman
ding field marshal, lie was
nonetheless one of the most
outstanding officers in the
staff who

fought

for the

creation of a modern Hungary.

zett Pulszky számára a Szemere-kormány külügymi
niszterétől, Batthyány Kázmér gróftól, ennek szövege
azonban egyértelműen arra utalt, hogy noha Pulszky na
gyon értékesen működött Londonban, ezt eddig „hivata
los küldetés nélkül“ tette. Maga az em lített kormány el
nöke, a megkeseredett szívű és szavú, bár tagadhatatla
nul az akkori dolgokban jólinformált Szemere Bertalan
is egy 1861-ben kelt, Vukovits Sebőhoz intézett levelé
ben „a hazájából megszökött Pulszkyt“ emlegette. Végül
az 1848 decemberében történtekre Kossuth Lajos is egy
szintén 1861-ből származó, éppen Pulszkyhoz intézett
levelében olyan megjegyzéssel utalt, miként Pulszky
örülhet, ha arra nem emlékezteti őt.
Mi lesz mármost a történet veleje, ha a felsorolt ada
tok fényében közelítünk hozzá? Az szinte bizonyos, hogy
szóba kerülhetett Pulszky kiküldése, de Windischgrätz
császári fővezér támadásának előestéjén, Pest kiüríté
sének a kegyetlen decemberi hidegben zajló zűrzavará
ban a leendő diplomata valószínűleg nem a megbeszél
tek szerint, hivatalos küldöttként, hanem előbb és más
ként, egyfajta pánikreakcióban indulhatott útnak.
A káosz nagyon is előző állomáshelye, a forradalmi
Bécs végnapjaira emlékeztethette. Talán az aggódó fele
ség, Walter Teréz is siettethette indulását, hiszen tudták,
hogy vérdíjat tűzött ki a fejére a császári hatóság. Úgy
vélhette tehát, a magyar ügynek immár vége, fölösleges
vérpazarlás a további ellenállás, és egy többgyermekes
családapának nemcsak szabad, de kell a maga életéért

ivel, titkos tárgyalásaival maga is magas szinten űzte a
politika művészetét. Hatalmas műveltséggel, széleskörű
nyelvtudással, szorgalmas tollal szolgálta a jónak vélt
ügyet. De talán nem túlzás a fenti két eset kapcsán - és
még jópár, itt helyhiány m iatt nem említhető mozzanat
alapján - megkockáztatni azt a kijelentést, hogy
Pulszkyban a politikai racionalitás iránti érzék valami
képpen gyöngítette a kitartás képességét, a türelmet, a
várni tudást, különösen azokban a helyzetekben, amikor
az ész nem, csupán valami belső hit, lelkesedés, valami
féle irracionális meggyőződés kellett ahhoz, hogy meg
szülessen az erkölcsileg támadhatatlan végeredmény.
Persze a racionalitásra való hajlam nem önmagában
ellentétes egy ilyenfajta belső küldetéstudat működésé
vel, amiként azt a m ár említett négy politikus esete nap
nál világosabban bizonyítja. De Pulszkynál valamiképp
mégis így állt össze agy és szív végső kombinációja,
melynek következményeként épp az éles belátó képesség
fosztotta meg őt attól a belső erőtől, ami egy bizonyta
lan helyzetben kivívható győzelem erkölcsi sikerét ered
ményezheti. Pusztán formálisan nézve: nála a nagy te tt
hez csak a racionális bizonyosság adott - vagy adhatott
volna - kellő erőt, míg társainak elég volt ehhez a való
színűség is. így történhetett, hogy éppen a legkiélezettebb pillanatok idején ebben az elsőrendű tehetségekkel
megáldott emberben az életösztön legyőzhette a politi
kai elvbarátokhoz fűződő szolidaritást...
Persze Pulszky sokkal okosabb volt annál, semhogy
mindezt ne tudta volna ő maga is. Talán ezért érezhette
szükségét annak, hogy a memoár idézett mondatában
éppen politikai következetességét - másképp fogalmaz
va: az alapeszmék melletti hűséges kitartását - hangsú
lyozza. De a politikai gyakorlatban, a cselekvés terén
mégiscsak hiányzott belőle ez a képesség, és talán ezért
nem lett, nem lehetett Pulszky Ferenc az ötödik legna
gyobb politikusa a polgári átalakulás korszakának Ma
gyarországán. A kisebb óriások közé tartozott - de hát
őket is reménytelen mélységből csodálja azóta is törpe
utókoruk...
■
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Pulszky Ferenc tanulmányai az anLik gemmák köréből

Gesztelyi Tamás

Ferenc Pulszky’s studies on

Pulszky Ferenc még ahhoz a szerencsés nemzedékhez
tartozott, mely nem kényszerült az ókortudomány kor
szakait és részdiszciplináit elválasztani egymástól, a
szakkönyvek mennyisége még áttekinthető volt, és a ré
gészet nem létezett filológia nélkül. A műtárgyvásárlás
ra Itáliába induló nagybátyja Fejérváry Gábor a 19 éves
ifjút azzal a feltétellel vitte magával, hogy Homerost
bárhol felütve fordítani tudja, méghozzá németre, ami

ancient gems

Ferenc Pulszky's collection of
ancient gems was based on the
Fejérváry collection which, ac
cording to an 1853 catalogue,
included 237 Etruscan, Greek
and Roman gems. The most

náluk a családi társalgás nyelve volt. Ennek a kívána
lomnak a következő évi indulásig eleget te tt.1 Az ókor
iránti vonzalma mélyen gyökerező olvasmányélmények
ből fakadt, mégpedig Homeros, Vergilius, I lóra ti us ala
pos ismeretéből.
Pulszky személy szerint is igen szerencsés volt, mert
legfogékonyabb ifjúkorában ismerkedett meg nagybátyja
műgyűjteményével, szakkönyvtárával és a tudós rokon
társaságában beutazta egész Nyugat-Európát (1833,
1836, 1844). Az utazás nemcsak az antik emlékek meg

outstanding pieces

of this

collection came from Mihály
Viczay’s Museum Hedervarium.
During his stay in London. Pul
szky not only carefully preserved
this part of the Hcdcrváry
collection, but also enlarged it
with new pieces, and by 1868,
tile number of ancient gems in

ismerésével és műtárgyvásárlásokkal já rt együtt, hanem
az akkori régészet néhány vezető alakjának a megisme

Ute Fcjcrváry-Pulszky collection

résével is, akikkel a húsz év körüli Pulszky már szakmai
beszélgetéseket folytatott: Bécsben A. Steinbüchellel,
Münchenben F Thierschel. Utóbbinál m ár hasznosítani
tudta olvasmányélményeit: egy dombormű jelenetét
Homeros alapján megfejtette, amiért Tiersch megölelte
és archaeológiai áldását adta rá.2 A tehetséges ifjú szá
mára mindez ideális kezdetet jelentett egy tudós pálya
futásához.

of the collection was dispersed

A Fejérváry-gyűjtemény - mellyel Pulszky Eperjesen
1832-ben ismerkedett meg - nem volt nagy, főleg kismé
retű tárgyakból: bronzszobrocskákból és vésett kövekből
á llt:1Ez utóbbiak a XVIII. század közepe óta a műgyűjtők
érdeklődésének középpontjába kerültek, aminek egyik
magyarázata bizonyára az, hogy e tárgyaknál kis méret
ben nagy érték koncentrálódott. A gemmák - ahogyan
más antikvitások - fő beszerzési területe Itália volt, to
vábbá Bécs és Párizs. A kor szokásának megfelelően
Fejérváry a legjelentősebb műkereskedőknek megbízást
adott arra, hogy antik bronzokat és gemmákat vásárolja
nak neki, és tájékoztassák őt új szerzeményeikről.4
Fejérváry gyűjteményének magját valószínűleg az ap
jától örökölt régiségek képezték, melyek módszeres gya
rapításához a húszas évek végén látott hozzá.“ Ebben
bizonyára szerepet játszott az ifjabb Viczay Mihály
(1756-1831) grófhoz fűződő barátsága.“ Minden jel sze
rint a korabeli Magyarországon ennek a főnemesnek volt
a legértékesebb antik gyűjteménye. Ez vo lt a külföldön is
ismert Museum Hedervarium, melynek pénzérméiről
itáliai numizmatikusok, Carroni és Sestini, készítettek
katalógusokat, és a kor legjelentősebb numizmatikai ké
zikönyve, Eckhel Doctrina Nummorum-a többet idéz
közülük.7
A Viczay-gyűjtemény gemmáiról sajnos nem rendel
kezünk sem leírással, sem katalógussal, csak az látszik

rose to 446. The greater part

following Ute Paris auction. The
most valuable pieces were
acquired by the British Muse
um. and only a small part about one-tenth - of the: collec

Joseph Bucher: Fejérváry Gábor képmása, 1843. Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Képcsarnok - Joseph Bucher: Portrait of Gá
bor Fejérváry, 1843. Hungarian National Museum, Historical Gallery
Foló—pliolo: Képessy ß.

bizonyosnak, hogy az idősebb Viczay Mihály
(1727-1781) gyűjteményében több száz volt belőlük,"
melyek az ifjabb gróf halála után a bécsi műkereskede
lemben szétszóródtak. Ezek legszebbjeit válogatta ki és
vásárolta meg Fejérváry 1835-ben a bécsi bankárnál,
Biedermannál.9 A Fejérváry-gyűjtemény 1853-ban ké
szült katalógusában"' 237 etruszk, görög és római gem

tion remained in Pulszky's pos
session; these pieces even
tually became part of the Rath
collection.
Pulszky

devoted

much

energy to the study of ancient
glyptics, especially to the issue
of authenticity, an increasingly
acute problem in the 19th cen
tury owing to tlie growing
number of fake gems flooding

ma közül 6 esetben van megjelölve, hogy a Viczaygyűjteményből származik. Ezek alapján megállapítható,

tlie antiquities market. Pulszky

hogy valóban válogatott darabokról van szó, melyek a
Fejérváry-gyűjtemény büszkeségei lettek. A katalógus

natures, which offered a secure

készítője, Henszlmann egy Hercules-fejet ábrázoló négy
rétegű ónixról (nr. 173) azt írja, hogy: „One of the most
valuable gems of this Collection“ . A gyűjtemény legnevezettesebbnek ta rto tt darabját, egy Dioskurides nevével
szignált szard intagliót (nr. 179), Viczay 800 aranydukáté rt vásárolta (hogy hol, sajnos nem tudjuk). Egy férfife
jet ábrázoló töredékes kameoért (nr. 191) 500 aranydu-

primarily studied artists' sig

basis for establishing authen
ticity. Short summaries of his
studies in this Field appeared
in tlie 1854 and 1856 issues of
Archäologischer Anzeiger. He
was also interested in tracing
tlie history of the most out
standing gems - and lie could

kátot adott Viczay, amit a katalógus írója „exorbitant
sum “-nak nevez.

often establish the origins of

Fejérváry gemmáinak többségéről nem tudjuk, hon

tlie 14th century - in order to

nan származik. Pulszky 1853 körüli kéziratos feljegyzése
szerint" a gyűjtemény magját a Viczay és Lamberg gró
fok dactyliothecái jelentették, egyes darabok Josephine

determine whether a partic

individual pieces as far back as

ular piece was a fake or not.
Unfortunately, lie never pub-
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lislicd the results of this work.
In spite of his few published
studies. Pulszky can nonethe
less be regarded as the single
Hungarian scholar who kept
abreast of new advances in
international glyptic studies,
who was capable of learned
comments on new results and,
also, of enriching international
studies.

Jegyzetek

t. Pulszky Perelte: Életem cs
korom. Sajtó alá rendezte, az
előszót és a jegyzeteket írta
Oltványi A. 1-11. Bp. 1958. 71
skk. A továbbiakban: ÉK.
2. ÉK. I. 79 sk.
3. ÉK. 1.71.
4. Arch. Anz. 1854. 431; Kálit
I.. Glyptika. In: Az iparművé
szet könyve. Szerk. Rátli Gy. II.
Bp. 1905, 11 sk.: Szilágyi J.
Gy„ Pulszky Károly ifjúságának
környezete. A Pcjérváry-Pulszky gyűjtemény kialakulása és
sorsa, in: Pulszky Károly emlé
kének. Szerk. M im ik L. Szépművészeti Múzeum. Bp. 1988,31.

császárnőtől, Bristol lordtól, Dr. Nott-tól, Capranesitől,
Vascovalitól, Sestinitő származnak. Az ugyancsak ekkor
készült kinyomtatott katalógusban csupán néhány eset

két."1A 104. oldal összesítése szerint ez már 535 darab
ból állt, am it még újabb vásárlások követtek: 30 db
1856-ban, 18 db 1860-ban (107, 111. oldalak). A gem

ben van megjelölve a gemmák előző tulajdonosainak ne
ve, leginkább akkor, lia azok említésre méltóak voltak.

mák számát a Fejérváry-gyűjteményhez képest több

Hiányoznak Capranesi, Vascovali, Sestini, szerepelnek vi
szont Sussex és Buckingham hercegei (nr. 426, 427), E.

temény, melyet nemzetközileg is számontartottak.

Beauharnais, itáliai alkirály (nr. 188).12
Az 1853-as katalógus valószínűleg a Fejérvárygyűjtemény végső állapotát tükrözi, minthogy tulajdono
sa 1851 végén halt meg. Ezt követően kapta meg örök
ségként az akkor Londonban, száműzetésben élő Pulsz
ky. A katalógust ott készítette el a gyermekkori jóbarát,
Henszlmann Im re" rövid bevezetőkkel az egyes emlékcsoportokhoz, melyek összesen 693 tételt foglalnak ma
gukba. A gyűjtemény egy hónapig Nagy Britannia és Ír
ország Régészeti Intézetének szobáiban volt kiállítva 10
tárlóban. Pulszky, aki belevetette magát a British Muse
um tárgyainak tanulmányozásába, és jó kapcsolatot épí
tett ki az angol régészekkel, 8 nyilvános előadásból álló
sorozatot hirdetett meg a Fejérváry-gyűjteménnyel il
lusztrálható kultúrák bemutatására."
A gyűjtemény az ötvenes évek folyamán nem maradt
érintetlenül. A család anyagi nehézségei miatt Pulszky
kénytelen volt eladni néhány tárgycsoportot."’ Az így
szerzett pénz egy részét újabb régiségek, az akkor vi
szonylag olcsón elérhető gemmák vásárlására fordítot
ta."1 Az irántuk való érdeklődését a következőképpen
magyarázza: „én különösen a gemmákkal foglalkoztam,
mert azt tartottam, hogy ez a régészetnek ezen időben
legelhanyagoltabb része, holott nagy művészet jelentke
zik benne. “ t! Kis noteszében tartotta nyilván gemma
gyűjteményét, ebbe vezette be az újabb szerzeménye-

mint duplájára növelte. Ez volt az egyetlen magyar gyűj
A régiséggyűjtemény egésze a fájdalmas veszteségek
ellenére is - mint amilyen az elefántcsont-faragások el
adása vo lt - gyarapodott, s az 1868-ban készült
katalógus2" már 936 tételt tartalmazott, azaz 244-gyel
többet az 1853-asnál. Neve ekkor már joggal változott
Fejérváry-Pulszky-gyűjteményre. A párizsi árverésre
megjelent katalógus egyben a gyűjtemény végóráját is
jelentette. A valaha kialakult legnagyobb magyar magán
gemmagyűjtemény mindörökre szétszóródott, legtöbb
darabjáról azt sem tudjuk, hogy hová. Az egyik fő vásár
lója a British Museum volt, melynek a század elején
megjelent gemmakatalógusaiban 25 Pulszkytól szárma
zó tétel fedezhető fel,21 ami elenyészően kevés a közel
500 darabot számláló gyűjteményhez képest.
Legalább 40 db gemma - nem tudni mi okból - az ár
verés után is megmaradt Pulszkyék tulajdonában (ezek
kézzel bejegyzett árai le vannak húzva az OSzK gyűjte
ményében levő katalógusban). Ezek az 1873-ban rende
zett bécsi világkiállítás magyarországi anyagában úgy
szerepeltek, mint amelyeket Pulszky, a Nemzeti Múzeum
igazgatója küldött be, és bronzaival együtt voltak
kiállítva.22 Később ezek részben vagy egészben Rátli
György gyűjteményébe kerültek át, aki már a párizsi ár
verésen is megszerzett magának néhány kiváló
darabot.21 Az iparművészet könyvének Glyptika c. feje
zetéhez ezek közül 15 szerepel illusztrációként (1-111.
mellékletek). Jelenlegi őrzési helyüket nem ismerjük. Az

5. Szilágyi J. Gy. i. m. 30.
6. ÉK I. 61.
7. Entz G„ A magyar műgyűj
tés történetének vázlata 1850ig. Bp. 1937. 55 sk.
8. Entz. G. i. m. 54: „mintegy
500 kámea és gemma"
9. ÉK 1. 116.
10. Catalogue of the Collection
of the Monuments of Art for
med by the late Gabriel F'cjcrváry, arranged and described
by Doctor E. Hcnszlmann. Lon
don 1853.
11. OSzK Kézirattár, Oct. Ang.
7. 348. oldal.
12. További neveket említ meg
Pulszky' az Arch. Anz. 1854-cs
kötetében (431. h.).
13. ÉK II. 134.
14. Ennek kéziratai megtalál
hatók az OSzK Kézirattárában:
Oct. Ang. 7. vö. Szilágyi i. m. 37.
15. A majolika- és elefántcsontgyűjteményi. ÉK II. 135 sk.
16. ÉK II. 139.
17. ÉK II. 139.
18. OSzK Kézirattár. Oct.
Germ. 217.
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6

Gemmák a British Museumba került Fejérváry-Pulszky
gyűjteményből. Balra: Achilles támogatja Penthesileát (I. H. B.
Walters Catalogues... Nr. 634); fent: Tengeri sárkány A A E Z A
felirattal (I. H. B. Walters Catalogues... Nr. 3553.)
A fényképeket a British Museum szívességéből közöljük.
Gems from the collection of the British Museum acquired from
the Fejérváry-Pulszky collection. On the left: Achilles supporting
Penthesilea (in H. B. Walters, Catalogues... Nr. 634); above: Sea
dragon, w ith the inscription A A E E A (in H. B. Walters,
Catalogues... Nr. 3553.) Photos published from the courtesy of
the British Museum.
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egykori Fejérváry-Pulszky-gyűjtemény gemmáiról, ill.
lenyomataikról ezek az első fényképfelvételek, melyek
nyilvánosság elé kerültek.

19. A. Furtwänglcr, Die antiken
Gemmen. Licpzig—Berlin 1900.
III. 430.

Pulszky tudományos érdeklődése a glyptika iránt
londoni tartózkodása idején alakult ki.24 Ez volt az az
időszak, amikor a gemmák irá n ti műkedvelő érdeklődés
alábbhagyott, és helyére a szakmai lépett. A változást
siettette az a tény, hogy a piacot oly mértékben árasz

20. Catalogue des antiqultés
grccqucs. romaincs, du Moycnage de la Renaissance composant la collection de MM. De Fegcrvary-D c

tották el a hamisítványok, hogy a gyűjtők többé nem vol
tak képesek ellenük védekezni. Elmélyült vizsgálatokra

tlie

pulykákkal nyeletik le,
korrodeálódjék.27

hogy nedveiktől felületük

A hamisítványokkal szembeni védekezés a kor gyűj
tőinek és műértőinek a figyelmét a szignált kövekre irá 
nyította. A század közepén jelent meg Koehler tanulmá
nya a művésznevekkel ellátott gemmákról,211 am it Pulsz
ky nagy szorgalommal és alapossággal tanulmányo
zott.29A mű egyes megállapításaival vitába is szállt. He
lyesen ismerte fel egy British Museumban őrzött üveg

Gems

and

Roman in die British Museum.
London 1926. Nr. 276, 282.
365. 371, 393. 406, 479. 496.
630. 634, 648. 700. 760. 1476.
1530. 1578. 1797. 1883.2002.
3553. 3600: 0. M. Dalton, Cata
logue of the Engraved Gems of
the Post-Classical Periods in
the British Museum. London
1915, Nr. 765, 1034,1096.1099.
22. Hcnszlmann L, Magyaror

misításoktól, mintha bizony Hornért vagy Démoszthenészt hamisítani lehetne. “ís

váit.2r‘ Gemmákról szóló londoni előadásának kéziratá
ból is az derül ki, hogy a hamisítványok kérdésével fog
lalkozott a legtöbbet. A hamisítók - panaszolja - attól
sem riadnak vissza, hogy antik darabok megtévesztésig
hű utánzatain törésekkel, repedésekkel keltsék a régiség
látszatát. Itáliai régiségkereskedők a modern gemmákat

Engraved

Cameos, Greek. Etruscan and

Szemmel láthatóan Pulszkyt is elsősorban ez a kér
dés foglalkoztatta. Már 184-es itáliai útja során különös
figyelmet fordított a hamisítványok felismerésére, és
kezdeti sikerei büszkeséggel töltötték el. így némi iróni
ával írt azokról, akik a hamisítások áldozatául estek:
„Natter és Pickier óta clrágakővésőink oly ügyesen utá
nozták e régi műemlékeket, hogy a műkedvelő Lajos ba
jo r király is egyszer meg le tt csalva, s többé vésett követ
sohasem vett, mert tudósai, talán az irá n ta való
tiszteletüknek jeléül, erősen állították, hogy a régi rése
teket egyáltalában nem lehet megkülönböztetni az új ha

misításokkal foglalkozott, antik tárgyakat véstek antik
kövekre, úgy, hogy a fölfedezés csaknem lehetetlenné

Paris

21. H. 13. Walters. Catalogue of

volt szükség, hogy az eredetiség kritériumát megállapít
hassák.

Egy évtizeddel később, londoni tapasztalatai alapján
belátta, hogy még a hozzáértő gyűjtőket is meg lehet té
veszteni hamisításokkal: „Újabb időkben is keletkeznek
kitűnő kőmetszők, de ezeknek egy része egyenesen ha

Pulsky.

1868.

szági régészeti emlékek. II. k.
II. r. Bp. 1875/6. 69-72.
23. Rath i. m. 13.

Antik gemmák akvarelljei a Fejérváry-gyűjteményből. Liber
Antiquitatis, 1842, 94. tábla. (Szépművészeti Múzeum, Antik
Gyűjtemény) - Water-colours of antique gems from the Fejérváry
collection. Liber Antiquitatis, 1842, PL 94. (Museum of fine Arts,
Antique Collection)

24. ÉK II.

139: Arch. Anz.

1856. 272.
25. ÉK 1.216. sk.
26. Ék 11 139.
27. OSzK Kézirattár, Oct. Ang.
7. 347 sk. oldalak.

szemben. Pulszky londoni előadásában a legveszedel

28. H. K. E. Koehler, Abhand

mesebb és a legnehezebben felfedezhető hamisításnak
azt tartotta, ha ünnepelt görög mesterek nevét vésték
be egy antik kőbe. Tehát m ár a feliratok hitelességét is
ellenőrizni kellett. Maga is igyekezett megtalálni enne

lung über die gcschnittcnenn

kritériumait. Gyűjteményéből a Dioskurades szignálta
követ használta ennek illusztrálására,” amit a Fejérváry-gyűjtemény legfontosabb darabjának tarto tt. Az
Archäologischer Anzeigerben (1854, 433) megjelent
közleményében így írja le: „Der Name AIOXKOYPIAOY
ist meiner Ansicht nach echt: denn es ist augen
schauglich, dass der Künstler etwas mehr Raum nah der
linken Seite hess, um Platz für den namen zu machen.“
Bár Bunn említett kötetébe ezt a közlést szó szerint
átvette14 a gemmák művészfeliratait összegyűjtő és

Steine mit den Namen der Kün
stler. Gesammelte Schriften 111.
St. Petersburg 1851.
29. Arch. Anz. 1856. 272.
30. Vö. H. Brunn. Geschichte
der griechischen Künstler. 11
(Stuttgart 1889). 631; M.-L.
Vollcnwcidcr, Die Stcinschncidekunst und ihre Künstler in
spätrepublikanischer und au
gusteischer Zeit. Baden-Baden
1966. 40.

paszta művészfeliratának eredetiségét, aminek a Szent
péterváron dolgozó Koehler még a létezését is kétségbe
vonta.“ Törekvése láthatóan arra irányult, hogy minél

felülvizsgáló Furtwängler - az akkor már a British
Museumban őrzött követ - egy ismert Dioskurades-

több felirat hitelességét bizonyítsa. Ennek egyik módja

intaglio hitvány másolatának tartotta: „Eine ganz

33. Az 1853-as katalógusban

a kövek történetének nyomon követése, ami olykor
egész a XIV századig sikerült neki.'11

schlechte und ungenaue Kopie... m it der Inschrift kam
aus der Pulsky’schen Sammlung in das B ritish
Museum.“ 1' A British Museum nem-klasszikus kövekről

nr. 179.

A század közepének legjelentősebb művésznév-kuta
tója Heinrich Brunn volt, akinek e témáról írt monográ
fiája még a m últ század folyamán két kiadást megért, és
azóta is alapmű maradt. E munkában rendszeresen ta
lálkozunk Pulszky Archäologischer Anzeigerben megje
lent írásaira való vonatkozásaival - többnyire
kétkedőén.12 Nincs nyoma annak, hogy személyes kap
csolat fennált volna közöttük.
Gyűjtőknek és kutatóknak hamar rá kellett jönniük,
hogy a szignálás sem elég bizonyíték a hamisítványokkal

készült katalógusa 18. századi darabként tartja szánon
(Dalton nr. 1099).
Pulszky büszke volt a Fejérváry-gyűjtemény további
szignált gemmáira is, melyeknek levonatait beküldte az
Archäologischer Anzeiger szerkesztőjének, E. Ger-

31. Arch. Anz. 1856. 272. vö.
Brunn i. m. 327.
32. Vö. i. in. 599

3 4 .1. m. 492.
35. A. Furtwänglcr. Studien
über die Gemmen mit Künstlcrinschriftcn. Jdl 3.1888.224
=Klcine Schriften von A. Ftirtwängler. Hrg. J. Sicvcking und L.
Ciutius. 11. München 1913. 217.

hardnak véleményezésre.” Az óvatos szakember azon
ban ezt nem vállalta az eredeti darabok megvizsgálása

36. Előbb öt (Oct. Ang. 7.348),

nélkül. Ezek közül Brunn és Furtwängler is csupán egyet
tartott hitelesnek, mégpedig az A A E -A feliratút, melyet

művésznévről beszél. Számuk

majd hét (Arch. Anz. 1854,433)

növekedése már londoni gyűj-
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tcscnek eredménye.
37. Az 1853-as katalógusban
mi 189. az 1868-asban nr.
395. Brunn i. m. 543 sk.;
Furtwängler,

Jdl

4.

1889,

5 2 = Kleine Schriften 253.
38. Walters nr. 3553; vő.
Vollcnwcidcr i. m. 40. Taf.
30/3.
39. Die antiken Gemmen I. Taf.
XX 24; 111430; Waltere nr. 634.
Ez Pulszky londoni szerzemé
nye volt. az 1868-as kataló
gusban nr. 828.
40.1. m. Ili. 430.
41. Oct. Ang. 7. 348.
42. Vö. L. Curtius, Arch. Anz.
1944-45. 1-24.
43. Persephone clragadása.
Vésett kő a Pulszky-gyűjtcmcnyből. Arch. Ért. 11. 1877.
210-214.
44. Glyptika. Arch. Ért. 8.
1874, 191-203.

Alexástul, a késő köztársaságkor gemmavésőjétől
származott." Ez a töredékes kő ma a British Museum
több ezer darabból álló gemmagyűjteményének egyik
értékes példánya.™ Furtwängler az 1868-ban, Párizs
ban árverésre kerülő gyűjtemény legértékesebb darab
jának egy etruszk skarabeuszt tartott, mely ugyancsak
a British Museumba került.'“ A gyűjtemény egészéről
nem volt túl jó véleménnyel: „Die Sammlung des
Ungarn E Pulsky... enthiekt... viele Fälschungen.“* Elsi
etettnek bizonyult tehát Pulszky magabiztos megállapí
tása, mely szerint: „Every time every artist have their
own individuality, it can be equalled or even surpassed
but not counterfeited. “Jl Elméletileg természetesen iga
za van a gyakorlatban azonban hite ellenére sem sike
rült ezt érvényesítenie. Tévedésének megítélésénél v i
szont ne feledkezzünk meg arról, hogy a Pulszkyval egy
időben tevékenykedő Brunn megállapításainak egy ré

272) mentegetőzött, hogy e téren végzett kutatásainak
eredményeit nincs módjában közzétenni. Ismerve mun
kamódszerét, eredményeit gondosan és aprólékosan le
jegyezhette, de nem tudjuk, vajon megmaradtak-e ezek
a kéziratok. Fellelésük esetén alapos tanulmányozásra
volnának érdemesek. Különösen az egyes kövek sorsá
ról összegyűjtött adatai jelenthetnek felbecsülhetetlen
értéket.
Az emigrációból való visszatérése után ilyen irányú
érdeklődése gyakorlati teendői m iatt háttérbe szorult.
Az Archaeológiai Értesítőben még publikálta gyűjtemé
nyének egyik kövét, melyen Persephoné elragadása volt
ábrázolva több mellékalakkal.41 Jó érzékkel állapította
meg ennek ikonográfiái sajátosságait, magyarázatára
viszont nem vállalkozott. Egy glyptikáról tartott előadá
sa is megjelent az Archaeológiai Értesítőben.44 Ebben

szét is tévesnek találta három évtizeddel később
Furtwängler, de még ő, a gemmakutatás vitathatatlan
fejedelme sem bizonyult csalhatatlannak a hamisítá
sokkal szemben.42 Ennek leleplezésében a nélkülözhe
tetlen esztétikai érvek mellett korunk is kénytelen
mindinkább a természettudományos vizsgálatok segít
ségéhez folyamodni.
Pulszky gemmakutatásaiból végül is nem sok tanul

tömör, adatokban gazdag, de mégis élvezetes áttekin
tést adott a pénzérmék és kövek metszésének történe
téről. Ez azonban inkább a műélvező és ismeretterjesz
tő, mint a kutató hangja volt. Végül is a régészetnek
nem ezen a területén alkotott maradandót. Mégis, egé
szen a legutóbbi időkig ő volt az egyetlen magyar gem
makutató, aki e tudományterület nemzetközi kutatásá
nak élvonalával lépést tartott, bekapcsolódott a legfris
sebb eredmények kritikus értékelésébe, és hozzá is

mány született. Az Archäologischer Anzeigerben (1856,

járult azok gazdagításához.

■

Pannónia római kori emlékei Pulszky Ferenc munkásságában

Kádár Zoltán

his study of the Roman relics

Pulszky Ferenc sokoldalú munkásságában alig két évti
zed esett arra az időszakra, midőn Pannónia antik em
lékeivel is foglalkozhatott. Mint erre Szilágyi János
György rám utatott,' számára az antik kultúra szerves
egységet jelentett, vagyis a klasszikus és a provinciális
emlékeket szerves összefüggéseikben vizsgálta. Ez a
szemlélet az ő esetében annál is inkább indokolható

of Hungary. Pulszky devoted a

volt, hiszen - a sajnos kevésszámú - ilyen tárgyú rész

number of separate articles to

lettanulmányában olyan emlékeket választott ki alapo
sabb elemzésre, amelyek az egész Imperium Románam

The Komim imli(|uitics of
l’imnonia in Pulszky’s
oeuvre
One of the major chapters in
Fbrcnc Pulszky's oeuvre was

the ‘Pátka fibulae', the silver
tripod from Polgárt and the
'young Bacchus’ from Szom
bathely. In his Magyarország
archacológiája (The Archaeo
logy of Hungary), published in
1897, Pulszky offered a de

művészete számára figyelemreméltó jelentőséggel ren
delkeztek.
Három ilyen leletről írt részletesebb tanulmányt.
Ezek közt legkorábbi a „pátkai ruhakapocs“-ról szól,
melyben a fibula részletes leírása után megállapítja:
„hasonló alakú ruhakapcsok hazánkban többször fordul

tailed description of the Ro

tak elő. A M agyar Nemzeti Múzeumban összesen tizen

man antiquities, as well as a

két példány ő riz te tik “, mindazonáltal az eddig ism ert
analógiák, m ondja még, nem elégségesek arra, hogy a

A pátkai fibulapár - The Pátka fibulae

„ruhakapcsok ezen különös alakjának koráról és nemze
tiségéről szabatosan nyilatkozhassunk. “2 A mai kutatás
a II. század első felében készült délnyugat-pannóniai át
tört díszítésű fibulák közé sorolja.11

Az előbbi közleménnyel egyidóben jelent meg Pulszky Ferencnek az a hosszabb tanulmánya, amely „a
polgárdi ezüst triposz“ részletes elemzését nyújtja.4
Minthogy az újabb kutatásban felmerült az a vélemény,

lengthier discussion of the
most outstanding finds of the
period. The author notes the
importance of the Polgárt tri-
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hogy ez az emlék az ún. Seuso-kincs tartozéka volt,'’
ezért szó szerint közöljük Pulszkynak a lelet találásának
körülményeire vonatkozó közlését: „Május első napjai
ban, 1878-ban levelet vettem Baly Albert református
paptól Polgárdiban, Fejér megyében, melyben tudósít,
hogy Molnár János polgárdi gazda egy fa töve alatt sző
lőjében régi ezüst leletre akadt, melynek egyik része a le
véllel együtt postán hozzám érkezett. Ez a triposz két
részre hajlított egyik lába volt... Dr. Hampel József
régiségtárőr tüstént Polgárdiba utazott... s az egész le
letet a Magyar Nemzeti Múzeum számára megszerezte.
A lelet hét darabból állott, melyek összeillettek, s könynyen voltak restaurálhatok, de a harmadik láb, a hozzá
tartozó pántok s a csésze hiányoztak, ennélfogva
Hampel tanár a leihely körül szorgalmasan ásatoll, de
semmi fal vagy tégla nem m utatott régi épület nyomára,
a lelet tehát elásott kincs volt, nem valamely régi telep
maradványa.
A triposz korhatározásáról Pulszkynak az a vélemé
nye, hogy „Diocletián diadalkocsijánál régibb, választé
kos rajza a jobb kor traditióit őrzi meg, s habár a kivitel
Hadrián, sőt Marc Aurél szabatosabb technikáját m ár
nem éri el, s a művészet hanyatlásának jeleit magán vi
seli, mégis Caracalla vagy Heliogabalus koránál alig
későbbi. “ 7 Újabb vélemények szerint a triposz a IV szá
zadban a Birodalom valamelyik keleti tartományában
készült.0
Pulszky Ferencnek az egyes pannonjai emlékekre vo
natkozó értekezései közül a legkésőbbi „a szombathelyi
fiatal Bacchus“9 bemutatása, mely a város akkori főven
déglője, a Sabaria új szárnyának építésekor 1882-ben az

tetett minden egyes pan
nonjai róm ai emlékkel
foglalkozzunk,
ezúttal
csak néhány, a római mű
veltség egésze szempont
jából is figyelemreméltó
tárgyra vonatkozó véle
ményéről szólhatunk. így
- többek közt - igen ala
posan foglalkozik az egye
di díszedénnyel, melynek
külön alfejezetet szentel:
a
kancsónak
és
a
paterának részletes leírá
sa után ismerteti az ere
detére vonatkozó külön- '
böző véleményeket, úgy
véli, hogy egyiptomi szol
gálatban élő galata ( = kel
ta - K. Z.) zsoldos hozta
hazatérve szülőföldjére,
de nem galata ötvös, ha
nem egyiptomi görög öt
vös alkotása.
Foglalkozik a techniká
val is, s miután felhívja a
figyelmet a túlzott restau
rálások veszélyeire, az
egyiptomi ötvös-techni
káról szólva Plinius maior
szavait idézi (Nat. hist.

alapásásnál került elő. Pulszky a szobor leírásánál meg
állapítja: „a hajába font szőlőfüzér első pillanatra jellem
zi a serdülő ifjú alakot, m int Bacchust, körülvetett s a
jobb vállon megkötött állatbőrrel (nebris), melyet baljá
val úgy emel, hogy abban öt almaforma gyümölcsnek he
lye legyen. Különös - írja Pulszky - hogy ezen bőr, mely
Bacchus szobrain őzbőr szokott lenni, it t kétségtelenül
kutyabőr, mert a fej világosan kutyafő.
A szóban forgó

XXXIII 9,): „Tingit et
Aegyptus argentum, ut in
vasis Anubem
suum
spéciét, pingitque non
caelat argentum: mirumque ereseit pretium
fulgoris excoecati. lel
autem fit hoc modo: miscuitur argenlo tertia aeris Cyprii

szobor, amely a római korból ism ert elefántcsont plasz

tenuissinii, et sulphuris vivi, quantum argenti, “ 14 A mai
kutatás szerint a két edény a kora császárkori alexand

tikák közt méretére és művészi kivitelére nézve egy

A polgárdi ezüst triposz - The
silver tripod from Polgárdi

sában rokon a róm ai triumfális művészetben ábrázolt év-

riai hellenisztikus ötvösség ismertetőjegyeit mutatja, s
valamelyik északnyugat-pannóniai Isis szentély
(savariai Iseum?) felszereléséhez tartozott.
Viszonylag részletesen foglalkozik Pulszky Ferenc a
magyarországi római kori kelta emlékekkel: a „Galata
emlékek a római foglalás korából“ fejezetben. Először
Ilampel József kutatásaihoz kapcsolódva a pannóniai
síremlékeken szereplő ábrázolások alapos viselettörté

szak-perszonifikációk egyikével, az Ősz alakjával“, 11 kel
tezését pedig a II—III. század fordulójára tehetjük, felte

neti elemzését nyújtja, összevetve az ábrázolásokon lát

popularly believed to be St.

ható tárgyakat a régészeti emlékanyaggal, külön vizsgál

Stephen’s sarcophagus is in

phagus whicli was re-used in

aránt kiemelkedő, m int Pulszky is rámutatott, ikonográ
fiái szempontból nem egyértelmű: a kutyabőr nem
bacchikus attribútum , inkább a vadászat időszakában
védőjére Autumnus-ra vall," másrészt viszont a fej
dionysikus vonásai nem tagadhatok. Kompromisszumos
megoldás lehetne az az újabb nézet, miszerint a szobor
ugyan a gyermek Bacchus ábrázolása, ámde „sok voná

pod in establishing the pro
venance o f the Seuso hoard,
and quotes Pulszky’s des
cription of the find circum
stances at length.
The sarcophagus which is

Pulszky Ferenc a hazánk régészeti és korai művésze

ván a fibulák tűjének megerősítési módját.“' Gaul Károly
rekonstrukcióinak felhasználásával behatóan ism erteti
a hazai leletekben előkerült római kori kelta kocsik

ti emlékeire vonatkozó korábbi kutatásokat, halálának
évében megjelent nagy összefoglaló munkájában tárta a
korabeli olvasók, szakemberek elé: ezen művének „A
Vaskor“ című részében már számos jelentős magyaror
szági római emlékkel foglalkozik, melynek egyrésze a

szerkezetét.17 Röviden érinti a kelta zománc- és üveg
ipar jellegzetes vonásait, majd függelékként az árkokról,
sáncokról, földvárakról, halmokról ír.
Ezeket követi a már fentebb, általunk futólag em lített
fejezet a hazai római emlékek ismertetése,'“ melyet tö r

discussion of the Dolichcnus

„Római emlékek hazánkban“ fejezetben is megtalálha
tó .13 A korlátozott lehetőségek magától értetődően nem

téneti bevezetéssel indít, nevezetesen az akkori Magyarország területén történt római foglalás vázlatos ism er

of tlie find.

engedik meg, hogy az általa az em lített könyvben ism er

tetését adja, néhány rávonatkozó fontos emlékre történt

szky always studied the Ro-

hetőleg az Imperium Romanian valamelyik keleti ta rto 
mányában készült.

fact a Late Roman sarco

the 10th—11 th century. In his

triangle from Komlód, Pul
szky notes its artistically in
ferior quality, but. emphasizes
tlie ‘mythological importance'

The author notes that Pul

16

man antiquities from Hunga
ry in the wider context of the
entire Imperium Romanum,
and that his choice of themes
was basically aesthetic in
nature, which is hardly sur
prising, seeing that Pulszky
was a distinguished antiqua
rian, blessed with an excep
tional aesthetic sense.
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utalás kíséretében. Nézete szerint „a római kultúra
azonban ezen időkben (ti. Pannónia fennállása idején K. Z.) Rómában magában is, a művészetben s irodalom
ban annyira alábbszállt, hogy nem volt képes a provin
ciákban nevezetesebb emlékeket hagyni. Azon kevés im 
portált szobrocskán és iparművészeti bútorzaton kívül,
melyek Hadrianus császár idejére emlékeztetnek, a ha
zánkban ta lá lt róm ai emlékek többnyire tompák, durvák
s az akkori m űvelt ízlésnek semmiképpen meg nem fele
lők. Éppen ezért - írja Pulszky Ferenc - csak röviden so
roljuk fel az aránylag kiválóbb emlékeket és nem terjesz
kedünk ki az összes emlékek felsorolására és részletes
taglalására a m i az általános római archaeologia fejte
getését tételezné fel. “ ”
Ezután következik azoknak a legfigyelemreméltóbb
emlékeknek felsorolása és rövid jellemzése, amelyek
„Olasz- vagy Görög-országból hozattak. “
Éppen ezért a pannóniai római monumentális emlé
kek - világi és kultikus épületek maradványainak - be
mutatása után az itteni fémszobrászat néhány kiemel
kedő tárgyáról beszél, köztük a Magyar Nemzeti Múze
um szatírszobrocskájáról, a külön tanulmányban is vizs
gált polgárdi ezüst triposzról, a savariai elefántcsont
Bacchusról, továbbá néhány monumentális bronzszobor
töredéket is em lít. Ismét szót ejt a pannóniai kocsilele
tekről, mégpedig a somodori kocsit ékesítő bacchikus
kompozícióról.2" Említi a pannóniai terra sigillata edé
nyeket, utal az arezzoi kapcsolatokra, azok helyi utánza
taira, majd megjegyzi: „pannóniai gyártmány a fénymá
zas edény, mely Olaszországban nem fordul elő.“21 Fog
lalkozik az agyagmécsesekkel, megemlítvén a rajtuk leg
gyakrabban szereplő mesterek neveit, külön kiemelve
egy újévi üdvözletes feliratú, Victoriával ékesített
darabot. Majd így ír: „a kő emlékek, melyeket a régi ró 
mai városok helyén találunk, természetesen mind hely
ben készültek mészkőből. Kevés köztük az önálló szobor,

11. Kádár Zoltán: Szombat
helyi bacchikus elefántcsont
szobor, Ibi. Arch. XIV (1962)
41-50. V .ö. Mária T. Bíró: The
bonc objects of the Roman

Elefántcsont Bacchus-szobrocska Szombathelyről - Ivory
Bacchus statue from Szom
bathely

annál több a fogadalmi ol
tár, a Sarkophag és a dom
borműves feliratos em
lé k .“22 Felsorolja a szepulchrális emlékeken sze

Az egyedi kincs (kancsó és patera)
The Egyed treasure (jug and patera)
ókéról tanúskodnak. Bár - mondja - „a galata istenek
nem hagytak maguk után semmi nyomot, viszont a légi
ók isteneinek számos emléke maradt fenn: köztük a leg
nevezetesebbek - Mithras, Jupiter Dolichenus, Epona, a
lovak istensége, továbbá a k e re s z té n y s é g Egy „Eis
tlieos" feliratú zsidó emléket is említ, amely ugyanazzal
a jelvénnyel van díszítve, amely a rómavárosi Titusemléken is látható.25 (Pulszky nyilván a menorára céloz.)
Pulszky azt írja, hogy a keresztény emlékek ritkák
Magyarországon. Említ egy XP-monogramos agyagmé
csest, továbbá a pécsi cubiculum falképeit, majd részle
tesen foglalkozik az 1845-ben Szekszárdon talált szar
kofággal s a benne elrejtett leletekkel. Megállapítja, hogy
a szarkofág egyik keskeny oldalán látható szőlőtőke „ ke
resztény emlékeken nem ritka m int Krisztus szimbólu
ma. “ A benne talált, „úgynevezett opus diatretum" vizs
gálata kapcsán a feliratról szólva megjegyzi: „A pásztor
említése adja meg a díszedénynek keresztény jellegét, de
Garucci, kivel Henszelmann e tekintetben polemizál
(Vetri ornali d i figure in oro Roma 1864) nem látja eb
ben semmi jelét a kereszténységnek, mert Poimen-t név
nek tartván így egészíti k i stb. Körülbelül: Poimen Lölts
nekem, igyál, élni fogsz. Ezen helyreállítás - mondja
Pulszky - azonban sántikál, mert a kitört részen csak
négy betűnek van helye, holott Garucci öt betűt tervez
be, a mi lehetetlen. “
A keresztény emlékekről szóló fejtegetésekben szól a

ország archacologiája. Buda

replő mitologikus jelene
teket, majd leszögezi:
„mindezen jelenetek... is
m ert classicus compositió k durva utánzásai,
melyek olaszországi emlé
kekről ismeretesek s bizo

pest 1897. 225-227.

nyítják, hogy a híresebb

14. Pulszky Ferenc: Az egyedi

compositiók rajzai a p ro 

compositio elég jó, a leplezet redői szabatosak, csak a

díszedény, in: Magyarország

vinciákban is elterjed
tek... Ilyen compositiók a

felszálló angyalról lelógó öv, a cingulum nehézkes. Ezen
emlék, tekintve a VI. század plastikus emlékeinek ritk a 

római birodalom minden
provinciájában elterjed
tek, mindegyikének szá
mos analógiáját könnyen
k i lehet mutatni. “ 2:1

ságát, nagyobb figyelmet érdemel, mint amilyenben ed
dig részesült.“ 22 A szóban forgó szarkofág a mai szakirodalomban Szent István koporsójaként szerepel, az is
megállapítást nyert, hogy a Pulszky által nem említett
oldalfülkékben látható virágok római, fáklyás A ttist áb
rázoló domborművek átfaragásai.2“

collection. Cat, Mus. Nat, Hung,
ser. arch. Budapest 1994. 120
=nr. 80. 223-225. pi. .XXXV.
12. In: Magyar Nemzeti Múze
um 29:22. 165. (Írod.)
13. Pulszky Ferenc: Magyar-

archacologiája, 225-227.
15. lm Magyar Nemzeti Múze
um 27:18. 165 (Írod.)
16. Pulszky Ferenc: A fibulák
tűjének megerősítési módja,
in: Magyarország archacológiája, 236-237.
17. Pulszky Ferenc: i. m.

Ezekután rámutat ar
ra, hogy vannak „különös

85. kép

emlékek“ , amelyek a p ro 
vinciák eredeti lakosságá

18. Lásd fentebb 13. jegyzet

nak vallásáról vagy a légi-

233-240. LXXXVI-LXX1X. t.

szerző a „Nemzeti Múzeum kapualjában“ őrzött nagy
szarkofágról, amelyen nyolclevelű stilizált rózsák közt
hatszárnyú kerubok láthatók, továbbá a keskeny lapon
hosszú ruhás angyal a meghalt lelkét bepólyázott gyer
mek alakjában viszi a mennybe, Pulszky úgy véli: „a

A keresztény emlékeknél nagyobb számban találha
tók hazánkban a Mithras-tiszteletre vonatkozó tárgyak mondja Pulszky29 - , s felsorolja az akkori Magyarország
területén talált legfontosabb mithraikus kőfaragványo-

MŰHELY
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19. Pulszky Ferenc: i. m. 245.
20.

Pulszky Ferenc i.

m.

245-247. A lcg|clcntőscbb
bronz-szobrokat
táblákon

is

külön
bemutatja:

XCVI-XCV1II. t.
21. Pulszky Ferenc i. m. 247.
252:103. rajz
22. Pulszky Ferenc i. m. 248.
23. Pulszky Ferenc i. m.
24.

Pulszky Ferenc i.

249-

25. Pulszky Ferenc i.
250-

Folók-pholos: Kardos J.

A szekszárdi vas diatretum és belseje
The vas diatretum and its inside from Szekszárd

A római kori emlékek ismertetése kapcsán végül a
sírokban talált mellékleteket említi, köztük a Viminati-

26.

m.

250.
ni.

252.
Pulszky Ferenc i.

m.

256-257.

kát, oltárokat, utalva a kultusz sajátos képtípusaira is.
Ezután „a ló istennő“ , Epona kultikus emlékeivel foglal
kozik, közéjük számítván az ún. tárák lovasistenség

umból származó „arany gobelinszövet“ képét is bemu
ta tja .“ Majd a korszakról szóló zárófejezetben a római
borostyánkő-emlékekről olvashatunk, köztük a szom
bathelyi Bisntts (sic) Lajos gyűjteményéből a Magyar
Nemzeti Múzeumba került darabokról és a Bella Lajos
által Sopronban felfedezett tárgyakról, rámutatván az

tiszteletét tükröző tárgyakat is.™ A keleti istenségek ha

aquileiai kapcsolatokra is.:,:i

Pulszky Ferenc i. m. 258:

zai emlékeinek sorát az 1815-ben felfedezett kömlődi
Dolichenus-háromszögekkel folytatja, alapos ikonológiai
elemzésüket nyújtva, majd az ábrázolások stílusáról szól
va megjegyzi: „a compositio rajza gyarló, művészi értéke
nincs, a trébelés még elég ügyes, a felirat pontozott, de az
emlék, mint Dolichenus leggazdagabb előállítása, nagy
mithológiai értékkel bír.“" Megemlíti a Jankovich-gyűjteményből a Nemzeti Múzeumba került Zalánkeménből
származó Doliclienus-szobortöredéket is.

Összefoglalva a mondottakat, hangsúlyoznunk kell,
hogy Pulszky Ferenc a magyarországi római kori emlé
keket mindig az egész Imperium Romanian keretébe ál
lítva vizsgálja. A kiválasztás és a tárgyalás mikéntje ná
la főként esztétikai jellegű - tekintettel kiváló műgyűjtői
érzékére - , jóllehet a tipikusan helyi (galata-kelta) em
lékekről sem feledkezik meg, s a legfontosabb római
kori kőépületek romjainak képeit s alaprajzi rekonstruk
cióit is közli.
■

emlékek

27. Pulszky Ferenc i.m., 258.
28. V ö. Tóth Sándor: A Szent
István szarkofág köre. in:
Pannónia Rcgia. A Nemzeti
Galéria kiállításának kataló
gusa. Bp. 1994. 82-85. 29.

felsorolása

i.m.,

Pulszky Ferenc

i.m..

258-260.
30.

260-261.
3 1. Pulszky Ferenc: i. m. 26 1.
32. Pulszky Ferenc: i. m.
263:116. sz. rajz.
33.

Pulszky Ferenc i. m.

263-266.

Pulszky Ferenc, a népvándorlás- és honfoglaláskor kutatója
Erdélyi István

Amint m ár az eddig elhangzott előadások is tükrözték,
Pulszky Ferenc akadémikus, modern szóhasználattal él
ve nagyformátumú tudományszervező, tudós ember
volt, aki hosszú élete során komoly súllyal vett részt a
XIX. század irodalmi, politikai és múzeumi életében. Ró

Ezidőtájt csak keveseknek adatott meg, hogy kellő jár
tassággal és áttekintéssel tudják összefoglalni és érté
kelni a XVIII. század végétől Bécsben és Budapesten,
meg néhány vidéki gyűjteményben felhalmozódott hazai

Ferenc Pulszky, scholar of
the Migration ami Conquest
period

írás felől érkezett a régészet területére. Jóllehet a régé
szet már fiatalkorától kezdve foglalkoztatta. A népván
dorláskori és a honfoglaláskori régészethez viszonylag

régészeti emlékek igen jelentős tömegét. Römer
Flórisnak, a „magyar régészet atyjának“ az első kísérle
te után, ami a „Műrégészeti kalauz“ első kötetének
1866-ban történt megjelenése volt, Pulszkyé volt a má
sodik ebben a műfajban. Ez a „Magyarország archaeológiája“ címet viselő mű, amire még visszatérünk.

későn kapcsolódott, legalábbis ami a megjelent publiká
cióit illeti, azaz amikor már túl volt élete delén. Ugyanak

Megjelent dolgozatai alapján azt látjuk, hogy a nép

his life when he published his

vándorláskoron belül először az avarok emlékei keltették

firs t study on the finds from

kor korántsem hagyta abba a jóval korábbi korszakok

fel a figyelmét (1874). Nagyon helyes módszerrel sorra

these periods. His approach

vizsgálatát a rézkortól kezdve a római kori emlékekig.

vette az éremmel keltezett, már akkor ismert, kiemelke

and his basic perspective was

A m últ század hetvenes-nyolcvanas évei a magyar
régészettudomány fejlődésében csupán a harmadik lép
csőfokot jelentették és a túlságosan lehatároló szakoso
dás általában még nem volt jellemző az akkori magyar
régészetre, jóllehet a római provinciákat és az őskor
egyes szakaszait kutatók körében m ár jelen volt.

dő avar leleteket Kunágota, Ozora, Szentendre határá
ból. Az utóbbi esetében megjegyezte, hogy o tt került elő
az első korai, keltezett kengyel-lelet is az együttesben.

essentially one of art history,

Pulszky jelentős munkásságára aktívan figyeltek kor
társai. Például amikor az 1889-ben fellelt második szilágysomlyói kincsleletről azonnal értekezést írt (sőt a

Avar period, based on grave

la azt is elmondhatjuk, konkrétan akadémiai vonatkozás
ban, hogy egyrészt a szépirodalom, másrészt a történet-

Pulszky's studies in Migration
and Conquest period archaeo
logy arc analyzed on the basis
of liis two dozen or so articles
published in this field. Pulszky
was already' past the prime of

but he was also interested in
the internal chronology of the
assemblages containing coin
finds. Pulszky was thoroughly

18

Hungarian and Viennese mu

Pesti Hírlapban is ismertette azt). Sajnálatos azonban,
hogy nem vonta be értekezésébe a jóval korábban,

seums. as well as with the

1797-ben ugyanott talált hasonló kincsleletet - , rótta fel

relevant scholarly publica

neki az értekezést kritizáló szerző.
„Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben" II.

acquainted w ith the finds in

tions of the period.
At the end o f his life, lie
devoted his energies to writ
ing a comprehensive over
view, which was eventually
published as the two volumes
of Magyarország archacológiája (The Archaeology of

kötetében 1891-ben megjelent, az Alföld régészeti emlé
keiről egészen a XVI. századig terjedő öszszefoglalását
még ugyanabban az esztendőben kritikailag szemlézték
az Archaeológiai Értesítőben. A honfoglaláskori sírlele
tekről írt dolgozatát, amely a Magyar Tudományos Aka
démia vezető folyóiratában látott napvilágot (ÉTTK 1891)

maga Hampel József, a kor neves régésze ismertette.
Elmondható, hogy összes népvándorláskori-honfoglaláskori dolgozatára jellemző a gördülékeny stílus, a
szép és jól érthető tudományos nyelvezet használata.
Pulszky már az 1880-as évek elején, kritikusan ref
lektálva a nyugat-európai korai középkorral, illetve nép
vándorláskorral foglalkozó szerzők sokszor téves véle
ményeire, hazánknak ebből az időszakból való leleteit
illetőleg, tanulmányt írt a rekeszes ötvösségről, mai
tudásunk szerint hun és avar emlékekről. Ugyanebben a
tanulmányában szentelt némi helyet az avarkori griffeknek is, melyekről egyik későbbi dolgozatában (1889)

other pioneering studies and

széleskörű párhuzamokat felkutató részeket írt a kor
színvonalán. Nem egyszer közölt az említett vonatko
zásban kritikai könyvismertetést, így például a kor egyik
vezető német régésze, L. Lindenschmit fontos kéziköny
véről (1886), ahol kiemelte a gót és a hun leletek sajá
tosságait. Ott említette meg az őt erősen foglalkoztató
keszthelyi temetők leleteit, melyeket Lipp Vilmos ásatott
fel. Az ezekről kiadott publikációt már korábban ismer
tette (1885). Mindezekből jól követhető, hogy alaposan
ismerte a népvándorláskor hazai emlékeit, számon tar

monographs which covered

totta a kutatás összes vonatkozó eredményeit.

this period in

Nagy szintéziséről, a „Magyarország archaeológiájáról", hatalmas, kétkötetes, posztumusz megjelent mű
véről már alig egy esztendővel megjelenése után Mihalik
József írt beható kritikai ismertetést az Archaeológiai
Értesítő hasábjain. A népvándorláskort is taglaló máso
dik kötetről szólva véleménye nem olyan jó, mint az
elsőről. Kevesellte benne a honfoglaláskor emlékeinek

Hungary). Volume 2 included
the chapters on the Migration
and Conquest period. The
posthumously published book
was not received with unani
mous acclaim, one of the
reasons being - especially in
the case of Pulszky's study on
the Conquest period - that

detail, but

which were obviously not
accessible to Pulszky when lie
wrote his own book, were
also published at this time or
were under preparation, th en
so. Pulszky's book was a great
gain to Hungarian archaeo
logy. The firs t such com
prehensive study was publish
ed in 1866. and only in the
1960s was the idea of a series
covering the archaeology of
Hungary conceived - in part
still influenced by Pulszky's
work - . however, this series
remained incomplete.
All of Pulszky's studies
arc characterized by an easyflowing and elegant style. He
had an excellent command of
German, and could thus de
bate key issues also with nonHungarian scholars;

as a

matter of fact, lie published
several im portant Migration
period finds, such as the Szilágysomlyó/Simlcu Silvanici
treasure, in German.

rövid lélegzetű (15 oldalnyi) bemutatását, mindössze 14
ismert lelőhelyről. Hiányolta a millennium előtti évek,
általában a könyv megjelenése előtti tíz esztendő hon
foglaláskori kutatásainak ismertetését, ami legalább
húsz temetőhelyet jelentett. Nehezményezte a kritika
azt is, hogy Pulszky a népvándorláskori leleteket már et
nikumokhoz igyekezett kötni. Végül is úgy látta, hogy mi
vel a műnek öt év alatt kellett, határidős pályázatra el
készülnie, ez a tény némileg mentheti hiányosságait
(melyek egyébként oda vezettek, hogy a pályázatot
Pulszky műve nem is nyerhette meg!). Bővebben ismer
tették a munkát ugyanakkor a Századok hasábjain is,
határozottan nyereségként könyvelve el.
Némileg hasonló, összefoglaló jellegű munka elkészí
tését a magyar régészettudomány csak az 1960-as évek
ben tűzte ki maga elé, ez lett volna a Magyar Régészeti
Kézikönyv, amiből sajnos csak egy kötet jelent meg ide
haza, a Vértes László által írt paleolit és mezolit, illetve a
többszerzős, némileg átdolgozott formában Amerikában
kiadott, a római kort átfogó kötet. Később, a 70-es évek
elején kezdtünk hozzá egy három kötetesre tervezett
összefoglalás megírásához, de Akadémiai Kiadónk nem
tartott rá igényt. így az végül is csak orosz nyelven jelen
hetett meg Moszkvában, igaz, hogy három kötetéből a
középső kéziratban maradt. Ebből a két torzóból is lát

Az osztropataki 2. sír leletei
(In: Archaeológiai Közlemé
nyek V. k. 1. 1865) - Finds of
the 2nd grave of Osztropataka

szik, hogy milyen nagy vállalkozás az ilyesmi, és milyen
nagy dolog volt száz esztendővel ezelőtt az összefoglaló
munka megírásának a felvetése és megvalósítása, jólle
het csak két kötetben, ám egy szerző szorgalmas munká
jaként. Ahhoz, hogy a népvándorlás-honfoglalás évszá
zadait jobban felölelő kötet az olvasók kezébe kerüljön,
még várni kellett Hampel József alapvető publikációinak
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(1897-1907) a megjelenésére a századvégen, illetve a
XX. század legelején. Pulszky művének írásakor-szerkesztésekor ezek még csak előkészületben voltak, illetve
az első kötet épp hogy megjelent (1894). A hozzájuk
Passuth Ödön által készített rajzok egy részét már maga
Pulszky is felhasználhatta némely dolgozatához.
A két hatalmas kötetet később már kevéssé forgat
ták. Szabadjon most egy kissé részletesebben szólni a
mű második kötetéről, mely első részében a „barbár
föld“ népeinek emlékeit taglalja a IFI. századtól egészen

old.) földbe kerülésüket feltétlenül 375 elé keltezte. Eb
ben akkor még az európai és magyar kutatók is egyet
értettek vele. Csak jóval később, a XX. század vége felé
sikerült helyüket időben és etnikai tekintetben meg
nyugtatóbban meghatározni, magyar és román kutatók
munkájának eredményeképpen, Fettich Nándor mesteri
technikai elemzései nyomán (1932).
A továbbiakban önálló fejezetet szentelt a „Keszthely-vidéki kultúra“ sírleleteinek a már em lített Lipp
Vilmos féle temető-feltárások alapján, melyeknek nagy

- az ő véleménye szerint - a népvándorláskort lezáró
magyar honfoglalás leleteiig (1-130. old.). Ezután kö

jelentőséget tulajdonított. Kiszélesítette a keszthelyi le
letek körét a később griffes-indás nevet kapott késői

vetkezik még összesen három oldalnyi terjedelemben a

avar emlékek irányába (65-78. old.).
A népvándorlás és honfoglalás régészeti emlékeinek
vonatkozásában még ma sem minden jutott nyugvó
pontra vagy nyert valós történelmi magyarázatot.
Pulszky Ferenc kora régészettudományának magas
szintjén próbált megoldásokat találni, de a kérdéseket
sem hallgatta el, legyen az a Csörsz árka, vagy bármi

Jász-kürt leírása, ahol Ipolyi A rnold véleményét fogad
ta el. A második kötet második, jóval terjedelmesebb
része már nem tartozik tárgykörünkbe, mert abban
Szent Istvántól egészen II. József koráig terjedően „m ű
történeti tanulmányokat“ találunk, egymáshoz eléggé
szervetlenül illeszkedően, am int azt bírálói szemére is
vetették.
A II. kötet bevezetője után a híres osztropataki (Sá
ros megye), később vandálnak meghatározott sírlele
teknek szentel egész oldalakat (13-18. old.), azok só
lyának megfelelően. Ezen a lelőhelyen az első tárgyak
még 1790-ben kerültek napvilágra, majd 1865-ben
akadtak rá a 2. női sírra. Pulszky a sírokat a III. század
második felére keltezte.
A népvándorláskor vonatkozásában Pulszky követ
keztetéseit a kutatás rövidesen túlhaladta, még akkor
is, ha ebben a szintetizálásra törekvő munkában mások
véleményét vette át. Ez áll például a nagyszentmiklósi
aranyleletre, mert Pulszky azt még az V századra he
lyezte, magáévá téve Hampel József korai véleményét.
Ugyanekkor nem fogadta el annak gepida etnikai meg
határozását (63-64. old.). A könyvében és még az elő
ző években megjelent dolgozataiban is taglalt szilágysomlyói leleteket vizigót emlékeknek tartotta (19-51.

más. Munkácsy Mihálynak a Honfoglalás címet viselő
pannójához szakértőként felkért Pulszky például arra
gondolt, hogy a már akkor ism ert néhány tarsolylemez
egykor a harcosok süvegeire volt felszerelve. Pulszky
munkássága idejében még a törteli hun bronzüstöt is
szinte mindenki honfoglaló magyar leletnek tarto tta tehát nomád jellegét felismerték ugyan -, de csak a rö
videsen előkerült höckrichti bronzüst, majd a Posta Bé
la által közvetített oroszországi analógiák révén ism er
ték fel hunkori voltát. Egyes más leletekről azonban et
nikai, időrendi vonatkozásban még ma is eltérő a szak
emberek véleménye. Egy azonban bizonyos: Pulszky jól
tájékozott szakember volt a kb. 700 éves korszak kije
lölt régészeti leletei között, igyekezett azokat a hazai és
az európai régészet vérkeringésébe mielőbb bejuttatni,
szakszerűen, kora tudományos színvonalán publikálni.
Tette ezt számos más, igazgatási, tudományszervezési
feladata magas szintű teljesítése mellett.
■

Pulszky Ferenc és a Történelm i Képcsarnok

Basics Beatrix

A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka bár ténylegesen az 1884-es évtől működik - egyike azon
intézményeknek, melyek ugyan nem a millenniumi ün
nepségek hivatalos keretei között jöttek létre, de a meg
alapításukat célzó ideák szoros összefüggésben vannak
a századvég, a millennium eszmekörével. Rögtön elöljá
róban meg kell azonban állapítanunk, hogy - s ezt re
mélhetőleg a leírattak érzékeltetik - Pulszky Ferenc és a
gyűjtemény kapcsolatának lényege az, hogy ő volt tulaj
donképpen az intézmény ötletének szülőatyja, első meg
fogalmazója.

Tiziano követője: II. Szulejmán
portréja. A Történelmi Kép
csarnok legkorábbi szerzemé
nyeinek egyike
A follower of Tizian: Portrait of
Suleiman II. One of the earliest
acquisitions of the Historical
Gallery
Foió-phoio: Dallasi a .

Pulszky Ferencnek az elő
adásban érintett munkái:

- A magyarországi avar lele
tekről. (ÉTTK 1874. 3-12. o.)
- Néhány magyarországi és
ősmagyar leletről. Felolvasó
előadás az MTA nagygyűlé
sén,

1878. lel.: Ali

223-224.

1878.

o. és Századok

1878. 680. o.
-

Bökény-mindszcnti lelet.

Ali 1881. 201-210. o.
- Rekcszcs ötvösség Magyarországon. A li 1881. 146-156.0.
- Előadás az őskori és nép
vándorláskori ötvösmunkák
ról az Országos Régészeti
Társaságban. Vasárnapi Új
ság 1883. 175-176. o.
- A perjámosi lelet. AÉ 1886.
- A mezőberényi két arányló
iét. AÉ 1885. 100-102. o.
- A népvándorlás kora és A
vezérek

kora.

Az

Oszt

rák-Magyar Monarchia írás
ban és képben. Magyarország
I. kötete. 1888. 33-34. o.
- Az Alföld régészeti emlékei.
U. o. 11. 1891. (ismertetése:
AÉ 1890. 445-446. o j
- Tanulmányok a népvándor
lás korának emlékeiről. ÉTTK
1889.
- A Szilágysomlyói kincslelet .
AÉ 1889. 223-238. o. lsm.
mp. AÉ 1890. 182-184. o.
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Ferenc

Pulszky and

the

Historical Gallery of tile
Hungarian National Muse
um

The H istorical Gallery was
founded in 1884, on Ferenc
Pulszky’s initiative. His son.
Károly Pulszky - who became
director of the Museum of
Fine Arts

later suggested

that the paintings in the
collection of the Hungarian
National Museum should be
divided between two separate
collections: one containing
the masterpieces made by
famous masters, the other
the paintings whose docu
m entary and iconographic
value outweighed their aesthe
tic value. This latter even
tually became the core of the
Historical Gallery, containing
paintings and graphics which
documented the lives of out
standing persons, events and
places of Hungarian history.
Although relocated several
times, the collection is now
again housed in the Hungarian
National Museum, even though
the paintings have never been
shown as an independent exhi
bition as they were in the past.

Már a Magyar Nemzeti Múzeum megalapításakor, az
épület megtervezésekor domináns koncepció szerint a

tó dekoratív párkány fölött színes (!) falakon, sűrűn egy
más mellett és fölött elhelyezve függtek a képek. Az

múzeum egyfajta „dicsőség csarnoka“ (a meglévő német
példák - Rulimeshalle - nevének tükörfordításával) lett

egyik legkorábbi, művészről elnevezett terem az úgyne
vezett Markó-csarnok volt, ahol a művész 1853-as pes

volna, amely nemcsak a múlt emlékeit őrzi, de a nemze
ti múlt és jelen nagyjai számára á llíto tt emlékmű is. Az
elképzelés m ár az antikvitásban is létezett, a rene
szánsz kori felelevenítése után a XIX. század folyamán
mindvégig nagy súllyal volt jelen az európai közgondol
kodásban. Ugyanígy a magyar nemzeti történelem pan
teonjának kialakítása a Magyar Nemzeti Múzeum alapí
tásától kezdve élő eszme. A Képcsarnok Egylet meg is
nevezi azokat a múltbeli nagyjainkat, kiknek - ekkor

ti látogatása után állították ki műveit, középen a Hans
Gasser által készített portrészobrával.
A Zichy-teremben ugyancsak középen, posztamensen elhelyezve á llt a névadó művész mellszobra, fő he
lyen, a Habsburg-portrék mellett az egyik nagyméretű
festménye, az „Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalá
nál“ volt látható. A Munkácsy-terem - a mester büszké
vel - főként a korábban a Markó-csarnokban elhelyezett

még - szobor ábrázolásait szeretné bemutatva látni. A
képtár létrejötte és átalakításai, a bemutatott anyag vál
tozásai is ezt az elképzelést követik: a Habsburg-galéria
mellett, mely egyre kisebb jelentőségű lesz, a történelmi

magyar és külföldi zsánerjelenetek és tájképek bemuta
tását szolgálta. A nagyteremben, melynek stukkódíszes,
ornamentális dekorációjú mennyezetén a festmények
megvilágítására üvegablakon áradt be a fény, a műfaji

Széchényi Ferenc könyvtárának felajánlása (1802)
után a Nemzeti Múzeum létrehozásának terveit M iller

hierarchia legmagasabbrendűnek ta rto tt darabjai, törté
nelmi kompozíciók, valamint allegorikus-mitológiai té
mákat feldolgozó képek voltak kiállítva.
1863-ban országos bizottság jött létre a Nemzeti Mú
zeum gyűjteményeinek rendezésére. Ekkor születtek ja
vaslatok új, más felosztású és rendeltetésű gyűjtemé
nyek kialakítására. Voltak művek, melyek a régiségtárba,
mások az általános képtárba tartoztak. 1871-ben meg
született az Országos Képtár, 1884-ben pedig a Történel

Jakab Ferdinánd készítette el József nádor megbízásá
ból 1807-ben. Az országgyűlés a következő évben alapí
totta meg a Nemzeti Múzeumot, a könyvtárral, mint an
nak részével. József nádor mindvégig sokat foglalkozott
a múzeum ügyeivel, Barabás Miklós által megfestett
1846-os életnagyságú portréja a róla elnevezett Nemze
ti Képcsarnok egyik első darabja lett. De még ezt meg
előzően, 1836-ban Pyrker János (1772-1847) egri érsek

írásában Szathmáry Károly történész az épülő Ország
házat szemelte ki helyszínnek. Szathmáry javaslatának
megvitatására bizottság jött létre, melynek tagjai - egye
bek között Pulszky Ferenc és Pulszky Károly. Szathmáry
elképzelésével szemben a képzőművészeti anyagot két
nagy csoportra választották szét: a történelem forrásául
szolgáló művek kerültek a Történelmi Képcsarnokba, míg

és művészarcképek termei közvetítik a nemzeti panteon
eszméjét. A nagyterem történelmi kompozíciói pedig
már a nemzeti m ú lt eseményeinek bemutatása m ellett
azok egyfajta igazolásául is szolgálnak.
Hogyan alakult ki azonban a Magyar Nemzeti Múze
um képtárából a Történelmi Képcsarnok intézménye?

190 darabból álló képtárát a Nemzet i Múzeumnak ado
mányozta. Ez a gyűjtemény vált az első hazai nyilvános
képtár alapjává, melyet ugyan csak tíz év múlva, 1846ban nyitottak meg, m ára Nemzeti Múzeum frissen elké
szült épületében. Ezután jelent meg Mátrai Gábortól a
katalógus is. 1845-ben Kubinyi Ágoston indítványozásá
ra jött létre a Nemzeti Képcsarnokot Alapító Egyesület,
s ő, mint a Nemzeti Múzeum első kinevezett igazgatója
adta ki 1868-ban a Képtár lajstromát.
A nemzeti panteon váltakozva jelentett kép-, illetve
szoborcsarnokot, s számos terv és elképzelés látott
napvilágot az ábrázolandó személyek névsoráról. A fő
lépcsőházba tervezett szoborsorozatból néhány darab
ma is megvan. A fölöttük lévő fríz falképeivel tematikai
összefüggésben állnak, és ez az elrendezés is a nemze
ti panteon gondolat sajátos megformálása.
1857-ben egy kisebb teremben Habsburg-galériát
hoztak létre. Ennek darabjai csaknem hiánytalanul meg
vannak. Máig sértetlenül megmaradt az alapító emlékét
őrző reprezentatív Széchényi-terem. Az Ybl Miklós által
tervezett faburkolattal és könyvszekrényekkel 1863-ra
készült el, de csak két év múlva nyitották meg. 1866-ban
az újrarendezett képtár hét csarnoknak nevezett terem
ből állott, melyek közül az elsőben és az utolsóban volt
portrégaléria. Az előbbiben kiemelkedő történelmi sze
mélyiségek - többek között az alapítók - képmásai, míg
az utolsóban híres művészek arcképei sorakoztak. A
hetvenes-nyolcvanas évek fotói alapján a hagyományos
képtár-múzeum termei állnak előttünk: az alul körbefu

mi Képcsarnok. Ez utóbbi ügyében 1882-ben megjelent

az önálló művészeti-esztétikai értékük szempontjából ki
emelkedőnek ítélt darabok az Országos Képtárba, majd
a Szépművészeti Múzeumba. A gyűjteményeknek ez a
fajta elválása jellegzetesen XIX. századi jelenség.
A nemzeti panteon állandóan és erősen jelentkező
eszméje nem fért meg az egykori nagy magángyűjtemé
nyekből kialakuló nemzeti képtárak, a múlt században
megformálódó jelentős képzőművészeti gyűjtemények
gyakorlatával. A történelmi képcsarnokok, a hősök és ki
emelkedő személyiségek portrégalériái esetében ugyan
fontos volt, hogy az arcképeket a legjobb művészek fes
sék vagy formázzák, de még ennél is fontosabb volt ma
guknak a személyiségeknek különböző és váltakozó
elképzelések szerinti kiválogatása. E válogatás szem
pontjait igyekszik írásba foglalni az az 1882-ben készített
tervezet, amelyben a hazai XIX. századi festészet egyik
legnagyobb mestere, Barabás Miklós a történész
Szathmáryval együtt fejtegeti, m iért lenne elengedhetet
lenül fontos a Történelmi Képcsarnok felállítása. Trefort
Ágoston kultuszm iniszter 1883-as leirata, melyben
Pulszky Károlyt bízza meg hivatalosan a Képcsarnok
tervének kidolgozásával. A képviselőház szavazása után
az anyagiak is megvannak, s az uralkodó pedig a hely
színt, a Várkert bazárt biztosította. A gyűjtemény anya
ga a Nemzeti Múzeum műtárgyaiból jött létre: a Képtár
és a Régiségtár 403 festménye és szobra mellett a Szé
chényi Könyvtár 15 301 grafikai lappal járult hozzá.
Az 1886. januári megnyitón Pulszky Károly a követ
kezőket mondta: „A történet feladata new az, hogy a
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múlt szereplőit megjutalmazza, vagy elítélje, hanem
hogy a m últról igaz ismeretekhez jusson, számot adjon
úgy a külső viszonyokról és alapokról, melyekben a nem
zetek élete megnyilatkozott, m in t a körülményekről és

Az Akadémia képtára

okokról, melyek e változásokat előidézték. E gyűjte
ményben tehát a múlt alakjait nem tisztán egyéni érde
meik szerint kell befogadni, hanem mindazon képeket,
melyek őket hitelesen ismertetik... Viszont e meghatáro
zásból folyik az intézetnek a rokongyűjteményektől való
különbözősége. Ott a művészi érték a mérvadó, ezt itt
háttérbe szorítja az ábrázolt tárgy hitelessége és jelen

Szabó Júlia

tősége. “
A Nemzeti Múzeum Képtárából kivált önálló Kép

1866-ban elkészült a Magyar Tudományos Akadémia pa
lotája, August Friedrich Sttiler porosz építész jól sikerült
alkotása. Az elmúlt évben a Magyar Tudományos Akadé
mia Művészeti Gyűjteménye bemutatta a Palotához ké
szült tervrajzok sorát Kemény Mária és Váliné Pogány Jo

csarnok 1894-ben a Stefánia úti épületben nyílt meg új

lán értő interpretációjával. Az akvarellek, tusrajzok egy
része ékes bizonyíték volt arra, hogy a Tudományos Aka

rarendezett, tizenegy termes kiállítással, bár az 1888ban a közgyűjteményeket felülvizsgáló bizottság dönté
se szerint a Képcsarnok a Nemzeti Múzeum részét kell
hogy képezze. A Nemzeti Múzeumhoz való csatolás paradox módon az anyaintézményből kivált gyűjtemény
ugyanoda való visszakerülését szorgalmazzák - folya
matosan napirenden maradt. 1907-ben megint csak
nem ott, hanem a Magyar Tudományos Akadémia palo

démia épületének 111. emeletére minden pályázó kora leg
magasabb szintjén tervezett képtárat. Az sem volt kétsé
ges már az 1860-as évek elejétől vagy talán korábban
sem, hogy az Akadémia képtára a legnagyobb magyar
gyűjteményt, az Esterházy család európai festmény-,
rajz- és grafikai gyűjteményét fogadja be, ha elkészül.
Az események szerencsésen alakultak. Az idős Es
terházy Pál, miután a képtár Ausztriából Magyarország

Benczúr Gyula: Rudolf főher
ceg portréja. Az Akadémiai
Képtár gyűjteménye.
Gyula Benczúr: Portrait of
Archduke Rudolf. Collection of
the Hungarian Academy of
Sciences
roui-pimi»: naiiasi \.

ra hozatalát már többször megbeszélte Széchenyi Ist

The Gallery of the Hunga

vánnal, Dessewffy Emillel, hajókon hazaszállíttatta a
gyűjteményt. Rövidesen megnyílt az első tárlat az Aka
démia III. emeletén az egyetemes festészet nagyjainak
alkotásaiból, mindazon remekművekből, melyek ma a
Szépművészeti Múzeum kincsei. A herceg halála egy
ideig kétségessé tette a gyűjtemény tartós maradását,
de végül az országgyűlésnek tett javaslat alapján köz
adakozásból és állami segítséggel megvásárolták. A
gyűjtemény neve először Országos Képtár volt, később

rian Academy of Sciences

tájának harmadik emeleti helyiségében nyílt a Képcsar
nok anyagából kiállítás. Jóllehet ez a kilenc term et be
töltő tárlat nyitva volt a II. világháború kitöréséig, 1934ben a Történelmi Képcsarnokot jogilag is a Nemzeti Mú
zeumhoz csatolták. A második világháborút követően a
„Magyarország története“ című kiállításig - ahol ugyan
csak kis rész- és kiegészítő anyagként szerepeltek a
festmények és grafikák, lévén a bemutató történeti nem is volt önálló tárlata ennek a fontos és méreteiben,
kvalitásában egyaránt kiemelkedő gyűjteménynek. Ez
annál is inkább sajnálatos, mivel ily módon létének
egyik alapvető indoka kérdőjeleződik meg.
A Nemzeti Múzeum legújabb történeti kiállítása az
eddigieknél nagyobb mértékben számolt ugyan a Törté
nelmi Képcsarnok anyagával, ám a hatalmas festészeti
és grafikai együttes állandó vagy akár időszaki, váloga
tás jellegű bemutatása továbbra is várat magára.
Az 1884-es hivatalos megnyitás után született egy
olyan intézmény, mely a millenniumra megrendelt és
nagy számban elkészült történelm i témájú művek - el
sősorban eseményábrázolások - sokszor erőszakolt
koncepciója, üres reprezentativitása helyett gyűjtemé
nye egészével képviselte a nemzeti múltat, az annak
megörökítését célzó nemzeti panteon eszmét, másrészt
a századforduló pozitivista szemléletének igénye sze
rint a m últ bemutatásának hiteles forrásértékű együtte
sét hozta létre. Ilyen indíttatású gyűjtemények sok or
szágban léteznek - egyik leghíresebbjük a londoni
National Portrait Gallery - és az igény rájuk nálunk is
megvan. Annál inkább sajnálatos, hogy a Magyar Nem
zeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka jelenleg is csak a

Szépművészeti Múzeum.
Nem jelentéktelen adat e vásárlással kapcsolatban
az első javaslattevő neve. Ez a tapasztalt, nagytudású
műértő Pulszky Ferenc volt. A gyűjtéssel ifjúkorától elje
gyezte magát, számára azonban kevésbé a festészet,
mint a kisplasztika, kevésbé a reneszánsz és a barokk,
mint az antikvitás, a bizánci művészet és a középkor
művészete volt vonzó.
Pulszky ismerte és írásaiban hirdette a művészetek
kultúrateremtő erejét. Világutazóként és polgárként
tisztában volt az értékekkel és azok rendjével. Hosszas
külföldi tartózkodás után tért haza a kiegyezés évében
Magyarországra, hamarosan követ lett az országgyűlés
ben, de mindenek előtt kulturális feladatokat vállalt. A
Magyar Tudományos Akadémián éppúgy igyekezett
hasznossá lenni, mint az Országos Magyar Képzőművé
szeti Társulatban, mely ezekben az években fejlődött ki
zárólagosan nemzeti célú intézményből nemzetközi ki
állító társasággá. A Társulat színhelye ekkor az akadé
mia II. emeletének néhány terme volt. Nem véletlen, hi

The first exhibition - from the
masterworks in the Esterházy
gallery - was mounted in the
halls of the gallery on the third
floor of the Hungarian Aca
demy of Sciences, not long
a fte r

the

opening of the

building in 1866. On Pulszky's
proposal, this collection was
later purchased, partly from
state funds and partly from
funds raised through public
donations, and it eventually
became the core of the Natio
nal Picture Gallery, and, later
still, of the Museum of Eine
Arts. In 1868, Pulszky also
mounted an exhibition from
his own collection of antique
art, but since the available
funds were insufficient for
purchasing the Pulszky-Fcjerváry collection, it. was later
auctioned in Paris.
The

National

Picture

Gallery which was continuous
ly expanded through dona
tions and new acquisitions

szakemberek kutatóhelye, gyűjteménye a hazai és a kül

szen mindkét intézmény létrejöttétől hirdette a tudo
mány és a művészet összetartozását, egymáshoz mér

földi közönség számára egyaránt ismeretlen.

hető értékvilágát. 1867-ben a Képzőművészeti Társulat

ing of the Academy and was

időszaki kiállításon mutatta be Pulszky Ferenc és néhai
tudós nagybátyja antik gyűjteményének nagy részét.

Arts, opened in 1906. The Aca

■

Az Akadémia képtára ebben a történelmi pillanatban
közel állt ahhoz, hogy európai rangú képgyűjtemény
mellett egy jelentős kisplasztikái gyűjtemény is beköl
tözzön falai közé. Pulszky a kiállítást az 1868-as év ele
jén kibővítette és megismételte az Akadémián.

eventually outgrew the build

moved to the Museum of Fine

demy remained the gallery of
Hungarian art and of Hunga
rian historical paintings until
the end of World War 2. The
Art Collection opened in 1994
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evokes the memory of these
former picture galleries.

Irodalom

A Magyar Tudományos Aka
démia es a művészetek a 19.
században. Budapest 1992.
Katalógus. Magyar Nemzeti
Galéria.
A Magyar

Tudományos

Akadémia Palotájának pályá
zati tervei. Budapest 1996.
Katalógus.

MTA Művészeti

Gyűjteménye.

Az ország, illetve adakozó, műértő közönsége azon
ban nem volt olyan erős, hogy két gyűjteményt egy idő
ben vásároljon meg. Maradt az Esterházy-képtár, a
Fejérváry-Pulszky gyűjtemény pedig Párizsban kalapács
alá került. Id69-ben Pulszky Ferencet a Nemzeti Múze
um igazgatójának nevezték ki: élete, munkássága ettől
kezdve a múzeummal azonosult. Gyűjtő tevékenységét
azonban igyekezett megörökíteni az Akadémia régésze
ti bizottságában és könyvtárában.
Az Archaeologiai Közlemények VI. és VII. füzetében
több helyen is olvashatunk a Römer Flóris által szer
kesztett híradásokban Pulszky nagylelkű adományáról
az Akadémia számára: „Pulszky Ferenc bizottmányt ta
gunk a bizottság leltárának ajándékozott három kötet
nyi rajzot, melyek az egykori Fejérváry-féle régészeti
gyűjtemény másolatait foglalják. “ A három kötetnyi rajz

Gyűjteménye. E katalógusban

mellett egy hatalmas régészeti könyvcsomó őrizné
Pulszky emlékét az intézményben. A feltételes mód jo
gos, mert a Fejérváry-gyűjteményt ábrázoló nagymére
tű igényes akvarellek később a Nemzeti Múzeumba ke
rültek. (Csak néhány szerényebb mű, Varsányi János

I. Szilágyi János György tanul

rajzaiból véletlenül fennmaradt válogatás található ma

mányait: 24-36, 97-114.

az Akadémia Könyvtárának Kézirattárában.) A könyvek
ből is csak néhányat lelt már fel a század végén Budenz
József, akit megbíztak a leltározással. Pulszky a leg

Pulszky Ferenc (1814-1897)
emlékére.

(Ferenc

Pulszky

Memorial Exhibition) Buda
pest. 1997. MTA Művészeti

(Ismertetését lásd c számunk
57. oldalán)

szebb rajzokat (egy vagy három kötetben) magához kér
te a múzeumba. Nosztalgiából, vagy azért, mert úgy
vélte az Akadémián már nem foglalkoznak egyetemes
művészettel, ki tudja?
Az Akadémián az Országos Képtár újabb adomá
nyok, vásárlások után a század végére kinőtte a széparányú, historizáló épületet. Először a Képzőművészeti
Társulat költözött el az Andrássy úti Mintarajziskola
épületébe, majd a Hősök terén épült Műcsarnokba,
mellyel szemben már épült egy új múzeum. Az Akadé
mia Képtára a XX. század elején a nemzeti művészet és
nemzeti történelem képcsarnoka lett egészen a II. világ
háborúig. Külön gyűjteményeiben: a Goethe-múzeumban, a Széchenyi-múzeumban, a Kisfaludy Társaság
gyűjteményében éltek tovább az előző kor nagy adomá
nyozóinak gesztusai, emlékei.
A Könyvtár kézirattárában őrizték egy félbemaradt
nagy rajzgyűjtési tevékenység maradványait. Ebben ki
emelt helyet kapott például gróf Waldstein Jánosnak
Thomas Ender által festetett nagyméretű akvarellsorozata felvidéki tájakról, történelmi emlékekről, városokról.
Az Akadémiának így nem képtára, de képtárai vol
tak. Az 1994-ben nyílt Művészeti Gyűjtemény állandó és
változó kiállításaival e képtárak emlékét igyekszik fel
idézni, bemutatni.

■

Pulszky Ferenc és a magyar múzeumügy

Darkó Jenő

Ferenc Pulszky and Hun
garian museum policy

The author reviewes some of
the major events in Pulszky's
life which made him eminent
ly suitable for his role played
in the history o f Hungarian
museums. The close contacts
between the Hungarian Natio
nal Museum and the Hunga
rian Academy of Sciences were
also im portant since when Fe
renc Pulszky became the di

Amikor megemlékezünk Pulszky Fe
rencről, akkor szinte óhatatlan, hogy
azt az elkopott szemüveget vegyük
fel, amelyen keresztül az elmúlt év
tizedek látták ő t.1 Éppen azért kí
sérletet tettünk arra, hogy primer
forrásanyaghoz forduljunk, és annak
segítségével rajzoljunk új képet Pulszky
Ferencről. így a rendelkezésünkre álló rö
vid idő alatt átnéztük az Akadémia Kézirattá
ra és a Széchényi Könyvtár Kézirattára Pulszky
Ferencre vonatkozó anyagát. Ebből adódik, hogy az elő
adásunk címében foglalt témát nem tudjuk teljes egé
szében megrajzolni.

gimnáziumhoz köti, amely 1865-ben
ünnepelte fennállásának kettőszáza
dik évfordulóját. Ezen a Magyar Tu
dományos Akadémiát Pulszky Ferenc
képviselte.2 A magyar evangélikusságnak kiváló, kiemelkedő egyénisége
ő, de Eperjesnek és a magyar evangéli
kusoknak a reformkorban nem egyetlen
képviselője, hiszen Kossuth Lajos is volt
eperjesi diák.
Szabad legyen a továbbiakban egy rövid vázlatot
adnom Pulszky pályafutásának azokról a részleteiről,
amelyek szorosan nem kapcsolódnak ugyan a múzeum
ügyhöz, de amelyek megértése nélkül nem tudjuk meg

rector of the National Muse

Mindezek előrebocsátása után, szabad legyen témá

magyarázni azt, hogy Pulszkyból hogyan lett a múlt szá

um in 1869, he was already a

mat úgy megjelölni, hogy ezúttal Pulszkyt mint egyénisé
get, vagy m int egyszemélyes nemzeti intézményt fog

zad hatvanas éveiben a Magyar Nemzeti Múzeum igaz
gatója. Pulszky pályája, hivatalos, tehát akadémiai kar

nám fel, másrészt pedig a múzeumot m int eszmét és
gondolatot, illetve intézményt jelölném meg. És akkor

rierjének indulása nem műtörténeti tanulmányaival függ

member of the Academy. His
thorough, and internationally

three major oeuvres. He was

csak zaklatott évtizedei között.
Mindenekelőtt Pulszky Ferenc pályája, indíttatása és
indulása, amiről eddigelé nem esett szó, őt Eperjeshez,

össze. Vörösmarty és Kölcsey javasolták Pulszkyt az
Akadémia első osztályába, vagyis az irodalmi osztályba
fölvenni 1838-ban érdemeiért, miként azt Jókai jóval ké
sőbb a következőkben látta: „és te voltál a legelső igaz
ságos bírálója Petőrinek. Én nem találkoztam olyan ma
gjai' irodalomtörténettel, amelyben Pulszky rói megírták

awarded associate member-

az eperjesi ágostai hitvallású (evangélikus) egykori fő

volna, hogy nélküle nem lett volna Petőfi Sándorunk.

acclaimed knowledge of art
history made him an excellent
candidate for this post.
During his long life, Pul
szky could easily have created

ennek a két intézménynek és ennek a két eszmének a ta
lálkozását kellene megrajzolnunk a XIX. század ugyan
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Amikor 1838-ban Schedel (Toldy) Ferenc kiküldi a vi
déki fizetéses tagok listájára való felvételéről (ami meg
felel a későbbi levelező tagságnak) az értesítést,4 azt kö
vetően 1840-ben tart székfoglaló előadást az Akadémi

Akadémia alapítása körüli iratok kifejezetten utalnak ar
ra, hogy az Akadémia az eredeti szándék szerint kezdet
től fogva gyűjteményi ügyekkel is foglalkozott. Az Akadé
mia nem 1825-ben alakult meg, hanem akkor, amikor a

ship in the Academy rather

án. „A régi műemlékek befolyásáról az új művészetre“ 3
címmel Pulszky ezúttal azt fejtegette, bogy a XIX. száza
di művészet hogyan tekintett retrospektive vissza az

Nemzeti Múzeum, az 1808. évi törvényekkel. Csak míg a
Nemzeti Múzeumot össze tudták kapcsolni a Széchényi
alapította könyvtárral, és így megvolt a finanszírozása,
az Akadémia esetében a Marczibányi alapítvány nem volt

active in the Archaeological

elegendő az Akadémia működtetésére, és ezért kellett
várni 1825-re, Széchenyi István színre léptére.
Ebben az értelemben tehát a „múzeum“ gondolata
mint „Tudós Társaság“ jelentkezett, ez az Akadémia
olyan intézmény, amely gyűjteményekkel rendelkezik.
Hiszen az 1790 utáni tárgyalásokban a Tudós Társaság
előkészítő bizottságai közül a hadtörténeti bizottság
Bécsben, a gyűjteményügyi bizottság Komáromban14 jött

ies which are currently housed

előző korok művészeteire. Székfoglalója volt az első mű
történelmi előadás Magyarországon.“
Az 1838-as Athenaeumban megjelent „A műgyűjte
mények hasznáról“1 című írása, majd szintén műtörté
neti írása az Athenaeumban „Irá n és Túrán““ címmel.
1842-ben Henszlmann írását bírálja Dürerről.9 Végül is
életének első periódusa a szépirodalmi és m űkritikusi
tevékenységhez kapcsolódik. Ez irodalmi munkásságá
ban is kifejezésre jut: a magyar mondakincs, a szájha
gyomány gyűjtéséhez és publikálásához kapcsolódik.
Pulszkynak olyan hosszú volt az élete, hogy abból há
rom nagy korszak és három ember munkás élete telt
volna ki. 1848 után adódik a második, az emigrációs
korszak, és a hazatérés után pedig életének az a szaka
sza, amely tükröződik az akadémiai pályafutásában is.
1867-ben Arany János értesíti rendes tagságáról, vala
mint köszönetét fejezi ki Pulszkynak az Akadémián le
tett 1200 kötetes könyv ajándékáért.1"
Azonban ha Pulszky egyéniségét meg akarjuk érteni,
akkor esetében van egy revelációszerű tény. Pulszky iga
zi anyanyelve német volt, és csak a nagyanyjánál Komlós-Keresztesen tanult meg magyarul. De magáról
Pulszky egy helyen azt mondja: „Ha Bécsien maradtam
volna, klasszika archaeológus lennék, ha Pesten marad
tam volna, magyar irodalmár, ha Eperjesen, német köl
tő, legjobb esetben oppositionalis táblabíró.“ '' Pulszky
nak ebben a kijelentésében benne van a múlt századi li
beralizmus szabadság érzete, amely a nyelvi nemzethez
kapcsolódott.
Ezen a ponton szeretnék áttérni az intézmény, a mú
zeum gondolatához. Általában azt szoktuk mondani,
hogy a múzeumügy a Széchényi Ferenc-íéle alapító ok
irattal kezdődik Magyarországon. Azonban érdemes
megnézni az 1790-91. évi országgyűlés cikkelyeit12 és
az országgyűlési ajánlásokat. Ezekben az országgyűlési
ajánlásokban már mindaz a program benne van, ame
lyért közel százötven évig fog küzdeni a politika. Benne
van a nemzeti nyelv ápolásának, a nemzeti nyelven mű
velt tudományok ápolásának célja, valamint az ahhoz
kapcsolódó intézmények életre hívásának feladata. Ezen
a ponton azonban egy értelmezési problémával állunk
szemben: m ert ha a kassai Magyar Museum-ra, vagy
Aranka György erdélyi törekvéseire gondolunk, akkor a
múzeum nem az, ami felfogásunk szerint ma múzeumot
jelent. Világosan kell látni Széchényi Ferenc törekvését:
hogy ha a tudós társaságot első lépcsőben nem lehet
ezen a címen létrehozni, akkor csinál múzeumot.

össze. Tehát a gyűjtemény-ügy előtörténete, úgy tűnik,
más interpretálásra szorul, m int amit megszoktunk, és
így az Akadémiához kapcsolódik.

early, in 1838. for his literary
activity. Following his return
from the emigration, lie became

Committee of the Academy.
The article reviews some
of Pulszky's unpublished stud

in the Archives of the Acade
my and the Széchenyi Library.
The author concludes that the
key to Pulszky's kaleidoscopic
writings lies in the Romantic
view o f history that charac
terizes Pulszky's essays on
Hungarian history and this
allows a better understanding
of Pulszky's career as an
antiquarian, art historian and

Szeretném tovább vinni a gondolatot, hogy végül is
mi teszi a kiegyezést követően Pulszkyt alkalmassá a
Nemzeti Múzeum igazgatására. Ez szintén a gyűjtemé
nyek, még pedig a magángyűjtemények, a m ár sokat

Jegyzetek

emlegetett Fejérváry-Pulszky gyűjtemény ügyéhez kap
csolódik.
Az Akadémia gyűjteményi tevékenységéhez kapcso

írói működése jubileumára.

lódik a Régészeti Bizottság működése.'“ A Bizottság tö r
ténete bizonyos értelemben messze vezetne tárgyunk
tól. Abból a szempontból azonban figyelemreméltó,
hogy az 1858-ban megalakult Régészeti Bizottság a mű
tárgyakkal kapcsolatos igazgatási feladatokat az 1850es császári rendelettel fe lá llíto tt bécsi „Central
Comission für Erforschung und Erhaltung der BauDenkmäler“ működésével párhuzamosan látta el tevé
kenységét a magyar államterületen. Ezzel a Magyar Tu
dományos Akadémia a bécsi Central Comission-nal
egyenrangú jogokat követelt magának."1Ebben az érte
lemben tehát az Akadémiának volt önálló gyűjtőtevé
kenysége, voltak önálló gyűjteményei. Ugyanakkor a Ré
gészeti Bizottság esetében olyan tevékenységet fejtett
ki, ami a mai napig érezteti hatását, ha csak a m ost ké
szülő törvény nem fogja végképp eltüntetni szerepét az
ásatási engedélyek kiadása kérdésében. így tehát, ami
kor Pulszky hazatér, m int akadémikus előbb a Régésze
ti Bizottság tagja, majd annak elnöke lesz, és csak
Kubinyi Ágoston 1869-ben történt nyugalomba vonulá
sát követően nevezi ki Eötvös József kultuszminiszter a
Nemzeti Múzeum élére.

Ilyen értelemben figyelemre méltó az az eredmény,

Amikor a kiegyezést követő magyar államigazgatás
kiépülésével megszerveződik a múzeumügy minisztériu
mi szintű ügyosztálya, egy bizonyos ideig Pulszky tölti
be ennek az ügyosztálynak a vezetői tisztét.
* * *
Szeretném felhívni a figyelmet olyan publikálatlan

melynek során az 1859-ben a kolozsvári Angol királynő

kéziratokra, amelyek ismerete, vagy publikálása valami

politician.
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lyen módon, akár a Pulszky Társaság működése révén,

15. Marosi Ernő: A Magyar

Múzeum Egylet megalakítását mondja ki.1:1
Akkor, teszem fel a kérdést, mi a köze a múzeumnak
a gyűjteményhez? Mert mai fogalmaink szerint a múze

nagyon üdvös volna. Itt m ár említés történt a Fejérváry

Tudományos Akadémia szere

gyűjtemény elefántcsontjainak leírásáról. Annak egy
„Elfenbeinmonumenta der Sammlung des Herrn Gabriel

pe a régészet és a művészet

um nemcsak tudományos tevékenységet folytató, hanem
elsősorban gyűjteményeket őrző, gondozó intézmény. Az

Fejérváry“ címet viselő, német nyelvű változatára17 is
rátalálunk a kéziratok között. A budapesti archaeologiai

gyar Tudományos Akadémia

történet kezdeteinél, in: A Ma
és a művészetek a XIX. szá-
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Borsos Béla, A „Magyarorszá

kongresszuson ta rto tt megnyitó beszéde franciául talál
ható meg."1 Ugyanott találjuk írásait Teleki Sámuel

gi Műemlékek Ideiglenes Bi

sáromberki gyűjteményéről, a pozsonyi dr. Simkó Dániel

talom már lényegesen más. A külföldi hatást az egyete
mes történetből vett általános jellemzések magyarázzák
meg. A keresztesháborúk és a Magna Charta először sze

zottságáénak működése cs a

evangélikus gyűjteményről és múzeumról.
„Die Kunst in Ungarn“ című értekezését Johann C.

repelnek mint II. Endre korának magyarázói. Mátyás k i
rályt nagyon szigorúan megbírálja, noha ... nagyságát

Meyernek dedikálja. Találunk egy terjedelmes eszmefut
tatást „Anfänge der Kunst“ címmel. Ugyanott egy
„Goldschmiedekunst in Ungarn“, és egy „Museen“ című
terjedelmes dolgozattal is találkozunk."' Végül a Pulsz
ky iratok között lehet megtalálni Cserey Jánosné 1879.
november 5-én, Imecsfalván kelt, a Székely Nemzeti

elismeri. “ Marczali itt megjegyzi, hogy „a Habsburgokról
már nem ír - fél a cenzúrától. “2:‘ A kéziratok között rá
bukkantunk műve folytatására, amely „Die Ungarn unter
den Königen aus dem Hause Habsburg und Lothringen“
címet viseli.21 Természetesen a történetíró és a politikus
Pulszky esetében sem válik el, különösen nem válhatott
el a XIX. századi romantika korában. A nemcsak törté

zaclban. Bp. 1992. 85-88. 16.

gyűjtemények kialakulásának
kezdete, in: Magyar Műemlék
védelem 1967/68. Bp. 1970.
17. OSzk Kézirattár Quart.
Germ. 932.
18. OSzK Kézirattár Quart.
Hung. 2502
19. OSzK Kézirattár Quart
Germ. 932
20. OSzK Kézirattár Quart
Hung. 2502
21. Vö. Gunst Péter, A magyar
történetírás története. Bp.
1995. 159.
22. Athenaeum, 1838.1839. évf.
23. Pulszky Ferenc százados
emlékünnepe (1914. okt. 26)
in:

MTA

Emlékbcszédck

XVI/14.11.
24.

OSzK

Kézirattár

Germ. 1151

Föl.

Múzeum ügyében írt iratát.2"
* * *
Záró gondolatként, hogy a Pulszky Ferencről alkotott
képet teljessé tegyük, röviden utalunk a történetíró
Pulszky tevékenységének jelentőségére.21 A Horváth Ist
ván romantikus történetfelfogása, valamint Horváth M i
hály és Szalay László történetírói működése közötti űrt
Pulszky tölti be történetírói munkásságával. Meglehető
sen korán, még az 1830-as években veti papírra a
nyomtatott formában csak jóval később megjelentetett
munkáját, mely „Eszmék Magyarország története philosophiájához“ cím et viseli.22 Marczali Henrik erről találó
an a következőket írta: „A külső keret a régi, megszo
kott, a dynastiák szerint való hármas felosztás, de a ta r

neti fejtegetéseket tartalmazó műve, talán Széchenyi
dunaszabályozási terveinek megvalósulása kapcsán,
nem véletlenül viseli a „Töredékes észrevételek a Dunaszabályozás ‘s keleti kérdés irá n t“ címet.25 Marczali mél
tán állapítja meg: „A múlttal való rokonszenves együtt
érzés a felvilágosodással és a régi h itte l egyaránt ellen
tétben álló romanticismusnak a gyümölcse. Ennél érvé
nyesült először az aesthetikai szempont. Ennek az isko
lának Pulszky Ferenc volt nálunk első apostola. “
A romantika elhíresült történetfelfogása a történetírásban is alkotó művészetet (schaffende Kunst) látott.
Ez a romantikus felfogás foglalta bensőséges egységbe
a műtörténetírót és a politikust Pulszky személyében.

25. Pozsony, 1840.

Pulszky Ferenc közületien önéletrajza 1840-l)ől
Közzéteszi: Darkó Jenő

Pulszky Ferenc 1840. augusztus 6-án kelt, az
MTA Kézirattárában fellelt (MTA Kézirattár,
(K:1232:27.) önéletrajza nyilvánvalóan az Aka
démia 1840. szeptember 5-i ülését megelőzően
készült, amikor is rendes taggá választották.
Megjegyezzük, hogy akadémiai tagsága 1849
után „in effigie“ hozott halálos ítélete miatt meg
szakadt, azt majd csak 1867-ben állítják helyre
(MTA Kézirattár, RAL 61/1867, 263/1867.).

Vettem Aug. 25“ ™1840.
Nagy' Méltóságú Gróf valóságos belső titkos Ta
nácsos, Koronaőr magyar tudós társasági Elnök
Kegyelmes Úr
Excellentiádnak Julius 8'"k” " költ kegyes felszóllítása következtében van szerencsém követ
kező literariai életemet illető adatokat alázato
san közleni:
Pulszky Ferencz (lubóczi és cselfalvai) szüle
tett Eperjesen September 17""’' 1814, nevelkedett
ugyan ottan az ágostai vallást követők Collegiumában,-az 1826 oskolai esztendőt a magyar
nyelv tökéletesebb megtanulása tekintetéből
Miskolczon töltötte. 1833,lil"“" oskola pályáját be
végezvén Bécset, Münchent, Inspruckot,

nonokkal és Kellermannal, a római archeológiái
intézet tagjaival (Instituto di Gorrespondenza
archéologica) közelebbről megismerkedvén,
általuk még inkább buzdítatott. Az I833"ikév utol
só napjaiban haza tért és 1834"ík elejével országgyűlési gyakorlat végett Pozsonyba költözött. A
római archaeologiai intézet ugyanazon év Április
21ik™tartatott köz Gyűlésében levelező tagjává
nevezte ki. A következő 1835“ évben nyerte ügy
védi oklevelét Pulszky és tiszteletbeli Aljegyzőnek
Sáros vármegyében kineveztetett, hol is a közta
nácskozásokban azólta szakadatlanul részt vett,
1836'""” " németországban a britt szigetekben,
Belgiumban, Hollandban és Francziaországban

Majlandot, Velenczét, Bolognát, Flórenczet, Ró
mát, Nápolyi és környékét ifjonti elragadtatással

utazott, 1838'"""" a magyar tudós társaság által
levelező tagnak kineveztetett, 1839"'“” Sáros
vármegye által országgyűlési követté elválaszta
tott, s mint illyen a legközelebb eltelt országgyű
lésen jelen lévén, országos és kerületi küldöttsé

August 6, 1840, teas no doubt written prior to
the September 5 session o f the Hungarian

bejárta, különös figyelemmel a régiség fel

gekben munkálódott, jelesen a váltó törvény-

maradott emlékeire, s a középkori művészet virág

könyv kidolgozására rendelt kerületi választ

Academy o f Sciences, when he was elected full

zásának maradványaira.

mányban mint jegyző a váltótörvénykönyv máso

Ferenc Pulszky’,s unpublished auto-biography from 1840
Ferenc Pulszky’s auto-biography, dated to

member o f the Academy. The manuscript is
housed in the Archives of the Academy. It must
here be noted that his membership was broken
owing to the in effigie death sentence passed in
1849, and was restored only in 1867).

A classicus régiség szeretete, mellyet gyer
meksége ólta érzett, ezen utazás közben bő tápot
lelt, különösen midőn Steinbüchel és Thiersch
professorokkal, a porosz követtel, Bunsennel,
Gell és Millingen angol híres utazókkal, Jónó ka

dik részének és a kereskedési törvénynek szerke
zetével foglalatoskodott és a büntető és javító
rendszer kidolgozásával megbízott törvényes vá
lasztmány tagjává választatott, a Duna-Tiszai
csatornatársaságnál az országgyűlés alatt szin
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tén a tollat vitte. Pozsonyból hazatérve Sz. k.
Eperjes városa ót a polgári jog díjmentes meg

Úti vázlatok 1836"“1írta Pulszky P erenczAz ér

Egyébbiránt Excellentiádnak kegyeibe aláza

telemzavaró nyomatási hibáknak nagy tömege a

adásával megtisztelte. Lakik Eperjesen.
Angolországban az augsburgi közönséges

második kiadásban megjavítatott. A Pester
Tageblatt első folyamata egy kis novellát Ein
Abend in Tobermory7 foglalt magába Pulszkytól,
szintén sok értelemzavaró nyomtatási hibákkal.
Az 1839'"“ Emiény egynéhány epigammot, az
1840'"kl egy értekezést közlőit tőle ezen czím
alatt „felföldi népmondák“ " A Themis harmadik
füzetében jelent meg tőle a czikkely „históriai és
közgazdálkodási pillantatok a pénzre.“ " 1839111’1”

tosan ajánlott, mély tisztelettel maradok. Eper
jesen Aug. 6“ " 1840

újság egyik levelezőjével megismerkedvén két
cikkelyt. Irland állapotjáról, és az angol torzképekről' ezen hírlap számára írt, mellyek annak
1836“ folyamatában meg is jelentek, s abból
több német újságokba átmentek. 1837‘liU"' szin
tén az augsburgi közönséges újság számára két
magyar országot illető közleményt2 írt, ugyan
azon évben jött ki utazási leírása e czím alatt:
Aus dem Tagebuche eines in Großbritannien
reisenden Ungarn. 1837. Verlag von Gustav G kis
8'"' VII. 215 lapja a példányok egy részénél még
egy fejezet járult hozzá England und Ungarn s
ezeknél a lapok száma 230. 1838'"'“' az
Athenaeum második félév 12“ik számában jelent
meg tőle /I műgyűjtemények hasznairól ' 185-189
lap, később több czikkelyek ezen czím alatt Esz
mék magyarország történeteinek philosophiájához,' jelesen 1838 második félévi Atheneum 9.
18. 21. 25. 30.40 és 1839 második félév 5. 14.
15. 22. 27 és 30 számaiban, hővezetésül ezek
nek Iran és Turan7' a fentnevezett folyóírás 1839
második félévi folyamat 18 számában. A Buda
pesti árvízkönyv első kötetébe írta a közleményt:

Decemberben jött ki röpirata: Töredékes észrevé
telek a Dunaszabályozás és keleti kérdés iránt.'"
írta Pulszky Ferenc 0. H. M. A. L. Pozsonyban
nyomtatta Smid Antal 1840 nagy 8'" 65 lap.
Az augsburgi közönséges újságban megtámadtatván a városok és nemzetiség ügyében két
czikkelyt írt, mellyek 1840'’' “ Februárban és Má
jusban jöttek ki, neve aláírásával, névtelenül je
lent meg tőle később két czikkely ugyan azon hír
lapban, Die Resultate des ungarischen Landtages
és Das geistige Leben in Ungarn."
Foglalatoskodik népmondák gyűjtésével és
vizsgálatával, egy munkával a művészet érdeké
ben, hírlapi czikkelyekkel és egy nagyobb érteke
zéssel a különféle nemzetiségekről Magyar Or
szágban.

Excellentiádnak alázatos szolgája
Pulszky Ferencz
Az önéletrajzban említett munkák a következők
1. Vor der Eipcl. Über englische Carricaturen. Vom
Zustand Irlands. Augsburger Allgemeine, 1836.
2. Die Resultate des Landtags in Ungarn. Augsburger
Allgemeine. 1837. - Das Geistige Leben in Ungarn. Uo.
3. A műgyűjtemények hasznáról. Athenaeum, 1838/12.
4. Eszmék Magyarország történetének philosophiájáltoz. Athenaeum. 1838. II. 9. 18. 21. 25. 30 és 47. sz.:
1839.11.5, 14, 15, 22. 27 és 30. sz.
5. Iran és Turan. Athenaeum. 1839. 18. sz.
6. üti vázlatok 1836-ból. Budapesti Árvízkönyv. Szcrk.:
báró Eötvös József. 1839.
7. Magyarul: Egy éj Typcrmoryban. Adalék a városi
kérdéshez. Pesti Hírlap, 1841.
8. Költemények, Népmondák. Emiény, 1839.
9. Történelmi és népgazdászi elmélkedések a pénzről.
Themis, 1839.
10. Töredékes észrevételek a Dunaszabályozás és
keleti kérdés iránt. Pozsony, 1840.
11. Vö. 2. jegyzetünk alatt. 1837-re datáltan

Pulszky Ferenc és a gyöngyösi műem léki, múzeumi ügy

Misóczki Lajos

A gyöngyösi műemléki és közgyűjteményi ügy már két
száz évvel ezelőtt összekapcsolódott a város vezetőinek
törekvéseiben. 1790-ben egyházi múzeumot alapítottak.
Azonban az 1848/49-ig létesített egyéb, városi, egyházi
és magángyűjtemények zárt anyagát csak a létesítő in
tézmények tagjai vagy a kutatók látogathatták.
Az 1867 utáni pezsdiilő gazdasági és társadalmi kö
rülményeknek köszönhetően a vezetők sokat tettek
Gyöngyös további városiasodásáért. Mozgalmat indítot
tak az arculatát meghatározó egyházi építmények,
templomok megújítására, valamint közgyűjtemények
alapítására. Eleinte közadakozásra gondoltak, de a la
kosság ereje ehhez kevés volt. Ugyanis 1852-től folyt a
I

város örökváltsági pere, közben a közterhek elviselhe
tetlenné nőttek. Ezért országos támogatás után néztek,
befolyásos kapcsolatot kerestek. Hamarosan a politikai,
társadalmi és a művészeti életben egyaránt tekintélyes
Pulszky Ferenc sietett segítségükre.
Főkövy Antal polgármester 1872 januárjában a mű
emléki és múzeumi ügyet Gyöngyös képviselőtestülete
elé terjesztette. Elfogadva a testület egyik tagjának ja
vaslatát, Deák-párti küldöttséget menesztett Pulszkyhoz a Magyar Nemzeti Múzeumba, hogy rávegye: indul

jon Gyöngyöst képviselve az országos választásokon,

Fcrenc

továbbá segítse a várost műemlékvédő és múzeumala
pító törekvéseiben. Pulszky a kettős, politikai és szak

Gyöngyös monuments and

mai kérést nemcsak meghallgatta, hanem megígérte
mindkettő teljesítését is. Május 16-án a gyöngyösiekhez
írt választási nyilatkozatában hangsúlyozta: „Lelkemnek
a legforróbb kívánsága, hogy hazánk nagy, erős... le
gyen. Ugyanezért a népnevelésre, az iskolák kifejleszté
sére... helyezem a fősúlyt és a közművelődési intézetek
re. Minekutána Gyöngyös nemes óhajait erőmből
segítendem.“ A május 26-i nyilvános választási beszé

Pulszky

and

the

museum policy

The magistracy of the town of
Gyöngyös took up the cause of
historic monuments and public
collections as early as die late
18th century. Following die
Austro-Hungarian Compromise
of 1867, their work gained

dében pedig megígérte, segíti Gyöngyös örökváltsági
perének mielőbbi befejezését - eleget tévén a lakosság

was unable to raise the neces

new momentum. Since die town

legfőbb elvárásának. Ugyanazon a napon a választási

sary funds for die protection of

gyűlés után az elöljáróság banketten vendégelte meg

church monuments and the

Pulszkyt, aki azon is megígérte, a műemlékek és múze
umok ügyében is tenni fog.

creation of public collections

Június 22-én Pulszky Ferencet a gyöngyösiek országgyűlési képviselőjükké választották „szűnni nem akaró
óriási éljenzés“ kíséretében, amint arról az Eger nevű
lap 1872. június 27-i száma tudósított.' Pulszky már

gistracy sought other forms of

szeptember 3-án levélben értesítette Gyöngyös Város
Közönségét (a polgármesteri hivatalt) a fentiek érdeké-

professional, they found a

from public donations, die ma

support.
In Ferenc Pulszky, the influ
ential politician and museum

powerful ally, and in 1872,
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Pulszky was elected to be the

ben tett lépéseiről: „A terítéken forgó kéretmezősi ügye

lyesen hozta Gyöngyösre a könyvkiállításon nyert díszes

parliamentary representative

ik általam folyamatba tétettek. “
Pulszky közbenjárására 1872/73 telén mérnökök és
műemléki szakemberek érkeztek Gyöngyösre, és a Szt.
Bertalan-, Szt. Orbán- és a ferences templom felméré
séhez fogtak. 1874-ben úgy látták, hogy a három temp
lom előtt a Kálvária-templomot, -épületegyüttest kell
helyreállítani. Ugyanakkor a múzeum létesítésére vonat
kozó városi tervezetei maga Pulszky tekintette át és ja

emléklapot.)
1883-ban Csömör - bizonyára Pulszky javaslatára alapítványt kezdeményezett a műemlékek és a múzeum
felújítására, létesítésére. Ám nem ismerjük azt az öszszeget, amely az alapítvány számláján 1883/1884-ben
már a város rendelkezésére állt.
Csömör Kálmán, illetve a város igyekezetét nem várt
természeti csapás hiúsította meg. Az 1880-as évek kö
zepén országosan dúló filoxéra-vész Gyöngyös és a kör

of the town. He gave his full
support to die protection and
renovation of the town's church
and other monuments. And
even though Pulszky was un
able to secure the necessary
funds for creating a museum,
he nonetheless continued to
support tlie tow'll in its efforts
even after his term as an MP
expired.
As a honorary member of
tlie directorate of the Mátra
Museum, opened in 1887, lie
continued to give his support
to the cause of monument
protection and the creation of
public collections in tlie 1890s.

Jegyzetek

I. A Magyar Életrajzi Lexikon II. . 448. - csak a szentesi es a
szeesenyi országgyűlési képvi
selőséget említi.

vasolta megvalósítását, de amíg az egyházi műemlékek
helyreállításához anyagi segítség után nézett, addig a
múzeum megvalósításához nem talált forrást.
Pulszky Ferenc - országgyűlési képviselőségének
éveiben - gyakorta megfordult Gyöngyösön. Bár 1875
után már nem vállalta a gyöngyösiek képviseletét, kap
csolatát továbbra is tartotta a várossal, amely éppen az
ő sürgető fellépésének köszönhetően rövidíthette le
örökváltsági perét. Főleg a későbbi években tűnt ki em
beri nagysága, hiszen ezután már politikai érdek nélkül
segítette a gyöngyösieket.
Egyelőre ismeretlen, milyen módon szerzett anyagi
támogatást, de egy bizonyos összeggel és a lakosság
közadakozásával a gyöngyösiek helyreállíthatták a Kál
vária-templomot, amelynek avatását 1879. augusztus
14-én tartották.
Lehet, örök rejtély marad: mi vonzotta Pulszkyt to
vábbra is Gyöngyöshöz. Tény, nemcsak a nagy polgármesteri „triász“ első és második tagjával, Csömör Kál
mánnal (1881-1889) és Balogh Gyulával (1889-1908),
hanem Horner Vezekényi István kórházi főorvossal és

PULSZII FEEEHCZ
B E S Z É D E
GYÖNGYÖS VÁROS

\ i li l H/. T » I II « /,.

llanák Kolos törvényszéki bíróval is személyes kapcso
latot tartott, Általuk és itteni látogatásai során jól tájé
kozódott Gyöngyös közéletéről, fő gondjairól. A gyön
gyösiek továbbra is tartották vele az ismeretséget, bizo
nyítva, hogy nemcsak az emlékét őrizték meg - amint
arról a Pesti Napló 1875. június 4-i száma is beszámolt
a levele alapján.
Csömör polgármester az 1881-ben létesült Műemlé
kek Országos Bizottságától (MOB) szakértőket hívott,
hogy tovább folytathassák az egyházi építmények feltá
rásának, megóvásának tanulmányozását. Csömör a
MOB-bal a kapcsolatot Pulszky által vette fel, aki az
MNM részéről is megerősítette a polgármester műem
lékvédő elképzeléseit.
Csömör új tervezetet terjesztett Pulszky elé a múze
um alapítására. Úgy vélte, ha a városi múzeum magába
foglalja Gyöngyös levéltárát, egyházi és közgyűjteményét,
valamint a nagy múltú ferences kolostori könyvtárat,
kedvező lehetőség nyílik az anyagiak előteremtésére,

nyék lakosságának többségét megfosztotta addigi biz
tonságos létalapjától, a szőlészettől-borászattól. Műem
lékvédelemre, múzeumügyre aligha gondolhattak a vá
rosvezetők.
1886. november 1-én a város egyik jeles közéleti em
bere, Hanák Kolos és barátai hozzáfogtak a Magyaror
szági Kárpát Egyesület Mátra Osztályának (MO) szerve
zéséhez. Az érdeklődés a polgárság részéről olyan nagy
volt Gyöngyösön és környékén az egyesület iránt, hogy
1887. május 15-én több mint száz alapító taggal létre is
hozták. így lelt május 15-e egyben Gyöngyös első múze
umi közgyűjteményének, a Mátra Múzeum (MM) megnyi
tásának napja is - lévén az MO társszervezete. Az MO
tagjai végre megvalósították a város több évtizedes ter
vét. Múzeumot alapítottak.
Feltehető, hogy az MM előkészítésében, szervezésé
ben Pulszky Ferenc, m int az MNM igazgatója, sokat se
gített. A múzeum szervezeti és működési alapszabályán
o tt díszeleg feljegyzése: „A bcnnfoglaltakkal egyetértek.
A VKM-nek elfogadni ajánlom. Pulszky.“ Az MM önálló
intézményi jellegét saját - „Mátra Múzeum Gyöngyös
1887“ - feliratú körbélyegzője is hangsúlyozta, amelyet
a múzeum első őre, azaz vezetője, Wissinger Károly hi
vatalos ügyintézésre, levelezésre használt. A múzeum
öttagú társadalmi vezetőségének élére Csömör Kálmán
polgármestert állították. Tisztelet(bel)i tagjává Pulszky
Ferencet választották.
Az MM alapításával nemcsak a város vezetőinek régi
törekvése nyilvánul meg, hanem Pulszky egyik, a gyön
gyösieknek telt régi ígérete is beválik.
Bár Pulszky kapcsolata a város vezetőivel tovább is
tartott, arról nem tudunk, hogy az 1890-es években is
eljárt Gyöngyösre. Viszont azt tudjuk, hogy a gyöngyösi
eknek később is segített. Balogh Gyula polgármester ké
résére - Pulszky közbenjárására - 1890-ben MOB-szakemberek érkeztek Gyöngyösre, hogy folytassák az egy
házi építmények felújítására a mérnöki vizsgálatokat.
1893-ban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Bizott
sága két tagjának gyöngyösi „tanulmányi útját" ösztö
nözte, hogy meggyőződjenek „a lakó népesség azon óha

esetleg központi pénzforrások megszerzésére. Pulszky,
mint a múzeumok és könyvtárak országos felügyelője,

járól, amely a nagykönyvtár alapítását és a... museum

egyetértett Csömör múzeumalapító tervezetével. Azon

pénzsegélyezését indokolnád ja “.

ban anyagi támogatást ezúttal már nem ígért. Ellenben
a ferences könyvtár kötetei közül a 12 legértékesebbet
elkérte a házfőnöktől, hogy a Magyar Országos Iparmű
vészeti Múzeum 1882. évi őszi könyvkiállításán bemu
tathassa. Pulszky „így hívta fel a szakemberek figyelmét
a gyöngyösi könyvkincsekre, illetve a gyöngyösi múzeumügy támogatására“ - am int azt egyik méltatója meg

1897. október 15-én Gyöngyös képviselőtestülete
rendkívüli tanácskozáson emlékezett meg az előző hó
napban elhunyt Pulszkyról. „Pulszky Ferencet, mint ma
gyar hazánk tudósát, megőrizzük emlékezetünkben.
M int hőn szeretett városunk szellemi Maecenását, nevét
tisztelettel véssük rá jelképező gránit emlékkövünkre“ mondta róla Balogh polgármester.

jegyezte. Tény, a kiállítást követően megnőtt a szakem
berek érdeklődése a gyöngyösi könyvtár iránt. (Pulszky

A gyöngyösi jelképes gránit emlékkövén Pulszky Fe
renc neve száz év múltával sem halványult el.
■

a ferences rendház főnökének 1883 januárjában szemé
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A muzeológus Brossai Sámuel

M eghívó
A M űvelődési

Horváth Csaba

és

Brassai Sámuel (1800-1897) halálá
nak 100. évfordulóján emlékülést tar
tottak.
Sámuel Brassai (1800-1897) The
Transylvanian polyhistor was the first
director of the Erdélyi Museum
founded in 1859.
On the centenary of his death the
Hungarian Academy of Sciences
organized a complimentary sesson.

A M agyar T udományos Akadémia E lnöksége
Közoktatási M inisztérium Magyar M illennium Emlékbizottsága
A M agyar T udománytörténeti Intézet és a
T ájak -K orok -M úzeumok Egyesület
Tisztelettel meghívja Önt

1856-ban gró f Miké Imre m ozgalmat indított
az Erdélyi Múzeum megalapítása érdekében.
Részvénytársaságot alapított, saját vagyoná
ból tizenkét holdnyi m ulatókertjét és az ab
ban álló villáját ajánlotta fel a múzeum céljá
ra. Közbenjárására 1859 őszén - a Bachkorszakban - engedélyt is kapott az alakuló
közgyűlés egybehívására, amelyre november
23-26. között került sor.

gyár füvészköny\'-\e\ fog
lalkozni. Egy ausztráliai fás
növényt róla neveztek el
Brassaia actinophylla-kénl,
egy m ásikat Brassaia

1997. november 12-én délelőtt 10 órára, a Magyar Tudományos Akadémia
Kongresszusi Termében (Bp., I. Országház utca 30.) tartandó emlékülésre, amelyet

a 125 éve megnyílt kolozsvári tudományegyetem és
doyen-professzora, Brassai Sámuel tiszteletére
rendeznek

litto re a -nak és a francia botanikusok a
Brassaiopsis génusz elnevezésével tették
halhatatlanná személyét.
1862-ben lemondott tanári állásáról az
unitárius gimnáziumban és ettől kezdve min
den idejét a Múzeum-Egylet ügyeinek szen
telte. Egymagának kellett megteremtenie az
Erdélyi Múzeumot. Tíz év szívós és kitartó
munkája gyümölcseként a múzeum anyaga,
amely a megalakuláskor elfért egy szobában,
áldozatos munkája következtében az egész
múzeumépületet megtöltötte: rendezett nép
rajzi, történelm i, régészeti, ásványtani, nö
vénytani és állattani gyűjtemények.
Brassai a preparátori feladatok ellátására
1864-ben felajánlotta igazgatói fizetésének
egyharmadát, és meghívta Herman Ottót.
1860-ban megindította „Az Erdélyi MuzeumEgylet Évküny\'ei“ c. szakmai kiadványsoro
zatot. (1 .1 8 5 9 -6 . 1873.)
1872-ben Kolozsvárott megalapították a
Ferencz József Tudományegyetemet, ahol
Brassait az „elemi mathesis" tanszék veze
tésével bízták meg. Megvált az Erdélyi
Múzeum-Egylet igazgatói székétől. Egyetemi
tanárként sem szakadt meg a kapcsolata a
Múzeummal, nyugdíjazása után, 1885-ben

Brassai Sámuel 45 éves korában. Barabás Miklós raj
záról készült kőnyomat. Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Képcsarnok. - Sámuel Brassai at 45.
Lithograph after Miklós Barabás' drawing. Hungarian
National Museum, Historical Gallery

megválasztották az Egylet alelnökének.

Fotó—pholo: Képessy B.

Az egylet elnöke gróf Mikó Imre, alelnöke
gróf Lázár Miklós, a múzeumőr 270 szava
zattal 22 ellenében Brassai Sámuel lett.
Brassait joggal illette meg a múzeum igazga
tósága, m ert már korábban is jelentős iro
dalmi munkásságot fejtett ki többek között a
botanika terén. 1836-ban kezdett az Új ma

Az Erdélyi Múzeum-Egy
let első épülete, gróf Mikó
Imre villája Kolozsvárott.
Count Imre Mikó's villa in
Kolozsvár was the first
building of the Transylvan
ian Museum Association

A Brassairól az 1860-as években elnevezett
növénynem: Brassaia littorea Seem. (Araliaceae)
(Rumphius, G. E.: Hét Amboinsche Kruid-Boek,
Amsterdam, 1741) - Brassaia littorea Seem.,a plant
named after Brassai in the 1860s (Rumphius, G. E.:
Het Amboinsche Kruid-Boek, Amsterdam, 1741)
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Kiegyensúlyozott, harmonikus életvitelé
vel, különcködéseivel kivívta a kolozsváriak
szeretetét és csodálatát. „Brassai bácsi“
emléke még m a is él, olyannyira, hogy a
házsongárdi temetőbeli impozáns emlékmű
vén mindig van friss virág.

Vélemény
Veress Ferencz ur fényképész üres óráiban
egy falka mesét költött legközelebbi czélból
saját gyermekei számára mulattató és hasznos

■

olvasmányul. A próba sikerült és a szerző
belémelegedvén a munkájába folytatta szorgal
masan, míg a mesék összege egy kis-könywé
növekedett. A kéziratot másokkal is közölte
s ezek gyermekei is kedvűket lelték a m esék olva
ti*
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sorba, felsorolva, hanem inkább sugallatképp lopód
zik bé a gyermek elméjébe.
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ítéletem szerint valamennyire Andersen ismeretes
erkölcsi elem nem beczkézó modorban van, úgy
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írva. Nem Esopusiak, nem is tündér és népmesék,
és kapós meséihez hasonlíthatók. Erkölcsiek, de az

e - ű ro + S * .* « . 9 rr> .w c/c 'r -J < ± ~
& ■ er^’ <-‘ ~'<m. A , A
t
t Sü>t *d «-!- e .

vC t^-sS n. f

y^-

v

*w

is’ í í c / í ^ J üj ^>~x
í Ö « Z *» s n * * ^ « X
C v c rv t..

sásában vagy hallgatásában.

Ezek után nem lesz meglepő, ha azt mondom, hogy
nyomtatásban való megjelenését a valódi gyer
mekirodaimat egy jeles ékkel gyarapítná. Azt
is óhajtom, hogy kiadása derék illusztrátiókkal

Á'~-

lenne dúsítva, a mely formában karácsoni vagy
újévi kedves és hasznos ajándékul szolgálhatna.

Veress Ferenc volt az Erdélyi Múzeum első fényképésze,
egyidőben Brassai szállásadója. Az ajánlást Brassai 96 éves
korában írta. - Ferenc Veress was the first photographer of the
Transylvanian Museum. Brassai wrote the recommendation to
his story-book at the age of 96

Kolozsvárt. Februar. 7-kén

Or. Brassai Sámuel

1896

Brassai Sámuel dolgozószobájában, Veress Zoltán
(1868-1935) festőművész és restaurátor olajfestmé
nye 1893-ból. Eredetileg a kolozsvári egyetem bota
nikai múzeumában függött. Győrffy István botanika
professzor Szegedre mentette, majd 1940-ben viszszakerült Kolozsvárra. (Reprodukció eredetije a Ma
gyar Természettudományi Múzeum Tudománytörté
neti Gyűjteményében található).
Sámuel Brassai in his study. Painting by Zoltán Veress
(1868-1935) a renowned painter and conservator,
1893. It was originally hung in the botanical museum
of Kolozsvár University. István Győrffy, professor of
botany, took the painting to Szeged; it was returned
to Kolozsvár in 1940. (The original of the reproduction
is housed in the Hungarian Natural History Museum).

Az emlékülés alkalmával
megjelent tanulmánykötet
Collection of studies pub
lished on the occasion of the
memorial session

Üdvözlő levél az emlékülés résztvevőihez
Letter greeting the participants of the memorial session

"BABE$ - BOLYAI" UNIVERSITY
FACULTY OF BIOLOGY & GEOLOGY
S tr. M lh » ll Kogäi|nlc*anu nr. 1, RO-3400 C luj-Napoca, ROMANIA

Mélyen Tisztelt Hallgatóság!
Bármely évforduló alkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk elődeink
erőfeszítéseiről, elemezzük a jelenlegi helyzetet , de arra is , hogy terveket szöjjünk
Meggyőződésem , hogy Önök is ilyen szellemben fognak közelíteni a kolozsvári
egyetem megalakulásának 125. évfordulójához.
1. Az Erdélyi Múzeum Egyesület fontos szerepet töltött be a természettudomány
fejlődésében, biztosítva az egyetem anyagi alapját. Bár ma is ilyen nagylelkű
pártfogóink volnának.
2 Az akkori magyar egyetem legfontosabb megvalósításai a X X század elején
teljesedtek ki, amikor számos természettudós mint; Apáthy István. Richter Aladár
stb., európai szellemet honosítottak meg, amit tovább fejlesztettek 1919 után az
utódok.
3. Ma, a kolozsvári természettudományos oktatást román, magyar és német tanárok,
kutatók, de több európai ország meghívottja is támogatja. Román, magyar és német
nyelvű oktatás folyik, minden hallgató egyformán használva az egyetem anyagi
bázisát.
Meg vagyunk győződve, hogy a jövő az együttműködésé, amelyben a
tudomány és az emberek közötti kapcsolat fő szerepet fo g játszani. Ez a mi
álláspontunk és gondolom megegyezik a többi természetkutatóéval, közös céljaink,
ismereteink és kutatásaink felhasználása érdekében az egyetlen Föld javára.
Kívánunk Önöknek sok sikert és jó egészséget.
Kolozsvár
K e lt 1997 november 7-én

Tisztelettel és barátsággal
p rof. d |\ VasjJe Cristea

B rassai Sámuel
E mlékezete

Brassai Sámuel síremléke,
Kolozsvár-Házsongárd. Pákely Lajos terve, a mellszo
bor Veress Zoltánné Kozma
Erzsébet alkotása (1910).
Sámuel Brassai's grave
memorial in the Házsongárd
cemetery at Kolozsvár
designed by Lajos Pákely.
Bust by Mrs Zoltán Veres,
Erzsébet Kozma (1910).
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Magyar művészek az 1958-as brüsszeli világkiállításon
Beszélgetés Bényi Lászlóval, a magyar terem rendezőjével

Kaposvári Gyula

A Műcsarnokban rendezett Munkácsy-kiállítás félmillió
látogatója, a világhírű magyar festő műveinek megisme
résére irányuló hatalmas érdeklődés a fővárosi és vidéki
múzeumokat arra ösztönözte, hogy a magyar művészet
neves alkotóinak műveit tárják a közönség elé. Bényi
László, a Munkácsy-kiállítás rendezője még 1952-ben

ket egész terjedelmében közli). M i valósult meg ebből
Brüsszelben, a világkiállításon?
Annyit kell hozzáfűznöm, hogy az eredeti tervben a
magyar pavilonban két kiállítás lett volna. De ebből csak
az egyik valósult meg, mert közben itthon olyan esemé
nyek voltak, hogy változtattak a terveken. De annak is

megrendezte a Zichy Mihály Emlékkiállítást a Tretyakovképtár anyagából, majd 1953-ban ugyancsak a Szépmű

megvolt a forgatókönyve, amelyik nem valósult meg. Az
állt közel az előbbi névsorhoz. Am i megvalósult, itt kö

sented by the department head

vészeti Múzeumban Rudnay Gyula gyűjteményes kiállítá
sát. Ezt követte 1954-ben a Paál László Emlékkiállítás
szintén a Szépművészeti Múzeum termeiben.

vetkezik: 1958-ban a Nemzeti Galéria javaslatára meg
bízást kaptam a minisztériumtól a brüsszeli világkiállí
tás magyar pavilonja képzőművészeti kiállításának meg
rendezésére. Forgatókönyvemben Csontváry, Derkovits,
Egry képei, valamint Ferenczy Béni szobrainak bemuta
tását javasoltam.

lery proposed the exhibition of

1955-ben is várt rá egy jelentős kiállítás megrende
zése: a Székely Bertalan Emlékkiállítás Budapesten a
Műcsarnok helyiségeiben. Ezen nemcsak a nagyméretű
történelmi képek voltak láthatók, hanem a hozzájuk ké
szült, addig ismeretlen vázlatok, tanulmányok is, ame
lyek üde plain a ir színeikkel valósággal revelációként ha
tottak a látogatókra. Szőnyi István többször tanulmá
nyozta ezeket, mert számára is ismeretlenek voltak.
Bényi számára az 1958-as brüsszeli EXPO magyar
képzőművészeti kiállítása következett. Hogyan nyertél
megbízást és milyen elgondolásaid voltak a rendezésről?

Conversation

with I,ászló

Bényi, organizer of the Hun
garian art exhibition at the
1938 Brussels Expo
The exhibition scenario pre

of the Hungarian National Gal

paintings by Csontváry, Derko
vits and Egry. as well as the
sculptures of Beni Ferenczy.
The World Expo Committee
accepted the scenario, even

A világkiállítási bizottság elfogadta tervezetemet,
csupán az elnöknek - kultúrpolitikánk akkori irányítójá

though its president - who

nak - nem volt ínyére Csontváry szerepeltetése. M ind
össze egy különálló pavilonunk volt, benne egy egész ke
resztmetszetet a magyar művészetről nehezen lehetett
volna bemutatni. Végül is vita után elfogadták a javasla
tom: a „blickfangos“ főfalra két kisebb Csontváry-kép
közé tegyük Csontváry: „Mária kútjá“-t, a jobboldali fa
lon pedig Egry, Derkovits képei és Ferenczy Béni szobrai
szerepeljenek. Ez a négy művész nagyon jól képviselte a
magyar művészetet.

- objected to the exhibition of

then supervised cultural policy

Csontváry’s works. Following a
debate, Bcnyi's proposal was
accepted, and it was agreed
that Csontváry's large canvas,
„Mary's well hi Nazareth" should

Brüsszelben sor került volna egy olyan kiállítás meg
rendezésére, aminek a témája „Emóció a művészetben.“
Történetesen feleségem, Sapka Magdolna ezzel a témá
val évek óta foglalkozott. Felötlött bennem, hogy meny
nyire nagyszerű propaganda alkalom lenne, hiszen a kis
nemzetek ezt csinálják: megjelennek művészeti kiad

Szerencsés egybeesés volt, hogy a világkiállításnak a
brüsszeliek által rendezett „50 év modern művészete“
című nagy nemzetközi kiállításán az első teremben lá t

József Egry and Gyula Derko

ványok és abban a világ legnagyobb alkotásai között
szerepelnek a saját nemzeti alkotások is. Ez egyrészt

ható volt Csontváry: „Tengerparti lovaglás“ című utolsó
főműve Hodler, Cézanne, Van Gogh társaságában. Ez

the right hand wall. The works

propaganda, másrészt megméretési alkalom: kiderül,
hogy mennyire állják meg a helyüket a magyar művészi
alkotások.
Ebből a célból elmentünk Szilárd Vilmoshoz és el
mondtuk neki, hogy milyen jó lenne, ha egyidejűleg egy
olyan könyv jelenne meg, ami azonos a világkiállítás té
májával. Mondanom sem kell, hogy ilyen megértéssel
még sohasem találkoztam a pályámon.

aranyérmet, Grand Prix-t kapott és ebben része vo lt
Csontváry: „Mária kútja Názáretben“ című nagyméretű
képének is. A kettő bombaként hatott. A méretek ugyan
nem teljesen döntők, a „Tengerparti lovaglás“ méretei
ben kissé szerényebb kép, de a „Mária kútja Názáret
ben“ óriási, méreteiben is. Megjegyzem, hogy mivel az
utolsó percben a kijelölt restaurátor megbetegedett, a

excellent

Felvette a telefont, leszólt a kiadóhoz és azt mondta:
„kerül, amennyibe kerül, adják ki ezt a könyvet". Csak
két-három hónap állt rendelkezésre a végleges formába
öntésre.
Kimentünk a dömösi alkotóházba, a Krucsay-villába.
Manna, a feleségem hajnaltól éjfélig írta a dolgozatot. El
is készült vele. Sajnos megjelentetésére mégsem került
sor, mert ideológiai szempontból hiányosnak találta a
lektorátus.
A MŰTEREM című folyóirat 1958. évi januári számá

„Mária kút já“-t magamnak kellett a vakkeretre egyből
felfeszítenem. Ez kb. 4x5 méteres vászon.

be hung on the main wall
among the painter’s smaller
paintings,

while

works by

vits, and Beni Fercnczy's sculp
tures should be presented on

by those four artists offered an
cross-section

of

Hungarian art.
It was a fortuitous coinci
dence that Csontváry’s last
major canvas. „Seaside ride“
was exhibited alongside works
by Hodler. Cézanne and Van
Gogli in tlie First hall of the
international exhibition. „Fifty

Volt-e alkalmad a brüsszeliek á lta l rendezett nagy k i
állítást megtekinteni?
A munkám befejezése után természetes, hogy végig
néztem, tüzetesen vizsgálva a mi helyzetünket a szom

Years of Modern Art". The

széd országok bemutatóival. Feltűnt, hogy az oroszok
Kandinskyt és a többi avantgarde-ot szerepeltették igen
jó anyaggal. A hivatalos szovjet pavilonban pedig szocreál képeket. Tehát erős ellentmondás volt a kétféle
szovjet kiállítás között.

no doubt played a role, since

painting received the Grand
Prix. and Csontváry’s paint
ing, „Mary’s well in Nazareth",

together, the two works un
doubtedly had a great impact.
László Bényi still recalls
the generous help provided by

ban B. Supka Magdolna: „Ember és művészei. Tűnődés a

Nálunk sikerült a szocreál időkben is magas szintű

his Belgian colleagues who.

világkiállítás eszméjéről“ című cikke érzékelteti gondola
tait a világkiállítás eszméjéről (folyóiratunk a rövid cik

anyagot bemutatni. Kardosné, aki adminisztrátora vo lt a
kiállításnak, szakkritikákat gyűjtött, nagyon elismerő

seeing that the colour of the
wall was not to his liking, im-
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mediately showed him

the

shade cards, and suggested
that lie had a cup of coffee in
the Vatican Pavilion. When he
returned, the wall w'as repaint
ed in cold shades of grey, the
colour lie had chosen.

kritikákat kapott a magyar pavilon, meg Csontváry mű
vészete.
Mikor és hogyan jutottál el a belga fővárosba?
A megnyitás előtt két nappal az esti órákban érkez
tem Brüsszelbe. Kerényi Jenő és Domanovszky Endre,
akik műveik elhelyezése céljából már kint, tartózkodtak,
vártak és elkísértek a magyar pavilonba. Bemutató te r
münket megtekintve megérkezésem öröme egyszeribe
elpárolgott. Ezt észrevéve, a belga rendezők megkér
dezték: Mi nem tetszik a magyar kollégának? A fal színe
- feleltem - , m ert nem juttatja érvényre a képek művé
szi hatását. „M i sem könnyebb, m int segíteni ezen“ volt a válasz. Itt van a színminta, tessék kiválasztani a
megfelelőt! Majd így folytatta a belga kolléga: Sétáljon el
a vatikáni pavilonba, s ott ingyen igyon meg egy jó ká
vét, addigra mi készen is leszünk.

pei, közöttük Ferenczy Béni pompás szobraival. A terem
tengelyében a „blickfangos“ főfalra került Csontváry
„Mária kútja“ . E remekmű égő színeivel, imponáló mére
tével uralta a termet, anélkül, hogy elnyomta volna Egry
és Derkovits festményeit, sőt színviláguk és a méretek
ellentétes volta elősegítette a művek érvényesülését.
Megnyilatkozásaidból és a Csontváry-műveknek a vi
lágkiállításra kijuttatásuk érdekében folytatott küzdel
medből kitűnik, hogy magadhoz közelállónak érzed
Csontváry művészetét, ezért kérdezem, mikor kezdted az
ismerkedést Csontváryval?
1933-ban egyéves ösztöndíjat kaptam a Képzőművé
szeti Főiskolára. Délelőtt adminisztratív munkát kellett
végeznem, ami nagyon is ínyemre való volt, mivel Réti
Istvánnak, az akkori rektornak voltam a személyi titkára.
Délutánom meg szabad volt, mivel akkor annál a mester
nél dolgoztam, főleg Rudnaynál, ahová a szívem húzott.
Réti a Nagybányáról szóló nagy műve m ellett meg
akarta írni a főiskola történetét is, ezért megbízott en
gem, hogy az irattárat tanulmányozzam át, ami akkor
még teljes épségében létezett. „Darabonként nézzem át
az egyes leveleket, iratokat - mondta - s amit fontosnak
tartok, azt jegyzeteljem ki részére.“
Gyarapodtak a jegyzeteim, s egyszercsak kezembe
került egy levél, az első sornál tudtam már, hogy
Csontváry Kosztka Tivadar írása, anélkül, hogy az alá
írását olvastam volna, mert - m int írta -, m ielőtt hozzá
fogott volna festészeti tanulmányaihoz, látomások meg
titokzatos hangok bíztatták arra, hogy ő lesz a világ leg
nagyobb festője.
A gyakorlati részt úgy gondolta, hogy a legilletéke
sebb tanácsokat ő a Magyar Mintarajz Tagozat igazgató
jától, Kelety Gusztávtól fogja megkapni, akit nemes egy
szerűséggel és bátran megkérdezett, adjon neki taná
csot, hogyan kell egyáltalán festeni, hol vegyen papírt,
ceruzát, hol kap rajztáblát, és azt függőlegesen tartsa-e,

A brüsszeli magyar kiállítás
részlete, a főfalon Csontváry:
„Mária kútja Názáretben" című
festménye
Detail of the Hungarian exhi
bition at Brussels, with Csontváry's painting, „Mary's well in
Nazareth", on the main wall

Nem hittem a fülemnek. Sok ámuldozásra nem volt
idő, már jöttek is a festők, hófehér köpenyben, mintha
orvosok lennének, s nyomban hozzáfogtak a fal átfesté
séhez. Eközben megjelent Kass János, akinek a helyszí

vagy vízszintesen.
Ostromolta az ország legnagyobb művészeti intéze
tének, főiskolájának az igazgatóját, aki nem volt rest,
válaszolt. Már ez is tiszteletreméltó dolog. Akkor még
nem derült ki ebből a levélből, hogy Csontváry egy láng

nen kellett egy hatalmas falat dekorálni rajzaival. Kass
János, m int rendkívül invenciózus alkat, műfaji sokolda
lúsága és technikai bravúrjai révén ismert művész szak
mai körökben. Mindezt magam is tudtam róla s azt h it
tem, hogy a rendkívül kurta időre gondolva - azonnal
hozzáfog munkájához. Ehelyett könnyed hangon közölte,
hogy ő is jön velem feketézni, meg sétál is egyet, s majd
éjszaka oldja meg feladatát.
Mire visszatértem a terembe, a fal színe az általam
kiválasztott hidegszürkévé változott, reggel pedig elis

ész. S ilyen naiv kérdésekre pár sort írva válaszolt
Kelety Gusztáv. A másolatokat, fogalmazványokat is
megtartotta, tehát kézírását, az ún. impurumot szépen
megtaláltam. írja, hogy azt javasolja, de nem gunyoro
san, hogy kérdéseivel forduljon a szakma valamely hely
beli képviselőjéhez, az jobban el tudja látni a továbbiak
ban tanácsokkal.
De Csontváry nem elégedett meg a válasszal, való
sággal szárnyakat kapott attól, hogy Kelety Gusztáv neki

meréssel gratulálhattam Kass János bravúros munkájá

levél m ellett nem találtam meg), „lerajzolt egy épületet

hoz, amire díjat kapott.

délután 3 óra 25 perctől rajzolta este 7 óra 10 percig - s
mint íi^ja - most már nem tud elképzelni olyan épületet,

Másnap reggel Domanovszkyval, Kerényivel és So
mogyi Jóskával - akikkel együtt laktam - elindultunk a
magyar pavilonba, de eltévedtünk. Domanovszkyék jól
emlékeztek arra, hogy egy gödrös, kopár terep m ellett
vezet az űt. Ám kiderült, hogy az éjszaka folyamán ide
egy frissen gyepesített parkot varázsoltak.
Mi volt a benyomásod az elkészült kiállításról?
Az előző este átfestett és m ár tökéletesen megszá
radt falon remekül hatottak Derkovits és Egry József ké

válaszolt. Csontváry elkezdett rajzolni (a rajzot sajnos a

amelyet 3 és fél óra alatt lerajzolni nem tudna.“
No m ost megint Kelety válaszából egy részlet: „Nagy
illúziónak tekintem Uraságod azon állítását, hogy nem
tud elképzelni olyan épületet...“ S akkor gyakoribb levél
váltás alakult ki köztük.
Ezt Réti István nagy érdeklődéssel figyelte és enge
délyt adott arra, hogy az Oltványi Imre szerkesztésében
megjelenő MŰVÉSZET-ben publikáljam. Ez megtörtént.
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A MŰVESZET-ben 1937-ben megjeleni cikked után
Csontváryval tovább is foglalkoztál, nagyobb tanulmányt
is forgattál gondolataidban, hiszen Gerlóczy Gedeon, aki
nek birtokába került a Csontváry-hagyaték nagyrésze,
különösen a nagyméretű vásznai, azokat otthon elhelyez
ni nem tudván, a Képzőművészeti Főiskolát kérte meg,
hogy valahol ott helyezzék el. így kerültek a Főiskola
könyvtárának termeibe, ahol te éppen a pályája kezdetén
járó Csontváry leveleivel foglalkoztál. Mi volt a terved?
Mivel azok közt az összetekercselt nagyméretű képek
közt ültem Csontváry és Kelety Gusztáv levelezését ol
vasva, egy monográfiát akartam írni. Az irodalomból
tudtam, hogy Lehel Ferenc már foglalkozott Csontváry
val. De az nem hagyott olyan nagy nyomot, pedig már ki
állítása is volt Csontvárynak, hogy végülis helyére te
gyék. Ennek oka többek között az ő kicsit excentrikus
személyiségében rejlett, amikor a Japán kávéházban
ezekkel az elméleteivel előállt, hát kifigurázták, meg is
mosolyogták. Hozzájárult ehhez az is, hogy Csontváry
igazi műveit nem ismerhették, mert azok összeteker
cselve feküdtek egymáson.
Amikor a monográfia gondolatát felvetettem Réti Ist
vánnak, aki hallatlanul igényes és a lécet magasra tartó
valaki volt, lebeszélt erről: „Elégedjék meg egyelőre az
zal, hogy a leveleket publikáljuk, s az értékelést hagyjuk
az utókorra.“
■

Az 1958-as brüsszeli világkiállítás Csontváry művét aranyéremmel
díjazó oklevele (MNG Adattára) - Certificate awarding the gold
medal to Csontváry's work at the 1958 Brussels Expo

E X P O S IT IO N U N IV E R S E LLE ET IN T E R N A T IO N A L E DE B R U X E L L E S 1958
A L G E M E N E W E R E L D T E N T O O N S T E L L IN G T E BRUSSEL 1958

C O N C O U R S DE P R E S E N TA TIO N S IN D IV ID U E L L E S
W E D S TR IJD VOOR IN D IV ID U E L E IN Z E N D IN G E N

Einher cs művészet
Tűnődés a világkiállítás eszméjéről

(Műterem, 1958. január - 1. szám, 33. p.)
Ez év tavaszán világkiállítás nyílik Brüsszelben. Prospektusait lapozgatva ízelítőt kapunk
az emberiség vívmányaiból. Lenyűgöző módon tárul elénk e tájékoztatókból is a korszak
szimbólumaként az atom. A vonatkozó illusztráció impozáns és félelmetes, - nyilván a
kiállítás atomépületéül tervezett - gömbökből álló „bolygórendszert" ábrázol, a hátteré
ben fényképezett, keresztül-kasul viliódzó istennyilákkal.
Kettőt lapozva, merőben más világ tárul elénk: a művészeté - s bizony elhisszük,
hogy minden idők leggazdagabb képzőművészeti kiállítását nyújtja majd a belga
Albertina. Itt aztán, a primitívektől a klasszikusokon át az absztraktokig, az ember arca
néz szemközt velünk, nem kevésbé impozánsan, de ismerősebben az atomnál. Az em
ber a hőse ennek a kiállításnak, amely „korunk nagy tanúságtétele az emberi méltóság,
az ember személye és az emberi lét távlatai mellett. “ E demonstratív felvonulás a béke
gondolatát szolgálja.
Mennyire elgondolkodtató a világkiállításnak ez a jelmondata: „Számadás a világról
egy emberibb világért. “ E mondatban kifejeződik valamiféle sürgős igény a megújhodás
ra. Ennek érdekében az emberiség erkölcsi értékeihez, múltunk és jelenünk tanulságai
hoz kell fordulnunk. A tudományos felfedezések közepette sem feledkezhetünk meg ar
ról, hogy elsősorban az ember új igényeiről kell számot vetnünk. Ezt a tételt hirdeti a vi
lágkiállítás, ezt fejezi ki művészeti programja is. A képes tájékoztatók csak néhány alko
tással jelzik, hogy a bemutatásra kerülő művek virrasztottak megannyi kultúra bölcső
jénél és elmúlásánál. Halhatatlanságuk titka az, hogy telítve vannak az élet iránti érdek
lődéssel. Sőt most is szinte kérdőre látszanak vonni bennünket afelől, hogy miként sá
fárkodunk az ember és a művészet bensőséges kapcsolatából született művek tanulsá
gaival. így vallat művészi hitünkről Van Goghnak ma is a nagy ügyet, a művészi kifejezés
mélységét kutató arca, vagy így' kérdeznek meg bennünket emberábrázolásunk igazsága
felől Memling asszonyainak zavarbaejtően nyílt vonásai.
A művészet legnagyobb alkotásaiban mindig van valami mementószerű. Valami újra
biztatnak, és ugyanakkor megkötnek saját nagyságukkal. Olyan kifejezhetetlenül nagyra
nő a jelentőségük, mint tanyák határában a jegenyesoré, amely utolsónak int, amikor kí
váncsiságunk világot próbálni hív, és elsőnek, amikor tékozlóként visszatérünk.
A világ nemzeteinek művészete is a legkülönbözőbb utakon indul újra meg újra vilá
got próbálni, s a kiállítás rendezősége időszerűnek tartja, hogy' a múlt megvilágításában
is megítéljük a jelen értékéit. A huszadik század nemzetközi művészetének tavaszi be
mutatója után az augusztusban nyíló kiállítás már egyetlen, meghatározott téma értel
mében hívja tanúságtételre a népeket. A téma: Ember és művészet. A népek, korok és
stílusok jellegi különbözése fölé helyezi a művek egyetemes érdekű mondanivalóját. A
kiállítás egymás mellett mutatja be az évezredes művészet hatalmas klaviatúráján az
emberiségnek a valósághoz vagy a látszathoz, a munkához vagy a játékhoz, az egyénhez
és a társadalomhoz, anyasághoz, szerelemhez való viszonyát.
Átböngésztük a kiállításra jelölt alkotások eddigi jegyzékét: a halhatatlan mesterek
örökbecsű remekműveinek szépsége lenyűgöző. Azután, érthető kíváncsisággal, képze
letben közibük csúsztattunk egy-egy Tornyait, Mednyánszkyt, Munkácsyt, Kosztát,
Rudnayt, Egryt, Csontváryt, Rippl-Rónait és élő mestereink néhányát, s az arany nem
szürkült el, sőt izzóbban tüzelt. Általuk részünk van abban az egyetemes vajúdásban,
amelyből az emberi lét egyik legmaradandóbb értelmeként a művészet születik. Részünk
van abban a bensőséges eszmecserében, amelyet a legnagyobbak folytatnak egymással.
Goya Óriása magányos - és Tornyai Rákóczija óriás a magányában; meghaltak az et
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ruszk sarkophagokon elnyúló párok, de élni látszanak - és élnek Mednyánszky csontig
hatoló realizmusának fájdalmas költészetében a katonatetemek; a kozmoszt pörgette
meg Turner a tengereinek és egének örvényében - és Egry, a Balatonnak világűrré tágu
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ló perspektívájában; nekünk is üzen a föld és a művészet mitikusan szép szülötteként
Millet Magvetője-és mi is üzenünk Koszta Kukoricatörőivei.
Úgy érezzük, hogy nekünk magyaroknak, művészetünk révén is, valami nagyon őszin
te, mélységes közünk van a világkiállítás e szép programjához, nemzetközien tágas, és
humánus tartalmához. Utat szabott nekünk és kötelességet rótt ránk Ady jövendölő tes
tamentuma, hogy menjünk végezni „nagyot, szépet, emberit s magyart". Induljunk hát!
B. Supka Magdolna
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A város és múzeuma
(Ifjú nuizeumigazgalóként a

60-as években Gyulán)

Szilágyi Miklós

The city and its museum

Némi kajánsággal gondolok a valamikori művelődéstör

(As a young museum director

ténészre: olyasmire emlékszem, hogy jószerével alig
lesz lehetősége az ellenőrzésre. Vagy elhiszi nekem,
hogy megbízhatóan emlékszem, vagy le kell mondania a
szubjektív hitelűnél pontosabb adatokról. Hiába biztat
nék rá: „tessék ellenőrizni az egykorú iratokban", hiszen
tudván tudom, hogy fontos döntésekről, eseményekről
sem keletkezett irat. S ha a szóbeli megállapodást utó
lag írásba foglalták is az érintettek, nem feltétlenül úgy,
hogy az informális kapcsolatokra, - az akkor még nem
ismert szóval - a lobbizásra, a vitákban született komp
romisszumra következtetni lehessen belőle.

of Gyula In the 19(i0s)

The author graduated in 1962
with a degree in ethnography.
Between 1964 and 1969. he
was tlie director and. also, the
single museum professional in
the Erkel Ferenc Museum In
Gyula (Békés County), whose
duties included the care not

The regional policy of tlie

A magam emlékeinek ellenőrizhetetlenségét (illetve a
még élő néhány tanú emlékezetével talán lehetséges
kontrollt) hadd szemléltessem azzal, hogy felidézem az
Erkel Ferenc Múzeumnak a Béke sugárútról a várba vár mellé - költöztetésének döntési mechanizmusát és
eseménytörténetét.
Az „óvodából múzeum, múzeumból óvoda és bölcső
de lesz" tartalmú elvi döntés részleteire nem emlékszem,

A múzeum Béke sugárúti épü
letének bejárata az 1950-es
években
Entrance of the museum build
ing on Béke avenue in the
1950s

de bizonyos vagyok benne, hogy a tanácsi, a Végrehajtó
Bizottsági (vagy egyszerűen csak tanácselnöki?) határo
zat hátterében jeles elődöm, Dankó Imre manővereinek
egyike húzódott meg. Nemcsak azért valószínűsítek ilyen
összefüggést, mert számos jelét tapasztaltam, hogy Gyu
láról Pécsre kerülése után is olyan tekintélynek örvendett
a gyulai vezetők körében, melybe belefért a jó ügy érde
kében eltervezett bármilyen manipulálás. Azért is biztos
vagyok benne, hogy övé lehetett a súgó-szerep, mert

only of tiie ethnographic, but
also of the art historical and
local history collections.
Until 1949. Gyula was the
scat of Békés County; founded
in 1868. the museum is in fact
one of tlie oldest in Hungary.

többször tapasztalhattam: az általa ajánlott, támogatott
ifjú (akkor az országban a legfiatalabb!) múzeumigazgatót
- becsületből és barátságból - igyekezett megkímélni az
esetleges „kellemetlenségektől“ . Azaz: mindattól, ami a
csakis az ő számára áttekinthető, egyébként pedig rafináltan összekuszált, tudatosan ködösített múzeumi-múzeumbaráti, illetve tanácsi-népfronti kombinációkból,
partizán módszerű konspirációkból örökül rám maradtak.
Nem zúdította pl. a nyakamba az általa szerkesztett, de
már az én időmben megjelent múzeumi füzetek eléggé te
temes nyomdaszámlájának kifizetési kötelezettségét, ha
nem kimódolta, hogy eseti támogatásként olyan összeget
utaljon át valamelyik tanács a múzeumbaráti kör számlá
jára, mely az adósság törlesztésére elegendő - ha a füzet
sorozat folytatására nem is.
Onnantól vannak felidézhető emlékeim, hogy a múze
um raktárainak, a szolgálati lakásnak, részben a kiállító
térnek nem a várba, de a vár mellé költöztetése megmá
síthatatlan fenyegetettség volt. Különösen az volt az én
számomra, hiszen túl fiatal, így - pláne egy idegen vá
rosban! - teljességgel járatlan kezdő voltam az informá
lis kapcsolatépítésben. Hiszen a múzeumigazgatók közt
- ebből a szempontból - a „legdörzsöltebbnek" elismert
jeles elődöm is csak csendesen szabotálni tudta a mú
zeum várba költöztetését, nem akarván a vár nedvessé
gének kitenni az anyagot! (Azzal a módszerrel egyéb
ként, hogy éveken keresztül csomagolta-csomagoltatta
a gyűjteményeket.)
A kényszerhelyzetet tudomásul véve magam is a
Parikétól ellesett módszert igyekeztem alkalmazni: nem
vitatkoztam a megmásíthatatlannal, viszont kalkuláltam
a városi tanácselnök, Enyedi G. Sándor messzemenő jó
indulatával, fennen lobogó lokálpatriotizmusával. És
„partizán“-módszereivel! Melyeknek lényege az ellenér
dekeltségű megyei hivatalok kerülgetése volt. Ilyen útonmódon reméltem a legoptimálisabbat kikényszeríteni a
megkérdezésem nélkül elhatározott épületcseréből.
Az események, írásban alig-alig rögzített döntések
vázlatos krónikája a következő. A tanácselnök megbízta
a tanács építési osztálya legifjabb, a technikumból ép
pen kikerült munkatársát, Gortka Istvánt a gyulai pol
gárházaknál alig nagyobb vár melletti (valamikor a kas
télyparkhoz tartozó, a háború óta óvoda) épület átalakí
tási tervének az elkészítésével. A megbízása némi tol
dalékokat is lehetővé tett, nem korlátozódott a felújítás
ra, „eligazításként“ ugyanis elhangzott, hogy a Béke su
gárútihoz képest ne csökkenjen a hasznos alapterület.
(Ahol persze a raktárak valamikori lóistállóban s egyéb
melléképületben voltak, de ezt is beleszámítottuk a
„hasznos“ alapterületbe.) A többi már kettőnk csendes
szövetségén m úlott. Az alapterületeket összehasonlítva
és végiggondolva a funkcionális igényeket, arra jutót-

VISSZATEKINTÉS

33

tunk Gortkával, hogy az irodák-munkaszobák és a szol
gálati lakás elhelyezésére tervezni fog valamelyes bőví
tést, az időszaki kiállítást azonban nem a felújított épü
letben helyezi el: oda raktár kerül. És megkíséreljük el
fogadtatni az épülethez csatlakozó két szintes kiállítótér
tervvázlatát, s hogy a raktári alapterület is növekedjék a
Béke sugárúton raktárnak használt melléképülethez ké
pest, ennek alagsorában is raktár lesz. Folyamatosan
konzultáltunk, minden részletkérdésben egyezségre ju
tottunk, s úgy terjesztettük a tanácselnök elé az elké
szült rajzokat, hogy biztosak voltunk az egyetértésében.
Nem tudom, kiszámolta-e valaki, hogy mennyi pénzt
kellene előteremteni tervünk megvalósításához. Csak
azt tudom, hogy - reálisan felmérve - a gyulai tanács
nak eleve nem lehetett erre a célra fordítható pénze, hi
szen a múzeum nem volt városi intézmény. Megyei költ
ségvetési támogatásra pedig azért nem számíthatott a
tanácselnök, mert még az ennél sokkal szerényebb ter
veket is rendre megvétózták a megyei hivatalokban
ülők, ha azokban a gyulaiak lokálpatrióta lelkesedésére,
ezzel együtt a Békéscsabával való rivalizálásra apelláló
várospolitika manővereit gyanították. A Művelődési Mi
nisztérium múzeumi osztályának vezetőjét, Liptai Ervint

felettesemet, hogy úgysem számíthatok megyei segít
ségre. Azon azonban felettébb csodálkoznék, ha az ügy
viteli iratokban vagy a pénztári bizonylatok között nyo
ma lenne a mindösszesen 52 fuvar közül akár egynek is.
Úgy maradt meg ugyanis az emlékezetemben, hogy a
múzeum átköltöztetését teljes egészében szívesség-fu
varokkal oldottam/oldottuk meg. Még az volt a jobbik
eset, ha a Tanácstól kaptam stráfszekeret vagy teher

Az 1968-ban elkészült kiállítócsarnok (1971 óta Dürer Te
rem)
Exhibition hall completed in
1968 (called Dürer Hall since
1971)

gépkocsit, s vele a rakodásban járatos hórukk-embere

kerestük meg tehát a tervvel. (Ha jól emlékszem,
Gorika, s minden, a város művelődését érintő ügyben el
maradhatatlan szövetséges, amúgy a tanács művelődé
si osztályának egyszerű beosztottja, de a városi nép
frontbizottság alelnöke, Havasi István is o tt volt.) A ta
nácselnök előadta (jegyzőkönyv persze nem készült ró
la!), hogy a Városi Tanács hajlandó áldozatot hozni a
múzeum megnyugtató s múltjához méltó elhelyezése ér
dekében, mert színvonalas kiállítások nélkül elképzelhe
tetlen az idegenforgalom. íme: elkészíttettünk egy ter

ket. Mert az is többször előfordult, hogy a tanár nélküli
viháncolás lehetőségének örvendő ipari tanuló gyereke
ket kellett „munkára nevelnem“ , s mi sem természete
sebb: a magam példájával neveltem...
A még egyszer végig nem vihető erőfeszítések,
ügyeskedések, muszáj-kompromisszumok sorozatává
egyszerűsödött (s megszépült) eseménytörténet további
részletezése felesleges is. Ennyiből is nyilvánvalónak
kell lennie, hogy az Erkel Ferenc Múzeum jövőjét: napja

ever. tlie then leadership of the

ink muzeológiai munkáját alapvetően meghatározó dön

mal baths and cultural events

vet, adunk másfél m illiót, ami végeredményben jóval

tések lenyomatát m iért reménytelen az egykorú ira t
anyagban keresni.

of this charming town.

Példám persze nemcsak fontos döntések dokumentálatlanságát szemlélteti. A múzeumügy olyan, nem is
művelődéstörténeti, inkább társadalomtörténeti össze
függését is sejtetni engedi, melyet annak idején éppen
az „ügy“ sikere érdekében - igyekeztünk homályban ta r

included the unstinting support

több, hiszen a tanács házilagos kivitelező részlege fogja
megvalósítani ezt a tetszetős tervet stb. Mennyit ad a
minisztérium? A milliókban nem vagyok egészen biztos,
csak arra emlékszem, hogy egyszeriben olyan hangulat

1960s concentrated on the
economic and cultural develop
ment and growth of Békéscsa
ba, the new county scat. How
town perceived that this policy,
disastrous to the future of the
town, could be counterbalanced
by tourism based on the ther

The urban policy of Gyula

of the museum - the creation
of a new museum building, the

teremtődött (nem volt még példa rá, hogy városi tanács
így gondoskodjék a megyei múzeum egyik tagintézmé
nyéről!), mely illetlenné, lehetetlenné tette a tanácselnö
ki nagyvonalúság „alulkalkulálását".
Azt csak néhányan sejtettük, s mi is inkább a fejlemé
nyek után, hogy e nagyvonalúság jól sikerült blöff volt.
Az építkezés első ütemének - a régi épület felújításának,
néhány helyiséggel való bővítésének és a kiállítócsarnok

tani, ködösíteni. Az „ügyet“ - némi leegyszerűsítéssel az Enyedi G. Sándor nevével összekapcsolódó „várospo
litikaként“ tudom meghatározni. Nem olyan céllal, hogy
Gyula egykori tanácselnökének jelentőségét misztifikál
jam. Inkább ötletsziporkák sorozatának, mint átgondolt
stratégia céltudatos megvalósításának tűnik - így utólag

alapja kiásásának - a minisztérium hozzájárulása volt
az egyetlen fedezete. Cirka egy évig tátongott az udva
runkon a gödör (házi szótárunkban: a kacsaúsztató),
míg azután egy újabb pénzügyi manőverrel, melynek
részleteibe vagy nem voltam beavatva, vagy kiesett az
emlékezetemből, sikerült előteremtenie a Városi Ta
nácsnak a Dürer-teremként ismert kiállítócsarnok fel

- a városfejlődés „virágkora“ . S persze nem is lehet m in
den helyi kezdeményezést automatikusan neki tulajdoní
tani. Enyedi volt azonban az első, s hosszú ideig az
egyetlen olyan városvezető a megyeszékhely elvesztése
óta, aki a lakosság számára is vonzó célrendszerbe tud
ta integrálni a „megy az ész Csabára!" keserűen gonosz
kodó, a reggeli vonaton gyakran elhangzó mondatba sű

museum was part of the county

építéséhez szükséges pénzt.

rűsödő duzzogásokat. Megcsillantott ugyanis egy újmó

describes some of these tac
tical maneuvers with which

use of the medieval castle as
an open-air theatre and a mu
seum, the organization of suc
cessive art exhibitions.
This policy w;as highly ex
ceptional in Hungary at the time
since in terms of its budget and
professional supervision, the

museum organization. The lo
cal tow'ii leadership, as well as
the young museum director,
were forced to resort to tac
tical maneuvers, using their
informal contacts. The author

Ahogy az első ütem elkészült, át kellett költöztetnem

di perspektívát, mely a személyes egzisztenciát is már-

a gyűjteményeket, s magunk is birtokba vettük a szolgá

már veszélyeztető lemaradás, peremre szorulás felszá

they outwitted the county mu

lati lakást. Nem emlékszem, hogy a megyei múzeumi
szervezet igazgatója. Tábori György a szűkös (természe
tesen beláttam: valóban szűkös) költségvetésre hivat
kozva elhárította-e magától a költöztetéssel kapcsolatos
kiadások fedezését, rám bízván, hogy oldjam meg ahogy
tudom: vagy eleve azzal kalkuláltam, ismervén hivatali

molását ígérte, anélkül, hogy a kisvárosi otthonosságot

seum organization.

mindenestül fel kellene áldozni a szocialista ipartelepí
tés és az uniform izált urbanizáció oltárán.
E várospolitikából: a „Gyula fürdőváros“ programból
most persze csak annyit érdemes felidézni, amennyi a
múzeum, s benne a magam szerepe szempontjából lé-
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a történeti, a néprajzi kiállítások lekicsinyléséről. Kiállí

Részlet a Szilágyi Miklós által
rendezett első várbeli állandó
kiállításból (1968)
Detail of the first permanent
exhibition organized by Mik
lós Szilágyi in Gyula castle
(1968)

nyeges. A múzeumügy és e várospolitika egybefonódása
- röviden összegezve - annak felismerését jelentette
számunkra, hogy a megye a múzeumnak is - ahogy a vá
rosnak - csupán a vegetálást engedi meg. A városveze
tés viszont Gyula presztízsének növelése, távlatokban: a
kulturális idegenforgalom fellendítése érdekében kulcsfontosságot tulajdonít az esztétikai élményt és történeti
tanulságokat kínáló látványosságoknak. Azaz: igényli,
inspirálja, elismeréssel fogadja, ha anyagilag nem is
mindig tudja támogatni a kiállítás műfajában megvaló
suló és múzeumi műhelymunkát feltételező ötleteinket.
Az alaphelyzet kissé cirkalmas körülírását célszerű ki
egészítenem néhány értelmező-magyarázó megjegyzés
sel, hogy a re jte tt utalások is egyértelműek legyenek:
A „számunkra“ többes száma nem a múzeum kollek
tíváját jelentette. Működésem alatt csupán egy hivatalsegéd, egy várőr, egy félállású adminisztrátor és féltu
catnyi (inkább 70, mint 60 év feletti) teremőr jelentette
a személyi állományt. A többes szám a Koszta Rozália
festőművésszel való együttmunkálkodásomat akarja ki
fejezni. Olyan munkatársi kapcsolat volt közöttünk, no
ha ő szabadfoglalkozású művész volt, amelyben soha
sem m erült fel az elsőség: a „ki az ötletadó, ki a végre
hajtó?“ kérdése a képzőművészeti kiállítások szervezé-

tásaink döntő többsége persze képzőművészeti volt, ez
a hivatalos jelentésekből is könnyen ellenőrizhető. Az a
néhány helytörténeti vagy néprajzi témájú kiállítás,
melyre emlékszem, az akkori tudásomhoz mérten a le
hető legelmélyültebb szakmai előkészítés ellenére,
majdnem-falumúzeum színvonalon, házilag barkácsolt
formában tudott csak létrejönni. Kivéve természetesen
a Központi Múzeumi Igazgatóság rendezőcsoportja által
kivitelezett vártörténeti (1965) és várostörténeti (1968)
állandó kiállításokat, Ezek esetében a Parádi Nándor, il
letve az általam írt (és gondosan lektorált) forgatókönyv
megvalósításához egy olajozottan dolgozó szakappará
tus állott rendelkezésünkre, lévén, hogy a teljes költsé
get vállalta a KMI. Ez a „kivétel“ azonban ugyanazt bizo
nyítja, am it mondandó vagyok: a képzőművészeti kiállí
tásokat lényegesen kisebb költséggel is olyan színvona
lon tudtuk megvalósítani, hogy nem kellett túlságosan
lejjebb szállítani a minőségigényünket. Ennyire egysze
rű, korántsem koncepcionális oka volt tehát a kortársi
képzőművészet látszólagos favorizálásának.
Nem véletlenül használtam a városvezetés fogadókészségének a jellemzésére az igénylést, az inspirálást,
s nem a megrendelést, Előfordult ugyan, hogy az erede
ti ötlet nem a múzeum táján fogant, hanem a tanácsel
nöké volt. M int a Székely Aladár fotókiállítás-sorozat
esetében: ő olvasott róla, hogy a realista portréfotó leg
jelesebb magyar mestere Gyulán született. Tüstént fel is
vázolta Havasi Pistának egy országos pályázat, kiállítás,
díj lehetőségét. Az aprómunka - a Fotószövetség, a Nép
művelési Intézet támogatásának elérése, a meghívan
dók körének gondos mérlegelése, a díj engedélyezteté
se, a lehető legszínvonalasabb emlékplakett elkészítte
tése (Kiss Nagy András szobrászművésszel, a megye
szülöttével, barátságból, tehát majdnem-ingyen) - már
Havasira várt. És részben m int állandó munkatársára természetesen énrám
el odáig, hogy fotótörténeti
kutatásra is vállalkoztam: azonosítottam a kiállítás név
adójának néhány, még Gyulán készített, Bleyer Aladár
névvel jegyzett fotóját.
Általában azonban nem volt semmilyen „megrende
lés“ . Következésképpen helyi cenzúra sem: a városveze
tés elfogadta, ha nem is értette maradéktalanul az el-

sében-rendezésében. Ahogy az sem volt kérdés közöt
tünk, hogy ő m iért tekinti természetesnek a muzeológiai feladatok vállalását, ha nincs státuszban, és én m iért
tekintem természetesnek a kiállítás-ismertetők, tá rla t

vontabb formanyelvet. Tudomásul vette tehát a magunk
eléggé szigorú kvalitás-igénnyel, a realizmus m ellett bár
elkötelezetten, de nem szemellenzősen, stiláris értelem

kritikák rendszeres publikálását (néprajzi szakcikkek
helyett!), ha ő azzal biztat: nálad jobban senki sem tud
ja itt a megyében megírni, tehát írnod kell. Utólag sem
tudom eldönteni, hogy a képzőművészetet érintő felis
meréseimben és kvalitásérzékem magabiztosabbá for

ben nyitottan kiválasztott egyéni és csoportkiállításain
kat. Egy esetre emlékszem, amikor valamilyen testületi
ülésen, ahol nem voltam jelen, szóba került a számon
kérésem lehetősége, amiért bemutattam a Zentai Mű
vésztelepnek a Magyarországon megszokottnál lényege

málódásában milyen szerepe volt az „önképzésnek“ s

sen elvontabb formanyelvű, anyagokkal és technikákkal

annak, hogy folyamatosan éreztem Rozó segítségét,
iránymutatását, vitapartneri mivoltát. És nemcsak az
övét, hanem mindazon művészekét, művészettörténé
szekét, akiket az ő révén megismerhettem.
A fenti körülírásban a városvezetés kiállításokkal
kapcsolatos fogadókészségének „parttalanságát“ jelle
mezni akarván, egybekapcsoltam az „esztétikai él
ményt“ és a „történeti tanulságot“ . Az együtt említés ki
fejezi, hogy szó sem volt a képzőművészeti kiállítások
favorizálásáról vagy kiemelt támogatásáról, a régészeti,

kísérletező csoportkiállítását. (Abban igazuk volt, hogy
helyi engedély nélkül, de Hódmezővásárhelyről, nem
közvetlenül a kissé gyanús Jugoszláviából hoztuk át.)
Történt ez akkortájt, amikor Hruscsov segítségével igye
keztek kiátkozni a konzervatívok a moszkvai Manézsban
szervezkedő nemszocreál orosz művészeket; ebből anynyi szűrődött le Békés megyébe, hogy valami baj van az
absztraktokkal.
Ott vo lt viszont a gyűlésen Koszta Rozó és Havasi
Pista, és hatásosabbnak bizonyult a múzeumi kiállítás
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politika egészét elismerek, támogatók érvelése, mint a
szájtépő demagógia. Ha nem is volt minden hivatalban
ülő számára azonnal érthető valamelyik bem utatott mű
vész stiláris eszköztára, egy csipetnyi rafinéria bárki ve
zetővel el tudta hitetni, hogy a kiállítás ötletével azono
sulva a maga ügyét szolgálja. Csak azt kellett hangsú
lyozni (azt már nem, hogy utóbb azért meghasonlott a
pártjával), hogy a Kossuth-díjjal is kitüntetett művésznő
néhány évig tagja volt az illegális kommunista pártnak,
és a városi pártbizottság munkatársai telefonálták kör
be a várost, hogy végül is a legbiztonságosabbal, a kór
ház gyógyszerszállító zárt tehergépkocsijával szállíthas
suk Gyulára - természetesen ingyen - Ferenczy Noémi

tást, egyetértő figyelmet élvezett a gyulai Erkel Ferenc
Múzeum. Ez a részben elődömtől, Dankó Imrétől örö
költ, részben a magam kialakította baráti légkörben for
málódó „szolgálat“ azonban nem jelentette a szó szoros
értelmében a helyi igények kielégítését. Azért vállaltuk/vállaltam inkább ezt, mint a megyei múzeumi szer
vezetbe való betagolódást, mert az volt a meggyőződésünk/meggyőződésem, hogy a város országos presztí
zsének növelésén munkálkodva lehet igazán felülemel
kedni a provincializmuson.
A napi feladatok megoldása közben elfelejtkezhettem
róla, hogy „egyszemélyes“ múzeumban dolgozom. Azok
nak a nem múzeumi státusban dolgozó barátoknak a se
gítségét élveztem nap m int nap, akik elkötelezetten vál
lalták a „kultúrmindenes“ életformáját a szeretett város,
Gyula érdekében. Én magam hosszabb távon, életforma
ként ezt nem tudtam, nem akartam vállalni. Látván azt

gobelinjeit. így rendezhettük meg országos figyelmet
keltő emlékkiállítását.
Nekem is van természetesen más megközelítésem,
ha a Gyulán eltöltött néhány esztendőre emlékezem, hi
szen a helytörténeti, a néprajzi muzeológia apróbb-nagyobb eredményeiről szót sem ejtettem. A m it most fel
idéztem, az alábbiak illusztrálására szolgált: Az 1960-as
évek közepén-második felében városi feladatok, várospolitikai program szolgálatába szegődött, s bár nem volt

is, hogy a „gyulaiság“ kezd egy kicsit mássá lenni: Enyedi
G. Sándort elismerésnek, „kiemelésnek“ álcázottal! a
megyei pártvezetés eltávolította a város éléről, a kisvá
rost pedig elkezdték bontani. Azt reméltem: jobb szakkutató-etnográfus leszek, mint amilyen „kultúrmindenes“

városi intézmény, elsősorban városi segítséget, támoga

lehetnék ebben a változó légkörben.

■

Balassa Iván köszöntése
Balogh Balázs

A Györffy István Néprajzi Egyesület 1997. november 11én 11 órakor a Mezőgazdasági Múzeum aulájában ünne
pi ülést ta rto tt Balassa Iván 80. születésnapja alkalmá
ból. Az ünnepelt majd' hat évtizedes kutatói és muzeológiai tevékenységének sokszínűségét jól tükrözi, hogy
Fehér György főigazgató házigazdái üdvözlő beszéde, és

tila a volt munkatársak, Balázs Géza a tanítványok ne

A több mint 3 órán keresztül zajló ajándékozásokkal

Darkó Jenő méltatja a népraj
zos Balassa Ivánt, az ünnepelt
balján Fehér György
Iván Balassa (b. 1917), at the
meeting held in honour of his
80th birthday. The lectures
expressed their appreciation
to the activity of Mr. Balassa
on the field of linguistics,
ethnography, agrarian history,
folklore and museology.

vében mondott köszöntőt. Számos más - az előzetes

egybekötött ünneplést egy kis fogadás zárta, ahol kötet

Foló-pholo: Csecselka F

programban nem feltüntetett - felszólalás, köszöntés
hangzott még el, többek közt a Minisztérium és a külön
böző szakmai intézmények, múzeumok, egyetemi tan

len beszélgetésekre is mód nyílott.
Balassa Ivánt ezúton a Magyar Múzeumok folyóirat

székek részéről. Kedves, személyes hangú beszédet
mondott az ünnepelt szülőfalujának nagytiszteletű ura
és tanítója is. Meleg hangú elismeréssel köszöntötte
mindenki Balassa Iván feleségét is, aki a dolgos évtize
dek alatt segítőtársa volt az elfoglalt tudósnak.

neki számos további dolgos évet!
A muzeológus kollegáknak pedig bizakodva csak azt
üzenhetjük, amit Fejős Zoltán, a Néprajzi Múzeum fris
sen kinevezett főigazgatója - talán egy kicsit saját jövő
jére is gondolva - mondott ünnepi köszöntőjében: „Jó
látni, hogy múzeumigazgatóként, sokat dolgozva is lehet

a tudós életpályáját ismertető Újváry Zoltán előadás
után, Benkő Lóránd az ünnepelt nyelvészeti, Dankó Im
re az etnográfiai. Orosz István az agrártörténeti, Voigt
Vilmos a folklorisztikai munkásságát méltatta. Bodó
Sándor, aki nem tudott részt venni az eseményen várat
lan más irányú elfoglaltsága miatt, Balassa Iván muzeológiai tevékenységéről ta rto tt volna előadást. (írásával
most lapunk hasábjain tiszteleg az ünnepelt előtt.) Kosa
László a Magyar Néprajzi Társaság, Selmeczi Kovács At

Viga Gyula és Csorna Zsigmond szerkesztők adták át
a Néprajzi Látóhatár ,JEurópából-Európába“ c. kötetet,

mely Balassa Iván születésnapjára jelent meg. Talán
nem mindenki tudja, hogy ARATOR címmel 1987-ben,
Balassa Iván 70. születésnapjára már megjelent (szerk.:
Balázs Géza és Voigt Vilmos) egy ünnepi kötet, ami 40
néprajzi dolgozatot tartalmazott. A 80. esztendőre író
dott „Európából-Európába“ azonban ennél grandiózusabb, hiszen 77 dolgozattal (kár hogy nem stílusosan
nyolcvannal) büszkélkedhet. Az előzőhöz képest, a szer
zők több tudományágat és több országot is vonultattak
fel az új kötetben.

is szívből, nagy megbecsüléssel köszönti, kívánva még

magas kort megélni!“

■
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Balassa Iván, a muzeológus

Bodó Sándor

Iván Balassa,
tlic museologist

During

four

decades

four

museums determined the life
career of Iván Balassa, cele
brating his 80th birthday in
1997. He worked in tlicthe
Székely Ethnographic Museum
(Sepsiszentgyörgy, Transylva
nia). From the autumn of 1944
lie was employed as a keeper
in the Museum of Ethnography.
The next four years lie spent in
Sárospatak, as director of die
Rákóczi Museum. From 1961
he was head of department in
die Division

of

Museums.

Ministry of Culture.
in 1966 lie became head of
department of the Hungarian
Agricultural Museum, and from
1967 till 1983. when he retired,
he was deputy general direc
tor. In all of his job, beside
scientific researches lie dealt
with the questions of general
muscology c. g. acquisition,
storing and restoration, exhibi
tions, etc. He has written and
edited several publications on
these items, it often occuss,
that the performance of re
searchers, scientists, experts
- spending their whole acivc
life in museum - is measured
only by the weight of their
scientific publications, while
oder sides of their activities
remain dim. But as the exam
ple of Iván Balassa shows, liiere

Négy évtized alatt négy múzeum volt az 1997-ben nyolc

E tény is sürgette a raktározás gondjainak megoldását.

vanadik születésnapját betöltő Balassa Iván életének
meghatározó színtere. Bár Debrecenben Csűry Bálint

.Viszonylag korszerű“ berendezésekkel - mint Balassa
írja - közel harminc raktárszobában teremtettek szisztematikus gyűjteményi rendet. 1947-ben restaurátor
műhellyel gyarapodott a múzeum, s fejlesztésével meg
indulhatott a néprajzi anyag rendszeres konzerválása és
restaurálása. Új elvek és gyakorlat szerint folytatták a
muzeális emlékek nyilvántartását, amelyek a korábbinál
több segítséget nyújtottak a tárgyak tudományos feldol
gozásához és kiállításához (új típusú leírókartont, tárgyi
és földrajzi utalókartonokat vezettek be).

tanítványaként végzett, a debreceni és a kolozsvári
egyetemeken a magyar népnyelv tanulmányozása iránti
elkötelezettséggel nyelvészként kezdte pályáját, a múze
umok világa gyorsan magához vonzotta.
1941-től a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múze
um munkatársaként néprajzkutatással és muzeológiai
feladatokkal foglalkozott. A kolozsvári és a sepsiszent
györgyi évek alatt mélyen magába szívta az erdélyi kul
túrát. Figyelmét a múzeumi környezet azonnal a népélet
jellegzetes tárgyai felé irányította, aminek számos jele
figyelhető meg publikációiban. 1942-ben már az ősi
gyimesi viseletről ír,' később a takarás és marokverés
eszközeiről, a régi erdélyi méhészetről, a gömbfa fara
gásáról és más témákról cikkezett az Erdélyi Múzeum és
az Ethnographia hasábjain, de kísérletező muzeológusi
hajlama kitetszik az „Adatok a székely népi italok isme
retéhez“ címmel megjelent dolgozatából is.2
A Székely Nemzeti Múzeumban Herepei János ered
ményes igazgatói korszaka (1938-44) alatt dolgozha
tott. Ekkor került a múzeum gyűjteményébe a magyarhermányi fazekasság egész eszközanyaga és termékei, a
fiilei vashámor készítményei, egy juhászat és egy pa
rasztgazdaság közel teljes tárgykészlete, s egy jelentős
népművészeti gyűjtemény. A sepsiszentgyörgyi múzeum
néprajzi osztályának történetéről tanulmányt író Gazda
Klára azt jegyzi fel, hogy Balassa Iván 1942-43-ban a
kerámiagyűjtemény leíró szakkartonjait készítette el.1
1944 ősze sodorja Budapestre, ahol a Néprajzi Múze
umban kezdetben múzeumőrként, később osztályveze
tőként, majd 1950-től 1956-ig főigazgatóként dolgozott.
Balassa Iván a minap publikálta emlékeit a Néprajzi Mú
zeum 1944 és 1946 közötti történetéről.2 Képet ad arról
az áldozatos műtárgymentő leleményességről, aminek
révén az ostrom idejét a múzeumépületben töltő múze
umőrök és altisztek fontos néprajzi értékeket mentettek
meg. Márkus Mihály ugyanott közli 1945-ös jelentését, ’
amiben leírja, hogy Balassa Iván 1945. január végén má
sodmagával már a Néprajzi Múzeum könyvtárát rende
zi, február közepétől pedig egy időre a múzeum gond

A közönség érdeklődését számos kiállítással igyeke
zett magára vonni a Néprajzi Múzeum. Ezek közül meg
kell említeni „Az eke története“ című tárlatot, vagy a
szovjet példák és szempontok nyomán kollektív kutató
munkával előkészített „Tiszaigar, egy agrárproletár falu
története 1744-1950 között“ című bemutatót. Mellettük
számos fontos kiállítás nyílt itthon és külföldön a ma
gyar és a nem magyar gyűjteményi tárak műtárgyaiból.
Ezekben az években indult meg és hozott évtizedeken át
komoly eredményeket az ország teljes területére kiterje
dő társadalmi néprajzi gyűjtőmunka, amelynek során
nem hivatásos - honismereti - gyűjtők rögzítették a né
pi kultúra anyagi, szociális és folklór elemeit.7
1956-tól a sárospataki várban fészkelő Rákóczi Mú
zeum adott otthont Balassa Ivánnak. Igazgatósága évei
alatt mind a múzeum, mind pedig gyűjteményei jelentő
sen fejlődtek. 1959-ben szűnt meg a vár épülettömbjé
ben működő művészotthon, hogy alapterülete a további
akban múzeumi funkciókat szolgáljon. A gyűjtemények
közel háromezer zempléni-bodrogközi darabbal gazda
godtak, tükrözve persze a direktor tudományos és mu
zeológusi érdeklődését. Ekkor vált jelentőssé a Takács
Bélával együtt gyűjtött, zempléni hutákban fúvott és
zömmel a Hegyköz falvaiban használt üvegek kollekció
ja, valamint a paraszti földművelés és háztartás eszköz
kincse, a népművészet (elsősorban a szőttesek és kerá
miák) gazdag tárgyi anyaga. Balassa Iván pataki évei
alatt számos kiállítást rendezett a tájhoz kötődő festő
művészek és szobrászok alkotásaiból, valamint a pataki
szellemiség olyan kiválóságainak, m int Tompa Mihály
vagy Erdélyi János. Ugyanekkor rendezték meg a Rákó
czi Múzeum első nagyszabású állandó történelmi tárla

rank to the sometimes every

nokságát látja el.
1947-ben a Néprajzi Múzeum a Nemzeti Múzeumtól

day, sometimes highly inno

önállóvá vált, Épületét ugyanekkor tették alkalmassá

lődőknek a táj évszázados múltját, műveltségének emlé

vative work of a museologist.

munkavégzésre, s így indíthatta meg állandó és rend
szeres tevékenységét. A múzeum gyűjteményi struktú
rája - egy teljeskörű állományrevízióval is támogatva ebben az időben alakult ki. Az 1950-től főigazgató Ba

keit. Gyakorlott muzeológusként segítséget nyújtott a
város nagymúltú közgyűjteményének, a Tiszáninneni Re
formátus Egyházkerület könyvtárának, levéltárának és
múzeumának. Ez a kontaktus máig is élő, s számos
gyűjteményi és tudományos eredményen túl személyes
barátságokat is kialakított.

arc still some, who can give a

lassa Iván nagy súlyt helyezett a muzeológiai feladatok
ellátására. A Néprajzi Múzeum tíz év után általa újrain
dított folyóiratában (a Néprajzi Értesítőben) összegezte
a tevékenység főbb eredményeit." Jelentősen gyarapo

tát, amely mintegy húsz teremben mutatta be az érdek

1961-től Balassa Iván a Művelődésügyi Minisztérium
múzeumi főosztályának köztisztviselője. A tudományos

dott ezekben az években a múzeum tárgyi gyűjteménye,

osztály vezetőjeként vesz részt a megyei múzeumi szer

s a fejlesztésben mindinkább tervszerűség érvényesült.

vezetek kialakításában, s emellett nagy figyelmet szén-
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tel a szakmuzeológiai kérdéseknek." Múzeumi Módszer
tani Útmutató Füzetek címmel sorozatot szerkeszt,
melynek öt száma 1963-66-ban jelent me«. A módszer
tani füzetek egy része
a korszak által felve
tett kérdésekre adha
3.SZ .
tó múzeumi válaszo
kat (munkafeladato-

déseiről, az agrármúlt forrásairól, a kiállítások tudomá
nyos és művészeti előkészítéséről, a közművelődési te
vékenység fő területeiről és irányairól, a műtárgykörnye
zet és a műtárgyvédelem fontosságáról s a múzeumi ki
adványokról. De foglalkozott több tanulmány a Mezőgazdasági Múzeum történetével, sőt épp Balassa Iván
egyik írása a magyar múzeumok történetének vázlatát
nyújtja az olvasónak.

kat) kívánta segíteni:

A Mezőgazdasági Múzeum eke- és szántástörténeti
kiállítása mellett foglalkoztatta Balassa Ivánt egy agrár
történeti kiállító központ létrehozásának eszméje is.
Megvalósítására akkor nyílt lehetőség, amikor az 1960as évek végén e célra megszerezték a keszthelyi Agrár
tudományi Egyetemhez tartozó egykori Festetics georgikoni majorját. Ott, a világ legkorábbi mezőgazdasági fel
sőfokú tanintézete gazdasági épületeiben (melyeknek
műemléki helyreállítását Mendele Ferenc tervezte) be

BALASSA IVÁN

a mezőgazdasági ter
A M Ő ZEUM I KIÁLLÍTÁSOK TUDOMÁNYOS
E LŐ KÉSZÍTÉSE
melőszövetkezetekről
rendezendő kiállítá
sok, az új- és legújabbkori, munkás
B udapest
m o zgalom -történeti
tárgyi emlékek és do
kumentumok gyarapí
tásának, nyilvántartásának és felhasználásának ügyét.
Igen fontos füzet nyújtott bevezetést a régészeti növény
tan fogalmába. Foglalkozott a leletek leggyakoribb elő
fordulásaival, gyűjtésük elvi és gyakorlati kérdéseivel. A
sorozat legjelentősebb darabja mégis Balassa Iváné, aki
„A múzeumi kiállítások tudományos előkészítése“ című
füzetével Magyarországon elsőként ad a témában átfogó
módszertani útmutatást. írása foglalkozik a kiállítások
alapfogalmaival, a tématerv, majd a forgatókönyv készí

mutatták a mezőgazdaság fejlődésének tájtörténetét.''
Balassa Iván kétségkívül legjelentősebb muzeológiai
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tésének rejtelmeivel. Végezetül a mellékletekben mintát
ad a tématervre, ill. két jellemző részletet egy-egy kiál

kezdeményezése és eredménye a Mezőgazdasági Múze
umban létrehozott Munkaeszköz-történeti Archívum.
Munkálatai 1962-ben indultak meg, s a technikai előké
szítés, az adatgyűjtés és a rendszerező, feldolgozó mun
ka 1971-ig tartott. Az Archívumban megtalálható leg
fontosabb témakörök közül - részletezés nélkül - néhá
nyat elősorakoztatok: szerepelnek benne a gyűjtögetés,
erdészet és fafeldolgozás, halászat és haltárolás, vadá
szat, méhészet, (valamennyi háziállatra kiterjedő) állat-

lítás forgatókönyvéből.
Ugyancsak a minisztériumi tevékenysége idején szer
zett ismereteit kamatoztatta Balassa Iván akkor, amikor
Béni Gyöngyivel együtt több évi előkészítést követően
1969-ben publikálta az ország valamennyi múzeumát és
múzeumi kiállítóhelyét ismertető „Magyar múzeumok“
című könyvét. A praktikus ismeretek mellett átfogó feje
zet szól a magyar múzeumok történetéről, majd vala
mennyi fontos intézmény m últjáról és jeles gyűjteményi

tenyésztés, növénytermelés, gyümölcstermesztés, sző
lőművelés, borászat és kádármesterség stb. rekvizitumai. A múzeumi gyűjteményekben őrzött munkaeszkö
zök adatai és fotói, a fotótárak emlékei éppúgy' karto
nokra kerültek, m int az ismert levéltári adatok, a képzőművészeti alkotások ábrázolásai, kalendáriumok, heti
lapok, szakfolyóiratok információi. Az aktív és kitartó
munka eredményeként 1983-ra több m in t száz ezer da
rab kutatható leírókarton állt a tudományos élet rendel

darabjairól.
Leghosszabb munkaviszonya (több mint két évtized)
a Magyar Mezőgazdasági Múzeumhoz kötötte. 1962-ben

kezésére. A Munkaeszköz-történeti Archívum mind a
Mezőgazdasági Múzeum hírét, mind Balassa Iván muze

umi

ológusi reputációját jelentősen emelte.1"
A jubiláns nyugállományba vonulása óta is intenzív
kapcsolatokat tart fenn hazai és külföldi múzeumokkal,
muzeológusokkal. Lankadatlan figyelmét mutatja, hogy
köszöntéseket, megemlékezéseket ír kiváló pályatársai
ról a Sors diktátuma szerint. Csak az elm últ néhány év
ben Bakó Ferencről, Fél Editről, Kós Károlyról, Vajkai
Aurélról, Kovács Ágnesről, Kresz Máriáról, Nyárádi Mihályról, László Gyuláról, Rajeczky Benjáminról, Balogh

mok szakembergondjai. Múze

már szerződéses munkatársa az intézménynek, 1966tól osztályvezetője, 1967-tól 1983-ig pedig főigazgató
helyettese. Muzeológusi működése a Mezőgazdasági
Múzeumnál három csokorba köthető. 1980 és 1984 kö
zött folytatta a minisztériumi munkája során elkezdett
muzeológiai módszertani kiadványsorozatát. Az anyain
tézmény igényeihez szabta a célt: „Agrármuzeológiai
Füzetek“ -et szerkesztett, melyeknek tanulmányfüzére
továbbképző konfe

rajzi Múzeum 1872-1952. Mú
zeumi Híradó 1952/6. 6-11.
U.ö.: Néprajzi munka múzeu
mainkban. Múzeumi Híradó
1953/1.16-19.
7.

Balassa

Iván:

Néprajzi

muzeológiánk tíz éve. Néprajzi
Értesítő 1955. 1-9. U. ö.: A
népi

demokrácia

korszaka

múzeumi anyagának gyűjtése
és kiállítása. Múzeumi Híradó
1955/2. 115-119.
8. Balassa Iván: A magyar mú
zeumok történetének kutatása.
Múzeumi

Közlemények

1963/2. 5-10. U. ö.: A MSZMP
Vili. kongresszusa és a népraj
zi muzeológia feladatai. Múze
Közlemények

1963/3.

1-12. U. ö.: A vidéki múzeu

umi

Közlemények

1964/4.

56-61.
9. Vezető a keszthelyi Gcorgikon Majormúzeumban. Keszt
hely 1984., Csorna Zsigmond:
A Munkaeszköz-történeti Ar
chívum és a Gcorgikon Major
múzeum évfordulója, in: Ara

Istvánról, Újszászy Kálmánról és a szakterület sok más

tor. Budapest. 1987. 15-17.

renciák előadásaira
épült. A három köte

jeles személyiségéről közölt méltatást.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy az egész aktív életét

munkaeszközök történetének

tet megélt sorozat
minden fontos agrár
muzeológiai témát érint. Számos kiemel
kedő munkatárs tollá
ból tanulmányok je

múzeum(ok)ban eltöltő kutatók, tudósok teljesítményét
kizárólag tudományos műveik lemázsált súlyával, s a
minőség precíziós műszerével mérjük. Tevékenységük
más szektoraira pedig könnyen borul a feledés homálya.
Nos, Balassa Iván személyes példája mutatja, hogy egy
kiemelkedő személyiség teljes tevékenysége érdemel
méltatást. Vannak ugyanis, akik rangot tudnak kivívni a

lentek meg a mezőgazdasági múzeumok
tárgygyűjtéséről, nyil
vántartásának általá
nos és speciális kér

sokszor sziszifuszi, olykor hétköznapi, máskor emelke
dett munkát igénylő muzeológusi tevékenységnek,
amelynek révén kulturális örökségünk tárházát hagyo
mányozzuk az utókorra.

■

10. Balassa Iván: Gondolatok a

kutatásáról.

Étim.

1972/4.

584-589.. Csorna Zsigmond: A
Munkaeszköz-történeti Archí
vum In: Arator. Budapest 1987.
15-17.
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Számvetés

Mindezek alapján joggal mondhatjuk, hogy az
1996-os esztendő alkalmas volt „Az év múze

c

m

o

a múzeumi közösség, sőt, az egész magyar
kultúra szempontjából, azt igazolja, hogy' a ki
írók között a Pulszky Társaság, az ICOM Ma
gyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Múzeumok
Szövetsége és a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium Múzeumi Osztálya mellett ott
található a Nemzeti Kulturális Alap is, amely
nek múzeumi kuratóriuma biztosította a két
fődíj - kétszer egymillió forint - összegét. Más

„Az év múzeuma 1996
pályázatról

Demo Péter

Mint az a szakma széles köreiben ismert, évek
óta érett már a hazai múzeumi közéletben egy
olyan pályázat megvalósításának gondolata,

rendezni, azt éppen az 1996-os esztendő b i
zonyította. A honfoglalás ezeregyszázadik év
fordulója alkalmából több százmillió forintos

amelynek keretében díjazni lehet az adott év
ben kiemelkedő eredményt felmutató intéz
ményeket. A Pulszky Társaság-Magyar Múze
umi Egyesület kezdeményezésének és sürge
tésének is köszönhető, hogy 1996 májusában,
a Múzeumi Világnap alkalmából a Múzeumkertben első ízben megrendezett Múzeumi

központi és helyi forrás felhasználásával
mintegy ötven jelentős, nagyszabású (köztük
több állandó) múzeumi kiállítás nyílt hazánk
ban, sőt, új múzeumi épület átadására is sor
került, és folytatódtak a múzeumi felújítások.

Majálison Dr. Magyar Bálint művelődési és
közoktatási m iniszter a nyilvánosságot is tájé
koztatta a megvalósítás szándékáról. Ezt kö
vette a pályázati feltételek és szempontok ki
alakítása, ugyancsak döntően a Pulszky Tár
saság keretében, de természetesen a társki
írók képviselőivel együttműködve. Ez a várt
nál tovább ta rto tt - elsősorban a hazai sajá
tosságok és lehetőségek figyelembe vétele
miatt -, ezért a pályázat kiírása csak 1997 áp
rilisában jelent meg a Múzeumi Hírlevélben,
az eredményhirdetésre pedig október 10-én
került sor a Néprajzi Múzeumban, a miniszter
személyes részvételével, A következő évtől
kezdve a kiírók és bírálók szándéka szerint a
díjakat május 18-a, a Múzeumi Világnap alkal
mából adják majd át.
A pályázat és díjak legalább két szempont
ból tekinthetők fontosnak. Egyrészt az
esemény ráirányíthatja (rá kell, hogy irányítsa)
a közvélemény figyelmét a hazai kulturális élet

uma“ pályázat első ízben történő kiírására.
Hogy mennyire fontos ez a kezdeményezés

Nem csupán a nagy budapesti múzeumokban
láthatók tartalmukban és kivitelükben is mo
dern tárlatok, hanem sok vidéki, olykor eldu
gott helyen lévőnek vélt intézményben is.

The 'Museum of the Year’ Competition of 199(>
On the initiative of the Pulszky Society-Hungarian
Museum Association, the first 'Museum of the Year’
competition was announced in 1997, following careful
preliminary work and as a result of close cooperation
between various professional organizations and the
National Cultural Fund. The most important objective of
the competition was to promote closer and more lively
interaction between museums and the society, the
broader and narrower environment.

kiírók - szerény anyagi lehetőségeiknek meg
felelően - száz-százezer forintos különdíjat
ajánlottak fel.
A pályázati felhívás két kategóriát jelölt
meg: az országos, országos gyűjtőkörű és me
gyei múzeumokét, illetve az előbbi kategóriá
ba nem tartozó intézményekét. A május 31-i
határidőig az előbbi körben öt intézmény adta
be pályázati anyagát, a második kategóriában
pedig hét. A kiírásnak megfelelően a pályázók
beküldött anyagai között megtalálhatók voltak
1996-os kiadványaik, a szakmai-tudományos
munka eredményei, a kiállításokhoz kapcsoló
dó publikációk, a sajtóban megjelent írások,
ismertetések, az épületre, intézményre és te
vékenységére legjellemzőbb fotók, valamint
egy rövid összefoglaló 1996-os munkájukról.
A kiírók által felkért, hét szakemberből álló
Bíráló Bizottság (elnöke Éri István, tagjai
Deme Péter, Kecskeméti Tibor, Kovács Tibor,
Pintér János, Selmeczi Kovács Attila, Vásárhe
lyi Tamás) a beküldött anyagokon túlmenően
közelebbről is megismerkedett a pályázók
helyzetével, lehetőségeivel, munkájuk eredmé
nyeivel. Minden intézménybe ellátogattak, be
szélgettek az o tt dolgozókkal, megnézték a ki

szerves részét képező, gazdag gyűjteménye
ket, a magyar kulturális örökség döntő részét

made personal visits to the museums to gain a better

állításokat, a raktárakat, az épületeket. Rend
kívül gazdag tárgyi anyag, megfelelő nyilván
tartás (sok helyütt jórészt már számítógépen
is), elkötelezett, magas színvonalú szakmai tu
dományos és kiállítási tevékenység, a közvet
len és tágabb környezettel kialakított szoros,
élő kapcsolat, jól megrendezett és látogatott

overview of their work and circumstances. Only after

kiállítások - nem egyenlő mértékben ugyan, de

gondozó, kiváló szakmai munkát végző, ám ál
landó pénzügyi, sőt, fenntartási gondokkal
küzdő magyar múzeumok hálózatára. Más

this was the decision - based on various consid

részt viszont ösztönözheti ezeket a közintéz
ményeket arra, hogy nyitottabban figyeljék a

the ‘Museum of the Year. 1996' award and the money

ezek voltak legfontosabb tapasztalataik. Ismét
bebizonyosodott, hogy a magyarországi múze
umokban dolgozó, rosszul fizetett szakembe
rek - a rendkívül nehéz, sokszor nyomorúsá

társadalom, a környezet igényeit, aktívabban
vegyenek részt a polgárok nevelésében, nyújt

Museum of Szolnok and the Sóstó Museum Village. A

gos munkakörülmények ellenére és az olykor
érteden vagy közömbös környezet előtt sok

further four museums (Museum of Agricultural

szor rejtetten - jelentős eredményeket hozó

sanak segítséget a szabadidő színvonalas el
töltéséhez. Elsősorban a kiállítások terén van

Machinery, Mezőkövesd; Mátra Museum, Gyöngyös;

munkát végeznek.

Göcsej Museum, Zalaegerszeg; Museum of Trans

A kiírók szándéka szerint „Az év múzeuma

még sok tennivaló.

portation. Budapest) were awarded a special prize or

Hogy nem csak érdemes, de lehet is mo
dern eszközök és módszerek alkalmazásával

received a certificate of merit. Seeing the success of

1997“ pályázat már ez év végén megjelenik a
Múzeumi Hírlevélben. A tapasztalatok értéke

tudományosan és szakmailag megalapozott,
ugyanakkor látványos és élvezetes tárlatokat

out of tlie awards would be scheduled to take place on

The competition was announced in April, and a
total of twelve institutions applied by filling out the
necessary forms and appending the documentation of
their activities in 1996 (a brief report, publications,
press articles, photos).
The seven members of the selection committee all

erations - announced. On October 10, 1997, Dr. Bálint
Magyar, Minister of Culture and Education, presented

reward to the directors of the Damjanich János

the initiative, it was decided that from 1998, the giving

the International Museum Day.

lése részben megtörtént, amiként a feltételek
módosítása, pontosítása is. A tervek szerint a
későbbiekben további (például újságírói és Iá-

SZÁMVETÉS

togatói, esetleg speciális szakmai) díjak ado
mányozására is sor kerül. Ehhez a pénzügyi
feltételeket is meg kell teremteni. A magyar
kultúra értékeit tisztelő gazdálkodó szerveze
tek megnyerése és más források mozgósítása
a következő évek feladata lesz.
A továbbiakban röviden összefoglaljuk a
bíráló bizottságnak az egyes pályázókról ki
alakított összefoglaló értékelését.
I. kategória: Országos, országos gyűjtőkörű és
megyei múzeumok
Damjanich János Múzeum, Szolnok
A szolnoki múzeum 1996. évi tevékenysége
országos viszonylatban kiemelkedő jelentősé
gű és múzeumi tekintetben példaértékű. Szin
te egyedülálló szervezési és menedzselési
erőfeszítések eredményeképpen, jórészt az
önkormányzat anyagi áldozata nyomán, a m illecentenárium évében fejeződött be az utóbbi
évtized leglátványosabb - teljes - múzeumi
épületrekonstrukciója, amely módszertani lag
is új régészeti és impozáns képzőművészeti
állandó kiállítás megvalósítását tette lehető
vé. Az évfordulós rendezvények keretében
Göncz Árpád köztársasági elnök adta át a fel
újított épületet és a kiállításokat a nagyközön
ségnek.
A múzeum kiváló képzettségű szakemberállománya (I akadémiai doktor, 5 kandidátus
és PhD, 6 egyetemi doktor) tudományos tevé
kenységét évek óta magas színvonalon végzi,
az intézmény a régió tudományos központja.
Az év során 63 tanulmányt és 9 önálló kötetet
jelentettek meg, a munkatársak számos hazai
és - a kiterjedt nemzetközi kapcsolatoknak
köszönhetően - külföldi tanácskozáson szere
peltek, Szolnok pedig nemzetközi régészeti
szimpózium helyszíne volt. Mindez együtt te t
te kiemelkedően sikeressé a szolnoki Damja
nich János Múzeumot.
Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg
A Zala megyei múzeumi szervezet több éve
tartó sokirányú fejlesztési folyamata látványos
eredményeket hozva teljesedett ki 1996-ban.
Elkészült az 1969 óta működő Falumúzeum új,
praktikus, szép stílusban kivitelezett fogadó
épülete, amely újfajta egységbe foglalja a ko
rábban felépített házakat és jelzi a továbbfej
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Közlekedési Múzeum, Budapest
A fennállásának 100. évfordulóját ünneplő in
tézmény 1996-ban húsz kiállítást rendezett,
összesen közel 7000 nr-en. A részben állan
dó, részben időszaki kiállítások korszerű kivi
telben, magas szakmai színvonallal készültek,
tanulságosak, ugyanakkor élvezetesek, teret
nyitnak a látogatói aktivitásnak is. Befejező
dött a központi épület belső rekonstrukciója,
amellyel a látogatók számára még vonzóbbá
vált az intézmény. Ez is szerepet játszhatott
abban, hogy a múzeum látogatottsága orszá
gos méretekben kiemelkedő volt (több, m int
300.000 fővel a negyedik helyre került).
A múzeum kollektívájának szakmai teljesít
ménye - a szűkülő lehetőségek ellenére ugyancsak mintaszerű, külön kiemelendő a ju
bileumi évkönyv tartalmi gazdagsága. Ered
ményes raktárfejlesztés, restaurálás, gyűjte
ménygyarapítás társult a fentiekhez.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest
A nagy múltú, kiemelkedő szakmai anyaggal
és szellemi tőkével rendelkező szakmúzeum
fennállásának 100. évét tudományos ülés
szakok rendezésével, új állandó, valamint idő
szaki kiállítások nyitásával és színvonalas,
reprezentatív kiadványok megjelentetésével
ünnepelte. A tárlatok többsége mind ta rta l
mában, mind megvalósításában, kivitelében
tradicionális (bár feltétlenül informatív és esz
tétikus). Új szemlélettel és módszerrel, a
komplexitás igényével készítették el a közön
ség körében különösen sikeres „Élet egy kö
zépkori faluban“ című kiállítást.
Elsősorban a 14 állandó kiállításra alapoz
va, kiemelkedő és széles körben ható múze
umpedagógiai munka folyik a múzeumban. Je
lentős eredményeket értek el a társadalmi
kapcsolatok bővítése és elmélyítése terén,
számos jelentős, sokakat vonzó rendezvény
helyszíne volt Vajdahunyad Vára.

II. kategória: Az előbbi kategóriába nem sorol
ható múzeumok
Mátra Múzeum, Gyöngyös
A természettudományi főprofilú, de más téma
körökkel is foglalkozó tájmúzeum munkatársai
hosszabb ideje kiemelkedő színvonalú kutató
munkát folytatnak. 1996-ban több konferenci
án vettek részt, 32 közleményük jelent meg,
fejlesztették nemzetközi kapcsolataikat. Emel
lett tevékenységük középpontjába az állagmegóvást és a közönségkapcsolatok javítását
állították. Ennek eredménye a jelentős raktárkorszerűsítés és a számítógépes nyilvántartás
fejlesztése, másrészt a „Vadászat, vadgazdál
kodás“ című új, látványában is élvezetes, kor
szerű állandó kiállítás.
Az év során több mint 90 ezer látogatója
volt a múzeumnak, kétharmaduk diák. A helyi
iskolásoknak, akik az önkormányzat támoga
tásával ingyen járnak a múzeumba, sok tárlat
vezetést és rendhagyó tanórákat is tartanak.
Komplex term észet- és környezetvédelmi
munkájuk elismeréseként a múzeum Pro
Natura Emlékplakettet kapott.
Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd
Az „egyszemélyes múzeum" létrehozója és ke
zelője, Hajdú Ráfis János áldozatos és körül
tekintő gyűjtőmunkájának, kezdeményezésé
nek és kiváló szakmai munkájának köszönhe
tő, hogy ma közel 2700 nr-en 150 motorikus,
100 egyéb gép és mintegy ezer kézi eszköz so
rakozik példás rendben, gondosan restaurál
va. Az intézmény 1979-ben vált technikai
szakmúzeummá, tíz esztendeje a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzeumok Igazgatósága
keretében és támogatásával működik. Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági gép
gyűjteménye 1996-ban - elsősorban a város
ban és környékén kifejtett eredményes propa
gandatevékenység nyomán - közel 11 ezer
látogatót fogadott, köztük számos külföldit.
Petőn Múzeum, Aszód

Móra Ferenc Múzeum, Szeged
A múzeum - a korábbi hagyományokat foly
tatva - 1996-ban is jelentős helyet foglalt el a
megye és a város kulturális közéletében. A
honfoglalási évfordulóhoz kapcsolódó kiállítá

A helytörténeti tájmúzeumként működő intéz
mény fő feladata: egyrészt helytörténeti és
néprajzi gyűjtések és kutatások a Galga men
tén, másrészt Petőfi emlékének ápolása. Az
1996-os év kiemelkedő és látványos, több he

sok, rendezvények, programok széles körben

lyi társadalmi szervezetet is mozgósító prog

lesztés igényét is. Jelentős eredmény a Göcse
ji Múzeum központi épülete tetőtér-beépítésé

vonzották a látogatókat és érdeklődőket. Az
intézmény falai között továbbra is jelentős

ramja volt a zsidó temető részleges helyreállí
tása, a Schossberger-mauzóleum műemléki

nek befejezése. Az irodák, műhelyek és más ki
szolgáló egységek elhelyezése megteremtette

szakmai és tudományos eredmények szület
tek, fontos publikációk jelentek meg.

rekonstrukciója és az ehhez kapcsolódó „Élet
háza“ című kiadvány megjelentetése.

a feltételeket a szakmai munka tartalmi szín
vonalának további emeléséhez.
A megyei múzeumi szervezet nem csupán
saját évfordulós kiállításait rendezte meg
szakmai megalapozottsággal, élvezhető for
mában, hanem a megyei millecentenáriumi
rendezvények központi szervezője, összefogó

Ugyanakkor 1996-ban is nagy figyelmet for
dítottak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em
lékpark szakmai tevékenysége bővítésére, fej
lesztésére, több fontos kiállítást készítettek és
adtak át a látogatóknak a körkép épületében.

A kis létszámú, de lelkes és felkészült mun
katársi gárda sokirányú, aktív tevékenységét
igazolja többek között az új raktárak kialakítá
sa a tetőtérben, a régészeti gyűjtemény nyil
vántartásának szinte teljes egészében számí

Erejükhöz mérten segítették a park új kezelőjé

tógépre vitele, valamint a „Viselet és történe

nek működését, a fontosabb rendezvények és
programok színvonalas megvalósítását is.

lem - viselet és jel“ címmel rendezett népraj
zi konferencia és előadásának megjelentetése.

ja is volt.
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Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
Az 1970-ben alapított intézményben 1996ban - a tudatos előkészítésnek és a sikeres
pályázatokon szerzett pénzügyi forrásoknak
köszönhetően - több új épület (templom,
magtár, parókia, cigány lakóház, kovácsmű
hely), továbbá parkoló és látogatói vizes-blokk

tölti be játékközpont és műhely funkcióját is.
Tiirr István Múzeum, Baja
A bajai intézmény olyan tájmúzeum, amely
képzőművészeti gyűjteménnyel, képtárral és
két tematikus kiállítóhellyel is rendelkezik. A
sokféle feladatot összesen öt fős szakalkalma

átadására került sor.
Miközben az űj épületeket berendezték és
megnyitották, továbbá időszaki kiállításokat is

zotti gárda látja el. A költségvetés szűkössége,
az elégtelen anyagi és személyi feltételek miatt
a gyűjtemények fejlesztése és feldolgozása

készítettek, több tudományos rendezvény és
látogatott, sikeres kulturális program szerve
zője vagy helyszíne volt a Múzeumfalu. A több,
mint 60 ezer látogató egy részét szervezett tu
ristacsoportok adják, de a helybéliek és a Sós
tón nyaralók közül is sokan megfordulnak itt.
Az intézmény közvetlen, élő kapcsolatban tart

csak szerény keretek között mozoghat.
A nehézségek ellenére 1996-ban a múzeum
új állandó várostörténeti kiállítást nyitott Baja
300 éves évfordulója alkalmából. A színvona
las kiállításrendezési technika, a szakmai elő
írások betartása és az élményszerű látványos
ság követelményeinek egyaránt megfelelő tár

a megye, a régió és a város más intézményei
vel és szervezeteivel. A működés anyagi felté
teleinek biztosításában fontos szerepet játszik

lat mellett nyolc időszaki kiállítás megvalósí
tásában is részt vettek. A város kulturális éle

a néhány éve létrehozott és aktív baráti kör.

tében és programjaiban fontos szerepet tölt
be az intézmény, látogatónak számát az előző
évhez képest megkétszerezte.

rendezték a tárogatósok világtalálkozóját és a
még élő Vay-leszármazottak összejövetelét Is.
Elsősorban a három évtizede működő baráti
kör (tagjai az ország sok pontján megtalálha
tók), a múzeumot létrehozó Molnár Mátyás
emlékét is ápoló alapítvány és a helyi önkor
mányzat erkölcsi és anyagi támogatása segí
tette az amúgy nagyon szűk költségvetésből
gazdálkodó intézmény eredményes működé
sét. Mindebben döntő szerepet játszik a mú
zeum lelkes szakember vezetője.
■

„A z év múzeuma 1996“ pályázat díjazottjai
I. „Az év m úzeum a 1 9 9 6 “ cím és
1 - 1 .0 0 0 .0 0 0 - Ft

1. Damjanich János Múzeum, Szolnok
2. Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
II. Külön d íjak (1 0 0 .0 0 0 .- Ft)

Kecskemét

Vay Ádám Múzeum, Vaja

1. A Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi
Egyesület különdíja: Mezőgazdasági Gépmú
zeum, Mezőkövesd

Az immár 15 éves múltra visszatekintő in
tézmény országos gyűjtőköre révén több mint
15 ezer tárgyat őriz. Folyamatosan gyűjti a ha

Az intézmény az 1964-es alapítás óta egyre
fontosabb kulturális missziót tö lt be a község
ben és környezetében. Gyűjteményi anyaga

2. Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága
különdíja: Mátra Múzeum, Gyöngyös
3. Az MKM Múzeumi Osztályának különdíja:

zai játékgyártás korábbi és mai termékeit, ku
tatja a Kárpát-medence játékkultúráját, tárgyi
és dokumentációs anyagát. Állandó és idősza

aránylag kicsi ugyan, de (jórészt ajándékozás

Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely,

ki kiállításai sikeresek, látogatottak. Országos
tanfolyamok, pedagógus- és művész-tovább
képzések, hazai és nemzetközi konferenciák
sora bizonyítja, hogy a múzeum eredményesen

sal) gyarapszik. Állandó és időszaki kiállításai,

III . írásbeli elism erés

a faluban fenntartott tájház, a nyári progra
mok vonzóak és fontosak az iskolások és a he
lyi értelmiség, egyes vállalkozók számára.

Közlekedési Múzeum, Budapest

1996-ban két tudományos konferenciát
rendeztek és ezek anyagát publikálták. Itt

részvételét igazoló oklevelet kapott.

IV Oklevelek

Minden további pályázó a pályázaton való

F számunk szerzői
Balogh Balázs
(1966)
néprajzkutató, muzeológus
MTA Néprajzi Kutatóintézet
Basics Beatrix dr.
(1956)
művészettörténész,
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Múzeum
Bodnár Mónika dr.
(1961)
néprajzkutató
múzeumvezető
Gömöri Múzeum, Putnok
Bodó Sándor dr.
(1943)
néprajzkutató, kandidátus
főigazgató
Budapesti Történeti Múzeum
Csorba László dr.
(1952)
bölcsész
egyetemi docens
ELTE
Darkó Jenő dr.
(1949)
középiskolai tanár
egyetemi oktató
Károli Gáspár Református
Egyetem

Deine Péter dr.
(1950)
középiskolai tanár
főosztályvezető
Magyar Nemzeti Múzeum
Draveczky Balázs
(1938)
történész
múzeumigazgató
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
Erdélyi István dr.
(1931)
régész, c. egyetemi tanár
dékánhelyettes
Károli Gáspár Református
Egyetem
Ferenczy Mária dr.
(1941)
sinológus
gyűjteményigazgató.
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai
Művészeti Múzeum
Fodor István dr.
(1943)
régész, kandidátus
c. főigazgató
Magyar Nemzeti Múzeum

Gesztelvi Tamás dr.
(1943)
ókorkutató
docens
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Glück Jenő
(1927)
történész
Arad, Románia
Horváth Csaba
(1958)
könyvtáros
Magyar Természettudomá
nyi Múzeum
Kádár Zoltán dr.
(1915)
a művészettörténet doktora
ny. egyetemi tanár
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Kaposvári Gyula
(1916)
középiskolai tanár
ny. múzeumigazgató
Damjanich János Múzeum,
Szolnok

Kócziánné Szentpéteri
Erzsébet dr.
(1941)
néprajzkutató,
középiskolai tanár
tudományos főigazgatóhelyettes
Közlekedési Múzeum
Kovács Tibor dr.
(1940)
régész, kandidátus
főigazgató helyettes
Magyar Nemzeti Múzeum
László Emőke
(1939)
művészettörténész
főosztályvezető
Iparművészeti Múzeum
Misóczki Lajos dr.
történész, kandidátus
főiskolai adjunktus
Tanárképző Főiskola, Eger
Petravich András
(1950)
építészmérnök, tudomá
nyos főmunkatárs
Magyar Építészeti Múzeum

Szabó Júlia
(1939)
művészettörténész
tudományos főmunkatárs
MTA Művészettörténeti
Kutatóintézet
Szilágyi Miklós
(1939)
néprajzkutató, kandidátus
osztályvezető
MTA Néprajzi Kutatóintézet
Tímárné Balázsv Ágnes dr.
(1948)
vegyészmérnök,
főtanácsos
Magyar Nemzeti Múzeum
Vinkovics Judit
(1953)
mongolista
könyvtáros
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai
Művészeti Múzeum

SZÁMVETÉS
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A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Draveczky Balázs

„Kérem őrizzék meg azt a lelkesedést, próbálják meg
menteni magukban azt az örömet, amellyel ezt a mai
megnyitót előkészítették. Se rutin, se a netáni kudarcok
ne koptassák meg önökben az ügy szerctetét. Kívánom,
hogy mindig ilyen sikerük legyen, m in t ma volt. És a si
ker nyomában ne járjon az irigység, intrika, fúrás. Gra
tulálok. Nagyon sok látogatójuk legyen. "
A fenti sorokat Mesterházi Lajos írta a vendégkönyv
első oldalára 1966. augusztus 19-én, a Vendéglátóipari
Múzeum megnyitásakor.
A múzeum megalapításától az első állandó kiállítás
megnyitásáig elég hosszú idő telt el, hiszen már a szá
zadfordulótól nyomon követhető a gasztronómiatörténeti
múzeum megnyitásának szándéka. Glück Frigyesnek
(1858-1931), a magyar szálloda- és vendéglősipar egyik
vezető képviselőjének magángyűjteménye mellett, az 1.
világháború utáni tárgygyűjtések és hírlapfelhívások, va
lam int egyéb szervezőakciók hatására a 30-as években
140 kötet szakácskönyvet, 600 fényképet, jelentős po
hár-, tál- és felszerelési, továbbá ét- és menülapgyűjteményt őrzött az Ipartestület egy létesítendő múzeum
céljára. A gyűjtemény kisebb része 1949-ben a Buda
pesti Történeti Múzeumba került, nagy részét az Ipar
testületben dolgozók és az Ipartestületet felszámolók
széthordták.
A II. világháború után - főleg az ötvenes évektől szinte egyszerre kezdték szorgalmazni a kereskedelmi
és vendéglátóipar-történeti múzeum megalapítását.
Mégis, először csak az egyik valósult meg. 1965. októ
ber 15-én belkereskedelmi miniszteri határozat szüle
tett a Magyar Vendéglátóipari Múzeum megalapítására,
de úgy, hogy az később kereskedelemtörténeti résszel is
kiegészüljön. Az első kiállítás „Szemelvények a magyarországi vendéglátás történetéből“ címmel nyílt meg a
Várban, a Fortuna utca 4. szám alatt, a Fortuna fogadó
egykori, a megnyitásra múzeumi célokra megfelelően
átalakított földszinti helységeiben. (Itt kaptak még he
lyet az intézmény első irodái és raktárai is.)
* * *
A XVIII—XIX. században gyakori volt, hogy ismert
vendéglátóhelyek utcák és terek névadói lettek. (PL:
Aranykéz, Fehérhajó, stb.) Ilyen a budai Várban, a Fortu
na utca és köz sarkán álló „Fortuna fogadó“ épülete. Ab
ban az időben az egyik legrégibb és legnépszerűbb szál
láshelye volt a környéknek. Három középkori lakóházból
építették össze. Szobáiban megmaradtak a kapualji ülő
fülkék maradványai.
Mária Terézia korában országunk iránt megnöveke
dett az érdeklődés, élénkült az idegenforgalom. Buda
város tanácsa jó érzékkel, - felmérve az igényt és a ke
resletet - megépítette és 1784-ben megnyitotta a foga

dót. Tizenkét szobája, tá
gas elegáns étterme, han
gulatos kávéháza, külön
biliárdszobája és kocsmája
(ivója) volt. Istállóiban egy
szerre 50 lovat lehetett el
helyezni!
1791-től Budára került
az országgyűlés. Megszűnt
a közelében üzemelő, so
kak által kedvelt „Vörös
Sün“ fogadó. Ezek is fokoz
ták a Fortuna jelentőségét,
látogatottságát. A „Vörös
Síin“ vendégei mind átpár
toltak. Sok főrangú vendég is
megfordult benne. Nagytermében színielőadásokat és
hangversenyeket tartottak. Farsang idején híresek let
tek a mulatság utáni, úgynevezett souper-ek (=szupék)
a változatos vacsorákkal.

A Lajos utcai régi Sipos ven
déglő az 1910-es években
.The old Sipos restaurant in the
1910s

1822-ben még m in t a legjobb várbeli fogadót tartot
ták nyilván és ajánlották itthon és külföldön egyaránt.
Kávéházában a legolvasottabb honi és európai lapokat
lehetett kézbe venni. Amikor 1835-ben a londoni török
követ és 32-tagú kísérete megszállt benne, „tsak saját
szakátsuk által főzött étkeket ettek, kivévén kávét,
tsemegéket és egyéb italokat, melyek közt a borokat,
névszerint ménesit, nialagait, ‘s a ’ pes’gősampányert is
megkóstolták“.

The article reviews the history

Számos, azóta történeti emlékké nemesült étel- és

covers the unique activity of

italkülönlegességet kínáltak benne. így például campapulit, chaudeau-t, barabast, püspökitalt, puncsot,
ákovitát stb. Híresek voltak fagylaltjai is. A ma használt
fagylaltostya egyik korai elődjének használatáról is a
Fortunából van adatunk. A múlt század 30-as éveiben
„fogadóba küldettünk ebédelni, néha Pestre, néha
Taromhoz a Fortunába“ - olvashatjuk báró Splény Béla
emlékirataiban. „Ezen fogadói ebédeknél megválaszt
hattuk az ételeket azon feltétellel, hogy - egy-egy többet
ne költsön egy váltó forintnál... ezért kaptunk levest,

the museum's professionals in

Hie Hungarian Museum of
Commerce and Catering

of the Museum of Commerce
and Catering which was found
ed in 1966, following various
official and civil initiatives, and

tracing and documenting the
history of commerce, catering
and tourism.
The building of the museum,
lying in the Buda Castle district
- a World Heritage site - was a
renowned inn from the 17th to
the late 19th century and is a
protected monument. The ex

„assiele“-et (előétel) húst és édes ételt. Mindig nagyon

hibition offers a history of the

meg voltunk elégedve, assietenek persze elégnek ta rto t
tunk két szardellát eczettel és olajjal, és ha édes ételnek

guests, set in a cultural histori

building and of its famous

Eiskörbchenl (fagylaltot) ettünk spanyol tekercsben, reá
kellett valamit fizetnünk magánpénztárunkból.“ Spa
nyol tekercsnek hívták akkoriban a kézzel formázott,
staniclit utánzó fagylalttölcsért.
A biliárd mellett a szerencsejátékok is divatosak vol

cal context, explaining also why

tak a kávéházakban, így a Fortunában is. Gaál György
„tudós palótza" (aki a peleskei nótáriushoz hasonló el

the general public.

képzelt, egykor kedvelt figura volt) tapasztalta: „Most

vatization, and thus the future

this particular building was
chosen to house the museum,
mucii liked by Hungarian and
foreign researchers, as well as

The building still awaits pri
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of (lie institution and also
whether it can remain on its
present premises depends on
tile goodwill of its future owner.
Museum officials arc in
creasingly concerned over the
crowdedness of die museum

pedig a Fbrtuna Kávéházba nemigen játzák a kotzka já 
tékot, m ert sokaknak Táskájokat a Kórság nagyon meg
környékezte. Mivel a Kávéház-matériába vagyok,
koldusok is eszembe jönnek! Sógor uram! Még soha
éltiben annyi koldust nem látott, amenyien a Budai Ká
véházakba találkoznak! Ha az ember mindeniknek
alamisnát adna, hát nemsokára maga is Koldulhatna!“

letnek lakhelységekre leendő átidomítása. “ Később eme
lettel bővítve törvényszéki célokra hasznosították. Fe
dett függőfolyosót építettek, mely összekötötte a Fortu
na u. 2. számú házzal, hogy a foglyok ne a nyílt utcán
közlekedjenek. Benne kapott helyet ugyanis a törvény
szék ún. „bűnfenyítő“ osztálya. így a szebb napokat lá
to tt egykori vendégszobákat gyilkosok, zsebmetszők,
betörők, hamisbankó-készítők töltötték meg.
* * *
íme, egy jónevű szálloda egykorvolt élete. A benne el
helyezett múzeum indokai: a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum méltó helye, annak kiállításai
val, irodáival és gyűjteményének egy részével. A többi
raktárak kényszerűségből a város több pontján, méltat
lan körülmények között fogadták a szakemberek nehéz
kutató, értékmentő munkájával összegyűjtött tárgyakat.
Vizes szuterének, nehezen szellőztethető pincék és sza
nálásra ítélt üzemépületek voltak kényszerűségből mú
zeumi raktári célra használhatók. A bérbeadó Vili. kerü
leti vagyonkezelő önkormányzat csak a sorozatos és
drasztikus bérletidíj-emeléseket tartotta fontosnak. A
raktárak állagjavításával nem törődött. Többszöri súlyos
károsodást szenvedtünk szerelvény-meghibásodások,
beázások és az állandó, falakon és pincéken keresztül
terjedő nedvesedések m iatt. Jelen sorok írása közben a
város különböző helyeiről költöztetjük biztonságos, a
műtárgyak elhelyezésére megfelelő klímájú és nagyságú

Kiállításrészlet: női divatáru
üzlet a századfordulón
Detail of the exhibition: ladies'
outfitters at the turn of the
century

and the lack of space for ex
pansion. Beside the two halls
housing the permanent exhibi

Érdekesség, hogy a 48-as időkben a fogadónak
llentzi tábornok is lakója volt. A szabadságharc után
Buda veszített mozgalmas életéből. Mindent el kellett
követni forgalma növelésére. A Magyar Hírlap 1850. jú
lius 20-án írta a következőket: „Sz. kir. Buda városa a
várban levő saját birtokában levő Fbrtuna czimii fogadót
megújító - javítási költség 16.000 pft. A fogadót Pesold
ur a Tigris vendégfogadó volt tulajdonosa vette bérbe. “
Augusztus 13-án már a következő szövegű hirdetés
volt olvasható: a „Vendéglő a Fortunához“ Budavárban ki

raktárépületbe értékeinket. (Amennyiben a múzeum ala
pításakor, később, vagy a rendszerváltoztatás idején
megoldották volna évtizedek óta kínzó gondunkat, az át
költöztetés után meginduló revízió bizonyosan nem re
gisztrálna annyi pusztulást, értékcsökkenést, komoly
restaurálásra szoruló emléket, mint amit a késlekedő in
tézkedés okozott.)
A századfordulón vetették meg a múzeum kereske
delemtörténeti gyűjteményének alapját. A külkereskede
lem és az ipar fejlődését szolgáló országos intézet, az
1886-ban alapított Kereskedelmi Múzeum áruminta
gyűjteményeit és az 1896. évi, a millenniumi kiállítás
mintegy negyedszázadig őrzött archív anyagát a Magyar
Nemzeti Múzeum vette át. A Történelmi Képcsarnok egy
része az egykori Kereskedelmi Múzeum gyűjteménye.
Az 1950-es évektől egyre intenzívebb múzeumalapí
tó mozgalom eredményeként 1968-ban a Hungária kör
út 17-19. szám alatt megindulhatott a szakmatörténeti
emlékek összegyűjtése. A belkereskedelmi és a művelő
dési m iniszter közös, 1970-es utasítása alapján a
múzeum Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeummá alakult át. 1973-ban a lakások felszabadítá
sa révén gyarapodott a Fortuna utcai helységek száma.

space where temporary exhibi

javítása és csinosítása befejeztetett, a szép ház minden
szobái újonnan festettek és butorozottak, valamint a ká

tions could be mounted. The

vé és étterem is kicsinosittatott és megnagyobbitalotl, oly

offices arc crammed with mu

annyira, miszerint jelenleg e vendéglő a tisztaság, módos
ság és kényelem tekintetéből, úgy jutányos árak, pontos
szolgálat, ízes étkek és tiszta jó borai által, minden
kivánatot kielégíthet, f. 1850-dik évi augusztus 12-dikén
újonnan megnyittatva, számos látogatásért esd. Pesold
József, bérlő“ - de a régi szép napok, a gazdag vendégek
és a biedermeier hangulat nem tért vissza többé!

tás „Képek a magyar kereskedelemtörténetből“ címmel.
1979 óta feladatunk a hazai idegenforgalom-történeti
tárgyak, dokumentumok felkutatása, értékelése, megőr
zése és bemutatása is.
Az intézmény ipartörténeti múzeumi feladatokat lát
el, s a hagyományostól eltérő muzeológiai követelmé
nyeknek tesz eleget. Csoportosítása és kezelése első
sorban szakmatörténeti kívánalmak szerint történik -

and in other magazines. The

A kiegyezés utáni években megszűnt a fogadó. Négy

ezek alapján dolgozható fel és mutatható be a gyűjte

museum can thus only per

évvel később kávéháza is. Megtörtént „a város tulajdo

mény. Jelentőségét - a tárgyak konkrét értékét megelőz

form die most basic tasks.

nát képező, előbb szállodaként alkalmazott Fortuna épü

ve - a szakmai funkció és a használati idő szabja meg.

tions. there is no additional

seum objects and books. The
valuable objects which have
been collected so far and which
form a part of Hungary's cul
tural heritage, arc stored in
the basement of the building

Megnyílt az első kereskedelemtörténeti állandó kiállí
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Konyharekonstrukció a múze
um kiállításából
Reconstruction of a kitchen,
from the exhibition

These difficulties prevent the
full use of the library, as well
as research and educational
work in general.
The museum lias large col
lections covering production,

dokum entum anyagának
gyűjtését.
Az 1966 óta rendezett
állandó és időszaki kiállí
tásokat több m int egymil
lió érdeklődő tekintette
meg. A társintézmények
közművelődési rendezvé
nyeihez rendszeresen kölcsönzünk gyűjteménye
inkből. Az elm últ eszten
A múzeum történeti, tárgyi (a termelés és értékesítés
munkaeszközei, berendezései, felszerelései) és doku
mentációs gyűjteményekből (étlapok, menülapok, árla
pok, oklevelek, iparengedélyek, üzleti könyvek, levelezé
sek, reklámanyag) áll. Ezt főleg szakmai értékű művé
szettörténeti (festmények, szobrok, díszítőelemek),
érem- (kitüntetések, emlékérmek, plakettek, fizetőesz
közök) és egyéb gyűjtemények (fotótár, adattár, szek
rénykataszter, áruminták) egészítik ki. A szakkönyvtár
ban szakmatörténeti könyvek és folyóiratok mellett je
lentős mennyiségű szakácskönyvet őrzünk.
A gyűjtemény nagyobb része a kereskedelem, vendég
látás, idegenforgalom történetét ismerő szakemberek,
érdeklődők és vállalatok ajándékaként, kisebb része vá
sárlás és szervezett gyűjtőmunka, leletmentés révén ke
rült a múzeum birtokába. A kiállításokat a nagyközönség
kedveli és szívesen látogatja. Az időszaki és vándorkiál
lítások, szakmatörténeti rendezvények és kiadványok
(évkönyvek, kiállításvezetők) is emelik az intézmény
rangját, segítik a közművelődésbe való beilleszkedését.
A múzeum közművelődési tevékenységének egyik
fontos része, hogy sajátos eszközeivel (tárlatvezetés,
rendhagyó iskolai órák, előadások) segítse a szakokta
tást, a szakmai képzést és a továbbképzést.
A tudományos és közművelődési munkát nehezíti,
hogy az irodák műtárgyakkal és könyvekkel is zsúfoltak,
és gépkocsi nélkül kell ellátni az országos feladatokat. A
múzeum a legminimálisabb személyzettel és jelenlegi
helyén albérlőként lakva dolgozik. A kiemelt műemléki
épület privatizációja a rendszerváltás óta húzódik. Új tu
lajdonosra vár. A legkülönbözőbb fórumok ígérete és ha
tározata szerint a tulajdonosváltás nem befolyásolhatja
a múzeum jelenlegi elhelyezését és működését.
A több mint 30 éves múzeum a szakmatörténeti ku
tatás, feldolgozás és bemutatás nemzetközileg elismert
műhelye. Számos országból keresik fel az intézményt
egyéni és csoportos látogatók. Magyarországtól távol
élő szakemberek éppúgy, m int tanulni vágyó érdeklődők.
Tapasztalatot, munkamódszert keresnek munkájuk segí
tésére, kiegészítésére. Közöttük is említést érdemelnek
a hasonló intézmények alapítására készülők. így tettek a
80-as évek elején szlovák és cseh szakemberek is, akik

marketing, furnishings, eejuipment. etc., and their documen
tation. The latter include me
nus. price lists, charters, work
and trade licenses, account
books, advertisement leaflets,
correspondences, etc. The core
of (lie collection is made up by
artworks, such as paintings,
sculptures, ornaments, etc.,
numismatic material, such as

dőkben évente átlag 3-400-an fordultak meg nálunk ku
tatás, adatgyűjtés, tanulmányaik kiegészítése, stb. cél

various currencies, medals,

jából.
A vázolt nyitott múzeumi tevékenység egyik új, látvá
nyos eredménye a millecentenárium tiszteletére a Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményével kö
zösen rendezett és nyitott Vendégváró Budapest című ki
állításunk. Összes költségét pályázatokból és szakmai
támogatók nyújtotta anyagi segítséggel teremtettük elő!
Hasonló módon tervezzük az Egy pesti iparos-kereskedő
cég fénykora című kiállításunkat, egyidőben kereskede

etc., and various subsidiary

lemtörténeti állandó kiállításunk felújításával. A tárlatot
az 1845-ben alapított Dreher Ignácz és Fia cég különle
ges történeti emlékekben bővelkedő hagyatékából ren
dezzük. Megnyitása a közel ezer darabot számláló együt
tes múzeumba kerülésének biztosítéka: a cégalapító
dédunokája a felbecsülhetetlen értékű tárgyakat, doku
mentumokat, érmeket, festményeket, fényképeket stb.
kiállításrendezés feltételével ajándékozza múzeumunk
nak. A sebészeti, mezőgazdasági és kertészeti eszközö
ket, késárukat gyártó és forgalmazó egykori pesti cég
története az I. világháborúig tartott. Érdekes kiegészítő a
hagyatékban a generációkon át megőrzött karácsonyfadíszek és játékok színes sorozata - zömükben a századforduló idejéből, melyek szintén bemutatásra kerülnek.
Nyitottak vagyunk a médiák igé
nyelte és kínálta bemutatási, is
mertetési lehetőségekre. A nagy
ságrendileg sokkalta jelentősebb
intézményekkel vetekszik az írott

decorations, memorial plaques,

materials, such as photo
graphs, archives, inventories,
various product samples, etc.
The library of the museum
holds a high number of inva
luable books and journals as
well as recipe books.

Étlap Molnár C. Pál grafikájá
val - Menu illustrated by Pál C.
Molnár

és a képes sajtóban való megjele
nésünk. Nincs olyan rendezvény, ju
bileum, sajátos szakmai megmoz
dulás, stb., ahol ma már ne kérnék
részvételünket. Sokszor nem a se
gítő szándék hiánya, hanem sze
rény létszámunk, vagy a megszorí
tó gazdasági intézkedések gátolják
a jelenleginél is gyakoribb közre
működésünket.
Összefoglalva: szorgalmas évek

megalapozták a ma már hazájukon kívül is ismert Po
zsonyi Kereskedelmi Múzeumot, és megkezdték a cseh

rendszeres és tervszerű munkálko
dásának eredménye helyünk és
szerepünk a szakmúzeumok csa

országi vendéglátós ipartörténet kutatását, tárgyi- és

ládjában, a magyar múzeumokB
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Kettős jubileum ot ünnepelt a műemlékvédelem

Petravich András

Műemlékvédelmünk 1997-ben egyszerre
két olyan évfordulót is ünnepelhetett,
amelyek a létére és fejlődésére
nézve meghatározó események
hez kötődnek. 125 éve, 1872ben alakult meg az intézmé
nyes műemlékvédelem első
önálló hazai szervezete, a
Magyarországi Műemlékek

lett. A bizottság egyik fő feladata a műemlékek jegyzék
be vétele, a másik az 1860-as évek óta folyó műemlék
helyreállítások irányítása és ellenőrzése, valamint újak
indítása volt. Emellett elkészítette első műemlékvédelmi
törvényünk tervezetét. Az 1881. évi XXXIX. törvénycikk
egészen 1949-ig hatályban maradt.
A törvény alapján az ideiglenes bizottság végleges
szervezetté alakult át, Műemlékek Országos Bizottsága
néven. A MOB 1949-ig működött, 1934-től szakhivatal

Ideiglenes Bizottsága, s 40
éve jött létre a mai hivatal
jogelődje, az Országos Mű

ként. Néhány név a MOB meghatározó személyiségei kö
zül, a teljesség igénye nélkül: Förster Gyula, majd
Gerevich Tibor elnök, CzoborBéla, Éber László, Szőnyi Ot
tó, majd Genthon István előadó, Schulek Frigyes, Lux Kál
mán építész, Möller István, Sztehló Ottó másodépítész.
Az 1949. évi 13. sz. törvényerejű rendelet a MOB he
lyébe négy évre a Múzeumok és Műemlékek Országos
Központját állította. Ezt több átmeneti szervezeti meg
oldás követte, a kultusztárca helyett immár az építésügy

Csempeszkopács, római katolikus templom, helyreállítva
1967-69 között - The Roman Catholic church at Csempeszko
pács, renovated during 1967-69

emléki Felügyelőség.
Az ideiglenes bizottság
felállítását több évtized
nyi előkészítő munka és
próbálkozás előzte meg.
Európa más országaihoz

keretében. Az 1950-től kezdve elvégzett városképi és
műemléki vizsgálatok, tudományos feldolgozások és vé
detté nyilvánítások megalapozták a következő évtizedek

Double jubilee in monument

hasonlóan Magyarországon is már a XIX. század első fe

protection

lében felébredt a m últ emlékei iránti érdeklődés, ami
azután felkeltette a számbavételük, módszeres megis

In 1997. Hungarian monument

merésük és megóvásuk iránti igényt is. A kérdést első
ként a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VII., Kas
sán és Eperjesen ta rto tt nagygyűlése tűzte napirendjére
1846-ban. Ennek során először tanulmányoztak építé
szeti emlékeket a helyszínen, s fogalmaztak meg átfogó
és konkrét javaslatokat a védelem érdekében. A társa
ság ezirányú munkájában nagy szerepe volt Henszlmann

eredményeit.
Az 1957-ben létrehozott Országos Műemléki Fel
ügyelőség hármas - igazgatási, tudományos és műem
lék-helyreállítási - feladatkört kapott, amelynek ellátá
sára a külföld által is irigyelt komplex szervezetet épí
tett ki. A műemlékvédelem jogi szabályait mostanáig ér-

Imrének (1813-1888), a magyar régészet, művészettör
ténet és műemlékvédelem egyik megalapítójának. (A ha
zai műemlékvédelem kezdőpontjaként számon tartott
kassai nagygyűlés 150. évfordulójáról A magyar műemlék\'édelem első évszázada, 1846-194!) című, nagysza

Az esztergomi királyi vár kápolnája feltárás közben, 1935
The chapel of the royal palace at Esztergom, during excavation, 1935

protection celebrated a double
jubilee. The first Hungarian or
ganization of institutional mo
nument protection, the Tempo
rary Committee of Hungarian
Monuments, was founded 125
years ago. in 1872, although
the preliminaries go back to
1846. In 1881, as a result of the
Committee's work, the first
Hungarian law on monument
protection was enacted. The
National Monuments Commit
tee remained the central organ
ization of the Hungarian monu
ment protection until 1949.
The direct legal predeces
sor of the present-day office
was the National inspectorate

bású tudományos kiállítással, valamint a hozzá kapcso
lódó, A magyar műemlékvédelem korszakai című tanul
mánykötettel emlékezett meg tavaly az Országos Mű
emlékvédelmi Hivatal. A Tudományos Főosztály által
közzétett dokumentumokat az idei megemlékezés során
is felhasználtuk.)
A kassai kezdeményezések megvalósítását a szabad
ságharc bukása és az azt követő önkényuralom egy idő

reorganized and was given

re megakadályozta. A társaság működése 1863-ig kény
szerűen szünetelt. A műemlékek ügyével a bécsi
Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der
Baudenkmale, majd a Magyar Tudományos Akadémia
Archaeológiai Bizottsága foglalkozott. Ez utóbbi tagjai
közül Henszlmanné m ellett Ipolyi Arnold (1823-1886)
és Römer Flóris (1815-1889) nevét kell kiemelnünk. Bár
az önálló magyar műemlékvédelmi szervezet létrehozá

of Historic Monuments, creat
ed in 1957. With its complex
managerial organization, scien
tific and restoration experi
ence. it produced internatio
nally acclaimed results. In
1992. tlic Inspectorate was

much greater authority. Since

sa 1861 óta ismét napirenden volt, arra végül is csak

June, 1997, there is new legis

évekkel a kiegyezés után, 1872-ben kerülhetett sor.

lation concerning monument

A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottságá
nak elnöke Szalay Ágoston, előadója Henszlmann Imre

protection.
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vényesen az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény és
végrehajtási rendeletéi állapították meg. Ismét csak né
hány név azok közül a szellemi vezetők, kutatók és hely
reállítók közül, akiknek a magyar műemlékvédelem e
korszakbeli sikerei köszönhetők, s akik már nincsenek

K eletkutatók világkongresszusa Budapesten

Ferenczy Mária

közöttünk: Devcsényi Dezső (1910-1987) és Entz Géza
(1913-1993) művészettörténész, Hajnóczi Gyula
(1920-1996) régész-építész, Erdei Ferenc (1933-1986),
Gerő László (1909-1995), Kissné Nagypál Judit
(1924-1980), Mendele Ferenc (1934-1994), Pogány Fri
gyes (1908-1976) és Rados Jenő (1895-1992) építész.
Az OMF 1992-ben Országos Műemlékvédelmi Hiva
tallá alakult át, a korábbinál magasabb jogállással, szé
lesebb ágazati irányítási feladatkörrel és hatósági jog
körrel. A hivatal intézményei tágabb kereteket biztosíta
nak a kutatási, helyreállítási és műemlék-fenntartási fel
adatokhoz is. Ez év júniusa óta a műemlékvédelmet is
mét önálló törvény szabályozza; az 1997. évi LIV tö r
vény 1998. január elsején lép hatályba.
Budapesten önálló felügyelőség alakult. A kettős jubi
leum alkalmából az OMvIl és a Magyar Építészeti Múze
um kiállítást rendezett, 125 éves a szervezett magyar
műemlékvédelem - 40 éves az OMF/OMvH címmel. Ezen
archív és újabb fényképfelvételekkel, valamint néhány
szép régi rajzzal idéztük fel a korábbi 85 és a legutóbbi
40 év legjelentősebb helyreállításait (amelyeknek egy
rövid cikk keretében sajnos még a puszta felsorolására
sincs mód). Emellett a jogi és szervezeti fejlődés, a tu
dományos tevékenység, konferenciák és más rendezvé
nyek, a társadalmi szervezetekkel való együttműködés
stb. dokumentumait és a szakterület kiadványait is fel
vonultattuk. A nagyközönségnek szánt kiállítást az
OMvH székháza után a Belváros-Lipótvárosi Polgármes
teri Hivatalban, majd a Szombathelyi Képtárban is be
mutattuk, december 10. és 17. között pedig Veszprém
ben, a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottsá
gának épületében látható.
Míg a kezdetekről és a MOB időszakáról bemutatott
anyag lényegében ismétlő válogatás volt némi kiegészí
téssel, addig az 1949 utáni korszakokról csupán egy
gyorsleltárra nyílt lehetőség. A közelmúlt műemlékvédel
me pedig, vitathatatlan sikereivel és egyre többet emle
getett ellentmondásaival „ma a hogyan tovább?" gondjá
val küszködő szakma és a nagyközönség érdeklődésének
a középpontjában áll. Reméljük, egy következő évfordu
lóra elkészülhet az elmúlt évtizedek magyar műemlékvé
delmének mélyreható tudományos feldolgozása is.

■

Idén július 7-12. között Budapesten rendezték meg a Keletkutatók Világkongreszszusát (1CANAS: International Congress o f Asian and North African Studies). Ez
volt a 35. világkongresszus azóta, hogy 1870-ben Párizsban először cseréltek esz
mét orientalisták szűkebb szakterületeik és kutatásaik közös tapasztalatairól.
A magyar orientalisták, a Körösi Csorna Társasággal, az ELTE Orientalista Tan
székeivel az élen, a Közgazdasági Egyetemmel és a Közép-Európai Egyetemmel
együttműködve, Hazai György akadémikus elnökletével most először lehettek a
kongresszus házigazdái. Elődeink már a negyvenes évek elején - Körösi Csorna
Sándor halálának centenáriumára - szerették volna Budapestre hívni a kongreszszust, tie ezt megakadályozta a világháború.
E kongresszusokon a keletkutatás klasszikus ágai, a filológiai és régészeti, iro
dalmi és történelmi stúdiumok mellett ma m ár helyet kapott a közgazdaságtan és
a szociológia, sőt, külön csoport foglalkozott a számítógépes adatfeldolgozás le
hetőségeivel is. Ezúttal több mint ezer résztvevő gyűlt össze, mintegy nyolcszáz
előadás hangzott el, nyolc fő szekcióban. Az előadások mintegy tíz százaléka érin
tett művészet(történet)i, kivételesen muzeológiai témát, főként régészeti össze
függésben.
Rendszerint a meghirdetett központi témára reflektáló, de különböző szakterü
letekről való előadások együttese a legtanulságosabb. Az évezred utolsó kongreszszusára a keletkutatás utolsó száz évének áttekintését tűzték ki fő témául. Ezt
aránylag kevesen értelmezték úgy, hogy legújabb kutatásaikat, a legfrissebb szak
mai problémáikat mutathatják be az elmúlt száz év alatt végbement tudományos
haladás fényében. Ezért számos szűkebb értelemben vett tudománytörténeti elő
adást hallhattunk, de sok olyan, egészen egyedi témát is felajánlottak, amelyeket
nehéz volt értelmes programmá szervezni. Legérdekesebbek az egy-egy neves
tudós által előkészített tematikus egységek lettek (szimpóziumok, panelek a kong
resszuson belül). Közülük is kiemelkedett - nemcsak művészettörténeti és
muzeológiai vonatkozásai m iatt - a Tunhuang-Turfán szimpózium: a Londonban,
Párizsban, Tokióban és Berlinben őrzött régi kínai és belső-ázsiai szövegek és mű
vészeti alkotások elemzése, összefüggésben az eredeti lelőhelyeken az utóbbi év
tizedekben feltárt új anyaggal.
A kongresszus programját gazdagító rendezvényeket a szervező bizottság se
gíteni ugyan nem tudta, de örömmel fogadta az ez alkalomra rendezett kiállításo
kat, amelyek a mi számunkra vissza nem térő alkalmat kínáltak gyűjteményeink
bemutatására és bemutatkozásra.
így jö tt létre a Ráth György Múzeumban a Keleti műgyűjtés Magyarországon cí
mű kiállítás, amely a magyar művelődéstörténet egyes mozzanatait is közelebb kí
vánta hozni a látogatókhoz. A I Iopp Múzeumban álló Délkelet-ázsiai buddhista mű
vészet című kiállítás, Fajcsák Györgyi és Renner Zsuzsanna munkája, korábban
nyílt meg, ám nemzetközi színvonala és anyagának ritkasága szintén a kongreszszusnak bemutatandó anyagba emelte. A Magyar Nemzeti Múzeum Gerelyes Ibo
lya rendezésében az Oszmán-török fémművesség című kiállításon először mutatta

35TH INTERNATIONAL CONGRESS OF
ASIAN AND NORTH AFRICAN STUDIES
Budapest 7 - 1 2 July 1997
Organized by

be a többnyire magyarországi ásatásokból származó műtárgyakat. A Néprajzi Mú
zeum Birodalmak peremén. Nomádok és városlakók Ázsiában és Afrikában címmel
válogatott kivételes értékű gyűjteményéből (rendezte Wilhelm Gábor). Az Iparmű
vészeti Múzeum újra kiállította Oszmán-török szőnyegekből álló nemzetközi hírű
gyűjteményét (Batári Ferenc rendezése).
Nem maradhatnak említés nélkül az egyidejűleg megrendezett fotókiállítások

T h e Körösi Csorna Society
&
The Eötvös Loránd University
In cooperation with

The Budapest University of Economics
& The Central European University

sem: a Budapest Galéria bemutatta a japán régészet űj eredményeit (Akita 0no:
Panel Exhibition o f Japanese Archaeological Sites. New Achievements o f Japanese
Archaeology). A Néprajzi Múzeumban láthattuk Kunkovács László fo tó it a 6-9. szá
zadi közép-ázsiai türk kőszobrokról, Normantas Paulius fényképeit a hunzák, a
kalasok és az ujgurok életéről, valamint Alm ásy György csaknem százéves felvéte
leit Kirgizisztánból. A budapesti Orosz K ulturális Központ szintén közép-ázsiai
néprajzi és művészeti témájú fotókat állított ki.
■
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K iállítások
Keleti műgyűjtés Magyarországon
a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményeinek
tükrében - kiállítás a Ráth György Múzeumban

Ferenczy Mária

A Kelet iránti érdeklődésnek hosszú hagyomá
nya van Magyarországon. A keleti művészet
megismerése még a főúri kincstárakba került ke
leti műtárgyakkal kezdődött; új korszakához pe

Hopp Ferenc (1833-1919)
Foló-pliolo: Kolozs V.

Collection of Oriental a rt
works in llungan as reflect
ed by the collection of the
Hopp Ferenc Museum

of

Fast Asian Art. exhibition
in the Káth György Museum
Interest in the Orient lias a
long tradition in Hungary. The
fashion for collecting artwork,
tlie increase in the number of
expeditions to the Orient and
the creation of public collec
tions which also included Ori
ental objects, offered a better
knowledge of the Orient,
The East Asian Museum,
founded in 1919 by Ferenc
Hopp

(1833-1919).

the

wealthy optician who was
also renowned as an enthu
siastic traveller and art col

dig a m ú lt század utolsó harmadában érkezett
el, am ikor fellendült a műgyűjtés a vagyonosodé
polgárság körében, amikor elindultak Keletre az utazók,
továbbá létrejöttek azok a közgyűjtemények, amelyek
ben keleti tárgyak is helyet kaptak.
Kelet irá n ti érdeklődésünket főként az határozta
meg, hogy Ázsiában gyökereinket, őseink nyomait és ro 
konainkat kerestük. Ismereteinket és a Magyarországra
került műalkotások összetételét az is befolyásolta, hogy
Magyarország évszázadokon át kényszerű kapcsolatban
állt az Ottomán Birodalommal, a gyarmati háborúk ide
jén viszont nem volt ott a hódító hatalmak sorában.
A hazai keleti műgyűjtésnek fontos állomása vo lt a
Magángyűjtők Országos Kiállítása 1907-ben, ahol több
gyűjtő á llíto tt ki jelentős keleti műkincseket.
A legtöbb tárggyal Hopp Ferenc (1833-1919) szere
pelt, aki később végrendeletével megalapította múzeu
munkat: 1919-ben az államra hagyta több mint négy
ezertételből álló műgyűjteményét, villáját és kertjét, ke
let-ázsiai művészeti múzeum alapítása céljából.
A későbbiek során e múzeumban egyesítették más
közgyűjtemények keleti művészeti anyagát. Szerény vá
sárlások m e lle tt nagylelkű műgyűjtők, utazók, keleti o r
szágokban dolgozó vagy o tt megtelepedett magyar
szakemberek adományai gyarapították tovább a gyűjte
ményt, amely ma már a magyarországi keleti műtárgyanyag többségét őrzi.

Ezen a körön belül Hopp Ferenc Múzeum gyűjtemé
nyének története tükrözi és leképezi a hazai polgári ke
leti műgyűjtés folyamatát: az alapító, Hopp Ferenc opti
kus vagyonos pesti polgár, utazó, műgyűjtő és mecénás
volt. A múzeum további műtárgyait még Hopp Ferenc
kortársai gyűjtötték: a Néprajzi Múzeumot megalapító
Xantus János (elsősorban az osztrák-magyar közös vál
lalkozásként indult 1870-es expedíció során), a Szépmű
vészeti Múzeum számára állami megbízásból a helyszí
nen vásároló gróf Vay Péter, címzetes püspök, pápai protonotárius (1906-1907-ben járt Japánban a távolkeleti
missziókat vizitálni), a tudományos gyűjtés és a magyar
őstörténet kutatása céljából több expedíciót szervező
gróf Zichy Jenő, vagy például a Világkiállításokon az
Iparművészeti Múzeum számára keleti műtárgyakat is
vásárló Radisics Jenő, de Hopp Ferenchez hasonlóan
kedvtelésből utazó Szemere Attila újságíró is.
A múzeum anyagát gyarapító következő nemzedék
névsorának élére kívánkozik maga a múzeum első igaz
gatója: Felvinczi Takács Zoltán. A Szépművészeti Múze
umban kezdte pályáját, majd Hopp Ferenc művészeti
tanácsadója lett, igazgatóként fáradhatatlan szervező;
távol-keleti útján tárgyakat is gyűjtött a múzeumnak.
Legnagyobb donátorunk a Szegedről indult Schwaiger
Imre, aki Delhiben és Londonban volt műkereskedő.
Rendszeres adományai alapozták meg és tették nem
zetközi színvonalúvá az indiai és a nepáli gyűjteményt.
A gyűjtők, illetve adományozók korántsem teljes névso
ra az említetteken felül dr. Duka Tivadartól (orvos, Gör
gey szárnysegédje, emigrációjában Körösi Csorna Sán
dor hagyatékának megmentője), Dr. Bozóky Dezső hajó
orvoson, Flesch Aladár diplomatán, Gaszner Aurél és

lector, now houses most of the

A keleti művészet alkotásai közül a Hopp Ferenc M ú

Oriental artworks in Hungary.

zeum elsősorban azokat gyűjti, amelyek Kelet- és Belső-

Zboray Ernő mérnökökön, Szabó Géza régiségkereske

The museum mounted an

Ázsiában, az indiai szubkontinensen és Délkelet-Ázsiában, illetve azokban az országokban készültek, ahol az
iszlám a kultúra meghatározó eleme. Gyűjtőköréből k i

dőn (Peking), Tornai Gyula festőművészen, dr. Ágai Bé

exhibition on the occasion of
the XXXVtli Oriental Studies
Congress offering a repre
sentative selection of its col
lection, as well as a tribute to
the most im portant collec
tors, and thereby focusing on

maradnak az utóbbi területekről származó keleti szőnye
gek: ezek történeti értelemben ti magyar lakáskultúra ré
szét képezik, ezért az Iparművészeti Múzeum gyűjtőkö
rébe tartoznak. Kimaradnak továbbá azok az oszmán-tö
rök iparművészeti tárgyak, amelyek a török hódoltsággal

la újságírón, dr. Wartha Vince vegyész- és dr. Fettick Ot
tó állatorvos-professzoron, Csapek Károly iparművé
szen át az ötvenes években vagy később Kínában, Mon
góliában vagy más keleti országokban dolgozó szakem
berekig terjed.
Számos kiemelkedő műtárgyunk hosszú utat járt be
a műgyűjtők körében is, mielőtt a múzeumba került,

a less well known area of

kerültek Magyarországra, ezért a magyar történeti gyűj

Más tulajdonos neve alatt szerepel az említett, 1907-es

Hungarian cultural history.

teményekben szerepelnek. Az iszlám előtti Közel-Kelet

kiállításon, más mutatta be az 1929-es Keleti Művésze

művészetét a Szépművészeti Múzeum gyűjti.

ti Kiállításon (szervezte a Magyar Gyűjtők és Művészet

One of the main considcr-

KIÁLLÍTÁSOK

kedvelők Egyesülete), más tulajdonosra utal egy-egy vé
letlenül felbukkant archív fotó, mint ahonnan a műtárgy
a múzeum tulajdonába került.
Ebből a gazdag anyagból és számos érdekes művelő
déstörténeti mozzanatból a Ráth Múzeum földszintjén
(hat kis teremben, mintegy kétszáz négyzetméteren)
megrendezett kiállításunk válogatott részleteket tud
csak felidézni. Emléket akartunk állítani a jelentősebb
gyűjtőknek, adományozóknak, bemutatni érdeklődési
területüket, gyűjteményüket, miközben a látogató meg
ismerkedhet India, Kína, Japán és más keleti országok
művészetének jellegzetes alkotásaival.
Ezért a gyűjtők és adományozók három nemzedéké
ből egy-egy olyan személyiséget választottunk, akinek
egyénisége, életútja, érdeklődési területe és gyűjtési in
dítékai mind különbözők voltak.
A fő hely természetesen az alapító Hopp Ferencé. A
neki szentelt emlékszoba (I. terein) berendezését rész
ben egy 1913-ban a Magyar Iparművészet című folyó
iratban megjelent fénykép (Felvinczi Takács Zoltán tollá
ból a Hopp-gyűjtemény első leírása) alapján tudtuk öszszeállítani. Az eredeti vitrinekben nagyobbrészt a fény
képen látható műtárgyakat helyeztük el - izgalmas öszszehasonlításra adva lehetőséget: mi maradt ránk az
akkori gyűjteményből és mi nincs már meg? További v it
rinekben Hopp Ferenc kedvenc japán lakktárgyait mutat
juk be. A terem berendezése Fajcsák Györgyi és Cseh
Éva munkája.
A II. terem a Schwaiger Imre emlékszoba, az ő ado
mányaiból válogat: viszonylag egységes a tibeti-nepáli
kisplasztikái és ékszeranyag, de ide kerültek páratlan
szépségű kínai műtárgyai is. A III. terem, a Csapek Ká
roly emlékszoba, a Herendi Porcelánmanufaktúra terve
ző művészének buddhista plasztikai gyűjteményét
mutatja be (a gyűjtemény japán buddhista műtárgyai je
lenleg a Ráth Múzeum emeletén, „A japán buddhista
művészet“ c. kiállításon láthatók). Kiegészítésképpen
idekerült néhány tibeti-mongol buddhista festmény is (a
legjelentősebb darab egykor a Delmár-gyűjteményhez
tartozott). Mindkét emlékszoba berendezése Kelényi Bé
la és Fajcsák Györgyi munkája.
A további három szoba berendezésekor szintén gyűj
tők és gyűjteményeik bemutatása volt a cél, de az elne
vezést a tárgyak eredete (egyben a múzeum három leg
nagyobb gyűjteménye) szerint adtuk: az indiai, a kínai és
a japán művészet term ei várják a látogatókat.
A IV teremben az indiai műtárgyak többsége plaszti
ka. A Schwaiger Im rétől kapott szobrászati anyag lehe
tővé teszi az indiai szobrászat főbb korszakainak átte
kintését. Számos bronztárgy, értékes m iniatúrák és két
nagyméretű textil egészíti ki az anyagot, amely
Schwaiger Imrén kívül I lopp Ferenc, Dr. Ágai Béla, Zajti
Ferenc és Dr. Unger Ödön gyűjtéséből ered. A kiállítás
indiai részét Renner Zsuzsanna rendezte.
Az V teremben egy XIX. század végi kínai enteriőr,
egy fogadószoba rekonstrukciója adja meg a hangulatot.
A berendezés főként két gyűjteményből származik: dr.
Bozóky Dezső a század elején Keleten, dr. Ágai Béla vi
szont itthon vásárolta tárgyait. Az enteriőrön kívül ha
gyományos elrendezésben, vitrinekben a korábbi kínai
művészetet reprezentáló bronz- és jadeittárgyak, továb
bá textilek és lakktárgyak láthatók, Szabó Géza adomá
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nyai, illetve gróf Zichy Jenő, Xantus János, továbbá dr.
Fettick Ottó gyűjtései. Az i. sz. 10. század előtti kínai
buddhizmust reprezentáló három jelentős műalkotás
egyike Nemes Marcell műgyűjtő adománya, a másik ket
tő t Felvinczi Takács Zoltán vásárolta a múzeum számá
ra. A kiállításnak ezt a részét Fajcsák Györgyi rendezte.
A VI. teremben a japán lakkművészet további tárgyai
és típusai (szintén Hopp Ferenc, kisebb részben
Szemere Attila gyűjtései) mellett g ró f Vay Péter gyűjté
séből származó fametszetek és iparművészeti tárgyak,
több gyűjtőtől való miniatűr faragványok láthatók, to 
vábbá az 1900-as párizsi világkiállítási szerzemények
két remek darabja. A japán terem anyagát Cseh Éva
válogatta és rendezte el.
A termek rövid ismertető szövegét lehetőség szerint
fotókkal egészítettük ki. A Hopp-féle enteriőr említett fel
nagyított fotóján kívül látható az utazó Hopp Ferenc a kí
nai Nagy Fal tövében, be tudtuk mutatni Schwaiger Imre

ations in planning the exhi
bition and the accompanying
publications was that the
exhibition would remain the
permanent exhibition of the
Hopp Ferenc Museum for the
next three years, where the
Hungarian public w ill have the
opportunity to gain an insight
into the art of the Orient.

delhi-i házát és boltjának belsejét, a kínai teremben pe
dig a bútorok egyik gyűjtője, Bozóky Dezső könyvéből ki
emelt illusztráció hitelesíti a kínai fogadószoba hangula
tát. A minden adattal ellátott, szakszerű tárgylista elké
szült, de nem adódott lehetőség a kinyomtatására.
A többnyire zsúfolt kiállítási termek helyett az előtér
ben találtunk helyet a gyűjtők, az adományozók, a mú
zeum korábbi vezetői rövid bemutatásának (angol és
magyar nyelven), és itt helyeztük el arcképüket is. Saj
nos, egyelőre a kiállításra kiválogatott anyagról, illetve
személyiségekről sem teljes a dokumentáció: nem min
denkiről találtunk fényképet/arcképet a rendelkezésre
álló idő alatt.
Kiadványként leporellót tudtunk megjelentetni, két
fekete-fehér és tizenkét színes fotóval, külön magyar,
illetve angol szövegű változatban. Ez alapjában véve el
igazítja a látogatót. A kis kiadvány természetesen nem
helyettesít egy szerényebb katalógust sem. A múzeum
gyakorlatával ellentétben viszont képeslapjaink jelentek
meg a kiállított tárgyak fényképével.
A kiállítás megnyitását a Budapesten megrendezésre
kerülő XXXV Keletkutató Világkongresszus előtti napok-

Padmapáni bódhiszattva
(Nepál, XIV-XV. sz.)
Padmapani Bodhissatva
(Nepal, 14th—15th C.)

Enteriőr Hopp Ferenc ottho
nában, keleti gyűjteménye
egy részével (fotó 1913-ból)
Enterieur in the F Hopp's villa
and a part of his oriental col
lection (photo taken in 1913)
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Kuan-jin bódhiszattva királyi
pózban (Kína, Ming-dinasztia,
XV. sz. második fele)
Bodhisattva Cuanyin in royal
ease (China, Ming dynasty,
second half of the 15th C.)

Zsen Po-nien (1840-1896):
Glycínia és három vörösbegy
(Kína, XIX. sz. második fele)
Ren Banian (1840-1896):
Wistara and three robins
(China, second half of 19th C.)
Fölök—pliolos: Soltok M.

ra időzítettük, hogy e vissza nem térő alkalmat felhasz
nálhassuk a múzeum nemzetközi bemutatkozására. Úgy
véltük, hogy a világban kevéssé ismert gyűjteményeink
értékeinek bemutatásával érdemes bepillantást nyújta
nunk a külföldi vendégek számára a magyar művelődés-

ményt adó kivitelező cégektől az asszisztensként nálunk
dolgozó polgári szolgálatos katonákig, és a muzeológu
sokig, akiknek a múzeum nem honorálja sem az átlagon
felüli teljesítményt, sem az olyan munkák elvégzését,
amelyek valójában nem tartoznak a munkakörükbe.

történetnek ebbe az alig ism ert területébe.

Mindnyájuk rendkívüli erőfeszítése kellett ahhoz, hogy
ez a jelentős kiállítás megszülessék. Ezúton is minden

Mivel a kongresszus fő témája az orientalisztika utol
só száz évének áttekintése volt, a belső-ázsiai és a kínai
stúdiumokról pedig a Pesten született Stein Aurél (Sir
Marc Aurel Stein) méltatása nélkül szólni nem lehet, az
előtérben berendeztünk egy Stein Aurél em lékvitrint is,
ahol kiállítottuk a múzeumnak adott személyes ajándé
kát (nem ásatási leletét), továbbá válogatást Hopp Fe
renccel és Felvinczi Takács Zoltánnal folytatott levelezé
sének dokumentumaiból. Stein Aurél Takács Zoltánhoz
magyarul írt leveleiben rendszeresen biztatta a múzeum
igazgatóját, hogy a nehéz körülmények és a meg nem
értés közepette is tartson ki, mert a múzeum ügye, a ke
leti művészet megismertetése fontos és a kitartó mun
ka biztosan megtenni gyümölcseit.
A kongresszus kissé vegyes visszhangján belül a mú
zeum szereplése (öt munkatársunk előadást is tartott),
a kiállítás (és vele együtt a Hopp Múzeumban látható
„Délkelet-ázsiai buddhista művészet“, valamint a Ráth
Múzeumban az emeleten megtekinthető „Japán budd
hista művészet“ című kiállításunk) értékelése egyértel
műen pozitív volt.
A kiállítás létrejöttét anyagilag támogatta a Nemzeti
Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma, a főváros Kereske
delmi, Turisztikai és Érdekvédelmi Bizottsága és a Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium. Számos pályáza
tunk nem sikerült: a
bírálókat, úgy látszik,
nem tudtuk meggyőz
ni a téma, a kiállítás
és az alkalom jelentő
ségéről. Ezért különö
sen fontos elmonda
nom, hogy ennek a ki
állításnak gyakorlati
lag mecénása volt a
munka minden részt
vevője: a fizetési hala s z tá s t/ á r e n g e d 

kinek köszönöm a hozzájárulását.
Kiállításunk a Ráth Múzeum földszintjén épült föl, eh
hez - a tavaly lebontott „Japán művészete“ állandó kiál
lítás után - le kellett bontani „Kína művészete“ című ál
landó kiállításunkat is. Mivel a Hopp Múzeum négy ter
mében időszaki kiállításoknak adunk helyet, a következő
három évben a kiállításnak be kell töltenie az állandó ki
állítás funkcióját is.
Az anyag válogatásánál és elrendezésénél ezt a
szempontot már igyekeztünk figyelembe venni, bár ez
nem minden tekintetben sikerült. A három legnagyobb
gyűjteményünk kiállított anyagából például fájdalmasan
hiányoznak az ókori indiai terrakották vagy a japán ke
rámiák (hely hiányában maradtak ki); a kínai festészet
vagy az indiai textilek bővebb bemutatásától főként mű
tárgyvédelmi okokból kellett lemondanunk. Ennek elle
nére a kiállítás sokszínű és bőséges anyaga (összesen
mintegy ötszázötven tárgy) lehetővé teszi, hogy a láto
gató bepillantást nyerjen a keleti művészet három fő te
rületébe.
Az állandó kiállítás működtetéséhez tartozik, hogy
több érzékeny műtárgyat időnként kicserélünk (az indiai
miniatúrákat cseredarabok híján fotóreprodukciókra le
szünk kénytelenek cserélni). Tervezzük, hogy a Hopp
emlékszoba enteriőrjébe utólag is helyezünk be műtár
gyat, ha a fotó alapján még sikerül azonosítani további
darabokat.
Szeretnénk katalógust is megjelentetni. Erre azonban
nemcsak anyagi okokból nem kerülhet sor a közeljövő
ben: az előkészítés két éve alatt rá kellett jönnünk, hogy
olyan gazdag, szerteágazó és annyira feltáratlan terület
re merészkedtünk, hogy kiállításunk inkább a problémák
felvetését jelenti, semmint munkánk összegzését. Sok
további levéltári, adattári és művészettörténeti kutatás
ra, nemzetközi összefüggések felderítésére és ezek kö
zös összefoglalására lesz szükség ahhoz, hogy a téma
Igazi áttekintését letehessük az asztalra.
■

Három belső-mongol tekercskép a „Keleti műgyűjtés Magyarországon“ kiállításon
Vinkovics Judit

Three paintings from Inner
Mongolia exhibited at the
exhibition
Oriental

‘C ollection ol
A n tiq uities

in

A Ráth György Múzeumban látható „Keleti műgyűjtés
Magyarországon“ című kiállításon Ligeti Lajos akadémi
kus (1902-1987) ajándékai között szerepel három fest
mény. A képek kiválasztása és csoportosítása nem volt
véletlenszerű, nemcsak szinte teljesen azonos méretük,

Hungary’

hasonló stílusuk és az adományozó személye indokolja

Amitájuszt, a Végtelen Élet buddháját, a Tizenegyfejű
Avalókitésvarát, a Könyörületesség Urát és a Fehér Tárá
istennőt ábrázolják. Az istenségek ezen hármas cso
p o rtjá t a lámaista buddhizmus hívei a Hosszú Élet Hár
masaként tisztelik, mutatnak be áldozatot előttük. Saj

Three painting, donated by

összetartozásukat. Ligeti professzor a Sárga Kolostor

nos, az áldozatként a képek előtt sorakozó vaj mécsesek
zsíros korma és a mongol táj pora annyira megviselték

the

orientalist,

ban te tt hosszabb tartózkodásának ismertetése során

a festményeket, hogy kétszer is tisztításra, restaurálás

Lajos Ligeti stand out among

csak leírja ezeket az istenségeket, nem m utat rá a kö
zöttük lévő összefüggésekre. A három festmény

ra szorultak: először Móré Miklós, majd Maracskó Iza
bella foglalkozott velük.

renowned

the artworks exhibited in the
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Tára istennő egyik le
gendája szerint a Könyöriiletesség Urának, Avalókitésvarának az embe
rek bűnei miatt kihullatott
könnyeiből tó keletkezett,
melynek mélyéről egy ló 
tuszvirág nőtt ki, s abból
lépett elő a Megmentő Is

A tizenegyfejű Avalokitésvara- Avalokiteshvara of the
Eleven Heads

tennő, Tára. Az istennő
alapvető alakja a Zöld
Tárá, melynek huszonegy

emanációja között ta lá l
hatunk mind szelíd, m ind
félig szelíd-félig haragvó,
mind haragvó alakokat.
Az emanációk között legfontosabb helyet elfoglaló Fehér
Tárá istennőnek misztikus hatalmában áll a Halál Meg
tévesztése, ezért a hívők elsősorban hosszú életért fo 
hászkodnak hozzá, s ismétlik megidézésének varázsfor
muláját, mely szanszkritul a következőképpen hangzik:
„Om taré tuttare tűre mama ayuh-punya-jnana-pustimkuru svaha“.
A három festmény tartalmi összetartozását tehát
mind a legenda, mind a néphit mindennapi gyakorlata
alátámasztja. Amitájusz, a Végtelen Élet buddhája,
Amitábha, a Végtelen Fény meditációs buddhának aktív
formája, külön alakja. Neve eredetileg Amitábha jelzője
volt, kultusza a XII1-XIV században veszi kezdetét. M in
denek előtt hosszú életet kérve mutatnak be áldozatot
képmása előtt. A szertartás leírása szerint szobra elő tt
egy koponyacsészében vajas tésztából és „életvízből“
(amrita) álló áldozatot ajánlanak fel neki, majd a szer
tartást végző láma az isten ölében lévő vázára (kalasa)
egy villámjogart (vadzsra) helyez, ahonnan a varázsha
tást a saját szíve felé irányítja, majd a szertartás részt
vevői elfogyasztják a megszentelt áldozati étkeket.
Amitájusz - a lamaista ikonográfia szabályaival teljesen
megegyezően - festményünkön is holdlótuszon foglal
helyet. Vörös testszínű alakja egyenes testtartással, me
ditációs ülésmódban ül, ölébe fektetett kezei elmélkedő
tartásban nyugszanak, bennük a halhatatlanság italával
teli kancsó, melyből egy örökzöld növény, az ún. asókafa emelkedik ki. Az ún. koronás buddha ábrázolásban
látható, vagyis a homloka fölött viselt drágakődiadém öt
drágaköve az Öt Erény jelképeként övezi homlokát. Min
den egyes drágakő egy-egy fehér lótuszon nyugszik,
lótusztrónja előtt drágakőhalom magasodik.
Fehér Tárá istennő az Északi Buddhizmus panteonjá
ban először a VI. században jelent meg, de Tibetben va

A Ligeti professzor által adományozott festményen a
Hétszemű Feliér Tára istennő fiatal, naiv arcú, hercegnői
selyemöltözéket viselve iil előttünk egy holdlótuszvirá
gon. Jobb kezét adományozó pózban tartja, míg bal ke
zével a válla fölé magasodó lótuszvirág szárát fogja. Az
arcán, a tenyerein és a talpain elhelyezkedő hét szem
mel látja az összes világban létező élőlényeket. A hom
lokát övező drágakődiadém minden egyes tagja ala tt fe
hér lótuszvirág nyílik, többek közt ez a stílusjegy is biz
tosítja a másik festménnyel való összetartozását. Ló
tusztrónja előtt egy edényben az öt érzéket felidéző tá r
gyak vannak elhelyezve: a középen látható nagy arany
tükör a látást, a baloldalt lévő két kis csengő, vagy cin
tányér a hallást, a jobboldalt tengeri kagylóban lévő
anyag a szaglást, a mellette-fölötte látható gyümölcsök
az ízlelést, a tálról kétoldalt aláhulló selyemszalag pedig
a tapintást jelképezik.
Avalókitésvara a Negyedik Világkorszak (kalpn), va
gyis a buddhista időszámítás szerint a Jelen Korszak

tayus, Buddha of Infinite Life.
Avalokiteshvara of the Eleven
Heads, the Lord of Mercy and

venerated as the Triad of

lai Lámákat.

Buddhists. The article offers a

Tibetben és Mongóliában elterjedt tizenegyfejű válto
zata (ebben a formájában tisztelik a Könyörületesség
Uraként) a legenda szerint a következőképpen keletke
zett: a könyörületes Avalókitésvara alászállt a pokolba,
hogy megtérítse és a Nyugati Paradicsomba vezesse a

detailed description of the

bűnösöket. Ám kétségbeesetten tapasztalta, hogy m in
den egyes megtérő helyébe új bűnös lépett, ezért az em
beriség megmentésének lehetetlensége felett érzett bá
natában feje tíz részre szakadt. Amitábha, a Jelen Kor
szak szellemi meghatározója és Avalókitésvara „szellemi
atyja" ezeket mind egész fejjé változtatta, három hármas
csoportban Avalókitésvara nyakára ültette, a tizedik fej
ből egy haragvó fej lett, míg tizenegyedikként saját fejét
helyezte el az egész tetején. így Avalókitésvara jelenleg
22 szemével láthatja a szenvedéseket és 11 fejjel gondol
kozhat az emberiség meg
mentésén. Az egyenes
testtartással álló alak
homlokát övező drágakődiadémok kövei alatt nin
csenek külön lótuszvirág
ok, feltehetően az ábrázo
lás méretének korláto
zottsága miatt, a drága
köveket nem domborodó,
hanem egyenes vonallal
lezárt, szintén késői stí

ló elterjedését Atísa (982-1054) működéséhez köthet

lusra utaló lángnyelv veszi
körül.

ő buzdítására indult tibeti hittérítő útjára. Mongóliában
a XVI. század végén bekövetkezett Második Térítés után
lett népszerű. Az Első Urgai Élő Buddha, Gombodordzsin Dzanabadzar (1635-1723) m ind szobor formájá
ban, mind festmény formájában megörökítette alakját.
Az általa festett Fehér Tárá istennő le tt az ún. Nyolcadikai Tárák előképe, mely a festőtől bravúros teljesít

egy nagyobb magyarázó
katalógus apró szemelvé
nyeként, melyet anyagi
eszközök hiányában még
nem volt lehetőségünk ki
adni.
■

jezni az ábrázolást.

Rátli György Museum. The
three pictures depict Ami-

meditációs bódhiszattvája. Tibet védőistene, lakhelye a
mennyei Potala hegy, az ő földi megtestesüléseként tisz
telték először Szongcen Gampo tibeti királyt, majd a Da

jük, aki személyes védőistenségeként tisztelte őt, és az

ményt követelt, mivel az alapozástól kezdve a végső fá
zisig, a szemek berajzolásáig egy nap alatt kellett befe

Fehér Tárá - Tara the White

Álljon itt ez a kis írás

the goddess Tara the White,
Long Life

by the lamaist

paintings, arguing that there
is a meaningful link between
the three paintings, both in
terms of mythological tradi
tion and in term s of the day to
day rituals o f folk beliefs.

Amitájusz - Amitayus
Folók-nlmlos Kolo/.s \
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A putnoki Gömöri Míizeum új állandó kiállításáról

Bodnár Mónika

The new permanent exhibi

Az 1979-ben kezdődött gömöri néprajzi kutatási program

mat - Uraj, Susa, Szentsimon - Ózdhoz csatoltak. Zabar

tion of the Gömör Museum

kapcsán m erült fel egy Putnokon létrehozandó múzeum
gondolata. Az ötlet atyja a gömöri származású dr. Ujváry
Zoltán professzor, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének vezetője, a program irá
nyítója volt. Számos partner nyújtott támogatást, így a
megyei múzeumi szervezet igazgatója, helyi pedagógu
sok és gazdálkodó szervezetek vezetői. A felmerülő ne
hézségek ellenére, hosszú évek kitartó munkájának ered

község Nógrád megye része.

in I’utnok

The Gömör Museum of Putnok
(northeast

Hungary)

was

opened in 1987, on the initia
tive of Professor Zoltán Ujváry,
leader of the Gömör ethno
graphic

research

project

launched in 1979. and with
considerable public support.
The article offers a description
of the new permanent exhibi
tion, „Society and Environ
ment“ . with a brief survey of
the history of Putnok and the
landowner Serényi family, the
history of public education in
the town, certain layers (such
as the lesser nobility, bour

ményeképpen 1987. február 27-én a putnoki Gömöri Mú
zeum megnyithatta kapuit a látogatók előtt.
Az elmúlt tíz év során az intézményben közel félszáz
időszaki tá rla t volt látható. Néhány civil szervezettel
összefogva a múzeum rendszeresen helyet adott ko
molyzenei koncerteknek és egyéb kulturális rendezvé
nyeknek. A munkatársak évek óta szerveznek nyári tá 
borokat magyarországi és szlovákiai magyar fiatalok ré
szére. E programokkal, valamint az 1993 óta megjelen
tetett kiadványokkal a Gömöri Múzeum kívülállók meg
ítélése szerint is jelentős szerepet tö lt be a térség kultu
rális életében.

and fauna of the area. One part

1997 tavaszán a múzeum a „Társadalom-Termeszei“
című új állandó kiállításával kedveskedett látogatóinak.
A tárlat két részre tagolódik. Az elsőben a térség - ezen
belül is elsősorban Putnok - társadalmi viszonyai eleve
nednek meg. Ennek a résznek a szakmai rendezője jó 
magam voltam. A második rész a magyarországi Gömör
természeti értékeit, állat- és növényvilágát mutatja be.
Ennek rendezője Boldogh Sándor, az Aggteleki Nemzeti
Park munkatársa volt. A következőkben ismerkedjenek

of the exhibition presents the

meg ezzel a kiállítással.

geoisie, peasantry) of the Gö
mör society with its unique
structure, and the most impor
tant crafts. Also included is a
description of the natural envi
ronment, including the caves,
Lakes Mohos near Kclcmcr
and the characteristic flora

Gömörszőlős project, launched
with a view to create a uniform
system for addressing social,
economic and environmental
issues in order to ensure the
survival of the community.

Paraszti szobabelső
Interior of a peasant house

A magyarországi Gömör
Az. első világháború után, a trianoni döntés következté
ben Gömör-Kishont vármegye is számos egyéb megye
sorsára jutott. Ezt az évszázadok során kialakult, ha
gyományosan soknemzetiségű gazdasági-kulturálisközigazgatási egységet oly módon osztották ketté, hogy
a délkeleti csücsök huszonkét települését Magyaror
szághoz, a tö b b it Szlovákiához csatolták. A települések
napjainkban - egy kivételével - Borsod-Abaúj-Zemplén

A Serényi család
A Serényiek házasság révén lettek Putnok földesurai. A
család tagjai közül kettőre, Lászlóra (1815-1893) és
Bélára (1866. június 16.-1919. október 14.) a mai napig
nagy tisztelettel emlékeznek a putnokiak.
László gróf a régi, szinte lakhatatlan várkastély he
lyett újat építtetett, körülötte díszes parkot alakított ki.
Az ő nevéhez fűződik a városi óvoda (1868) és a putnoki
műmalomtársulat (1870) létrehozása.
Fia, Béla, a dédesi kerület országgyűlési képviselője
lett. Volt kereskedelemügyi, földművelési miniszter. Birto
kát mintagazdasággá fejlesztette. Három impozáns isko
lán kívül a járásbíróság felállítása, a vasútállomás épüle
tének kibővítése, az Eger-Putnok vasútvonal kiépítése, a
villanyvilágítás, a közvágóhíd és a tűzoltószertár az ő
kezdeményezésére valósult meg, csakúgy mint az út, a
Halastó, a Pálma-forrás kiépítése, és a város parkosítása.
Gömör megye nemes családjai - a megye társadalma
A főúri nemesi családok kivételével történetük kevéssé
ismert. Különösen érvényes ez a paraszti kisnemesség
múltjára. Az e kutatások területén mutatkozó fehér folt
ra kívánta felhívni a figyelmet Faggyas István, amikor
megfestette a különböző rendű és rangú nemesi csalá
dok címerképeit.
Polgárság
Az 1830 körül létesült úri kaszinó mintájára 1869-ben
megalakult a Polgári Egylet, a kaszinó tagjai közül töb
ben ennek is tagjai lettek. A két szervezet egyesülése oly
módon zajlott le 1871-ben, hogy a régi kaszinó beleol
vadt az új egyletbe. Az ily módon megalakult Egyenlőségi Kör már valóban a város akkori társadalmi viszonya
it tükrözte, tagjai sorába fogadott felekezeti hovatarto
zás nélkül minden adófizető polgárt.
Csekély számban már a XVIII. század folyamán éltek
itt zsidók, de számuk csak 1850 után emelkedett roha
mosan. Ezt követően gyakorlatilag ők irányították a vá

megyéhez tartoznak.
Ezek: Aggtelek, Alsó-

ros kereskedelmét, de iparos is akadt közöttük.

szuha. Bánréve, Gömörszőlős, Alsó- és Felsőhan-

Parasztság

gony (ma Hangony), Hét,
Im ola, Kánó, Keleméi’,
Putnok, Ragály, Sajópüspöki, Serényfalva, Susa,
Szentsimon,
Szuhafő,

Gömör megyében viszonylag kevés olyan falut találunk a
18—19. század folyamán, melynek lakói a parasztsághoz
tartoznak. Területünkön ugyanis különösen nagy volt a
kisnemesség aránya, s igen sok az olyan település,
amelynek lakossága a jobbágyfelszabadítás e lő tt csak
nem kizárólag kisnemesekből állott. A XVIII. század ele

Trízs, Uraj, Zádorfalva,
Zubogy. Közülük Putnok

jén hét tiszta nemesi kúrialista falut találunk. Túlnyomórészt nemesi lakosságú volt a XVIII. század végén

az egyetlen város,

további kettő. A parasztság aránya a lakosságon belül

hár
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kilenc községben volt döntő. A falusi kisnemesség és a
parasztság megélhetési lehetőségei teljesen azonosak
voltak a 18-19. század folyamán és századunk elején
tárgyi kultúrájuk is sok hasonlóságot m utat. A
kisnemesség atására kerültek az alsóbb néprétegekhez
az új építkezési stílusok, ruhadarabok, stb. Ugyanakkor
a 19. század vége felé megfigyelhető a tehetősebb pa
raszti rétegek polgáriasulása is, ami lakáskultúrájuk
ban, viseletűkben is megmutatkozik.
Oktatásügy
1868-ban gróf Serényi László kezdeményezésére és hat
hatós anyagi támogatásával kisdedóvót alapítottak
Putnokon. Nagy dolog volt ez, hiszen az országban alig
néliány ilyen intézmény működött még csak akkor (az el
sőt Brunswick Teréz hozta létre 1828-ban). 1912-ig fe
lekezeti iskolák - előbb katolikus és református, majd
1865-től zsidó - működtek Putnokon, ekkor a két első
egyház feladta iskolafenntartói jogát, és gróf Serényi Bé
la támogatásával összevont állami iskola létesült, Polgá
ri iskolai oktatás 1916-1948 között volt a városban.
A Gazdasági Felsőleánynevelő Intézet a kezdeti idő
szakban tanfolyamként működött, majd egyéves háztar
tási iskolává bővítették. Fő célja az volt, hogy a leányok
elsajátítsák a korszerű háztartási ismereteket. 1924ben hároméves iskola lett. Belterülete 10 katasztrális
hold volt, benne díszkert, zöldségeskert, gyümölcsös,
baromfitelep, méhes, növényházak, gazdasági udvar is
tállókkal, a gazdasági alkalmazottak lakásaival. Szántóterülete 35 katasztrális hold. A tanulók legnagyobb ré
sze bentlakó volt, kisebb számban akadtak Putnokról és
a közeli környékről bejárók is. Három évig az intézet nö
vendéke volt a neves színésznő, Gobbi Hilda is, aki első
szerepeit a putnoki gazdasági iskola színpadán játszot
ta. Élete végéig hálával emlékezett a Putnokon eltöltött
évekre.
Mesterségek
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ismét formára húzták,
így száradt meg. A
végső kikészítés során
a fejrész keményítőst
kapott, átvasalták, a
szélét kerekre vágták
és a kor divatjának
megfelelően zsinórral,
szalaggal díszítették.
Gömör lankás tájai
alkalmasak voltak az
állattartásra, különö
sen a juhtenyésztésre.
A mesterség leggyak
rabban apáról fiúra öröklődött, akárcsak a kellékek (a
szűr, a kalap, a tarisznya, a bot, a kolompok, a csengők).
Képviselői gyakran a népművészetnek is kitűnő meste
rei voltak.
Természeti viszonyok
A térség világhírű természeti öröksége az a barlangrendszer, amelynek legismertebb része az aggteleki
Baradla-barlang. Az Aggteleki-karsztvidék és a vele
szerves egységet alkotó Szlovák-karszt közel 1200 km2es területén több mint 700 barlang ismert napjainkban.
A földalatti világban mintegy 500 növény- és állatfajt
m utattak ki a kutatók, közülük 38 fajt erről a területről
ismert meg a tudomány. Több faj kizárólag itt fordul elő,
így ezek megőrzése különösen fontos feladatot ró az itt
dolgozó szakemberekre.
A térség másik fontos és védett természeti képződ
ménye az a két kis lápszem, amelyeket keleméri Mohos
tavak néven ismer a tudomány, s amelyeknek úszó tőzegmohalápjai keletkezésükben, tudományos tanulsága
ikban és ritka növényvilágukban egyedülállóak egész
Magyarországon.
A Nagymohos kora mintegy 10 millió, a Kismohosé
mintegy 5 millió évre tehető. A két kis lápszem az örege

Az úri és női fodrászok, borbélyok száma a századfordu
lótól jelentős Putnokon, de volt fodrászat Bánrévén is.
A kovácsok elsősorban patkókat, különféle szer
számvasalásokat készítettek. Többnyire közülük kerül

Ember és természet

tek ki a múlt század elejétől a paraszti munkaeszközöket
megújító, feltaláló emberek. Legtöbbjük állatgyógyítás
sal is foglalkozott. Kovácsok készítették a molnárkalácssütőket is. Egy-egy ügyes mester a tojások patkolásához
is értett.

Külön részben mutatjuk be Gömörszőlőst, azt a falut,
amely külső segítséggel kísérletet tesz arra, hogy az em
beri társadalom gazdasági és szociális kérdéseit egy
rendszerben kezelje a környezeti kérdésekkel. A falu la
kói arra a kérdésre keresnek választ, hogy a reményte

A cukrász- és pékmesterség eredetileg egy volt. A
történelmi Magyarországon a cukrászok első önálló cé

len helyzetbe került, szociális problémákkal küszködő

hüket a XIV században Pozsonyban hozták létre, de a két
szakma még az ezt követő évszázadokban sem vált el
egyértelműen egymástól. A cukrászat sokak szerint
mindig inkább művészet volt, mintsem ipar. A kiállítá
son Tervey Zoltán ezüstérmes cukrászmester hagyatéka

dési, feltöltődési folyamat különböző stádiumában van. A
keleméri Mohosokat 1951-ben nyilvánították védetté.

falvakat hogyan lehet
hatékony és hosszú
távon működőképes,
„fenntartható“ közös
ségekké
szervezni.

látható az 1940-es évekből.

Olyan közösségekké,
amelyek - a városi, kör

A kalaposok állati szőrökből (birkagyapjú, nyúlszőr)
nemezt gyúrtak, s ebből készítették a kalapot. A XIX.
században m ár posztógyárakban szerezték be az alap

nyezetromboló élet
móddal ellentétben képesek a régi elvek

anyagot. Az egy kalap számára kiszabott posztódarabot

alapján

fából készült fejformára húzták, rákötözve forró festék

környezetükkel.

ben főzték az öblös posztófőző üstben. Öblítés után

Kovácsműhely - Smithy

együtt

élni
■

A gyepek állat- és növényvi
lága
Flora and fauna of the turf

52

23

Nemzetközi kapcsolatok
n e W

S L E T T E K
S Í P T f c M M R I 9<*7

Az ICCROM-ról

Tímárné Balázsy Ágnes

The ICCROM
The International Centre for tlw Study o f the
Preservation and the Restoration o f Cultural Property
was established by die UNESCO in 1959. According to
its original Status, ICCROM deals with preservation of
all kinds of cultural heritage. ICCROM lias 93 member
states including Hungary which became member state

Az ICCROM nem pontos betűneve annak a nem

Az ICCROM-nak a következő feladatokat kell

zetközi intézménynek, amelyet "The Internatio
nal Centre for the Study of the Preservation and
the Restoration of Cultural Property" azaz a Kul
turális Örökség Megóvása és Restaurálása Kép
zésének Nemzetközi Központja néven hozot t lét
re az UNESCO Rómában, 1959-ben. Fő alapítója
és első igazgatója az 1997 novemberében, 94
éves korában elhunyt Harold Plenderleith angol
restaurátor volt, Az önálló, kormányoktól és po

ellátnia: a) gyűjti, tanulmányozza és terjeszti a
kulturális örökség konzerválásával és restaurá
lásával kapcsolatos tudományos, technikai és
etikai témakörökkel kapcsolatos anyagokat:
b) összehangolja, kezdeményezi vagy maga hajt
ja végre az előző pontban felsorolt feladatokat,
más szervezetek vagy külső szakemberek bevo
násával, nemzetközi összejöveteleken, publikáci
ós tevékenység és folyamatos szakembercserék
szervezése útján;
c) mind általános, mind egyedi kérdésekben ta
nácsadói és javaslattevői szerepet lát el a kultu
rális örökség konzerválásával és restaurálásával
kapcsolatban;
d) oktatási programokat támogat, fejleszt és ki
vitelez a kulturális örökség konzerválása és res
taurálása területén és előmozdítja mind az elmé
leti mind a gyakorlati munka színvonalának eme
lését:

litikától független központnak az olasz kormány
egy meglehetősen nagy épületrészt biztosított, a
stáb fele az általuk fizetett olasz szakemberek
ből és kisegítőkből áll.

in 1993. Two fields: die field of care of monuments and

*

*

*

the museum field shares die membership fee. The

Az eredeti célkitűzések szerint az ICCROM a

training section of the Hungarian National Museum

kulturális örökség minden területével foglalko
zik: a történeti épületek és műemlékek, régésze
ti lelőhelyek és teljes városképek felmérésével,
konzerválásával és helyreállításával, valamint a
múzeumi gyűjtemények, könyvtárak és levéltá

(through its predecessors) lias been an institutional
member since 1978.
Relating to the contact between ICCROM and
Hungary, a list of visits and collaborations are given in
die article, starting with Harold Plcndcrlcith's visit in
Hungary in 1963, repaid by Ferenc Fiilep. tile director
of die Hungarian National Museum in the Rome Centre
in 1964, and ending with Marc Lacncn director's visits
in die recent years. A large number of Hungarian
architects, scientists and conservators took part in
ICCROM courses or visited the institution including
two regular teachers having been involved in the
PREMA and die SPC Courses since 1987.
The author of these overview has been elected as a

rak anyagainak védelmével és konzerválásával.
Az ICCROM-nak jelenleg 93 tagállama van.
Magyarország 1993 óta tagja az intézménynek.
A tagállamok az UNESCO támogatásuk 1%-át fi
zetik tagdíjként. Ezt a pénzügyi alapot egészítik
ki a különböző alapítványoktól, az UNESCO-tól,
az Európai Közösségtől vagy a Világörökség Ala
pítványtól kapott és az egyes célfeladatokra kü
lönböző forrásokból összegyűjtött összegek. Az
utolsó két évben teljes költségvetése 9 millió

of die Academic Advisory Committee in 1995. Together

USD volt. Vannak intézményi tagjai is: a 94 tagintézmény sorába tartozik 1976 óta a volt

with die ICCROM's project leader, she was priviledged

MRMK, majd KMI néven működő intézmény, illet

to be the local coordinator of a six weeks international

ve 1990 óta az MNM.

course held for 19 participants front 14 countries in

A tagállamok küldöttei kétévenként a Küldött
Közgyűlésen fogadják el az ügyvezető igazgató
és a munkatársak beszámolóját az előző két év
munkájáról, illetve vitatják meg a következő két
évre vonatkozó terveket. Az ICCROM munkáját a
30 tagú, szakemberekből álló Tanács segíti. A
Tanács tagjai évente egyszer üléseznek, míg a

Council member in 1993 and also elected as member

Hungary with the title Scientific Principles of 'textile Con
servation under ICCROM’s flag, supported by the Hun
garian National Museum, the Raphael Program of the
European Commission and the Hungarian Cultural Fund.
The aim of the overview is to provide sufficient
information to the institutions and individuals working
for the preservation of cultural heritage in Hungary

belőlük választott 5-5 tagú Szakmai és Pénzügyi

about ICCROM, which may contribute to closer collab

Tanácsadó Testület tagjai kétszer.

oration in many areas in the future.

* * *

Az ICCROM épülete a Via di San Michele felőli
oldalról. - ICCROM's building from the Via di San
Michele side.
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e) felkarol minden olyan kezdeményezést, amely
a kulturális örökség konzerválási és restaurálási
feladatainak jobb megértését célozza.
Eszerint az ICCROM olyan intézmény, amely
világszerte elősegíti a szakmai tudás fejlődését
és a konzerválás gyakorlatát segítő, megfelelő
társadalmi környezet kialakulását; átgondolt
terv alapján, nemzetközi kapcsolatok és erőfor
rások bevonásával válaszol a világszerte jelent
kező igényekre; nemzetközi intézményként lehe
tővé teszi a szakemberek találkozását és együtt
működését; mind az „ingó" (mozgatható); mind
az „ingatlan" (helyhez kötött) kulturális örökség
konzerválásával foglalkozik; feladatait dokumen
tációk készítésével és gyűjtésével, információk
terjesztésével, kutatással, tanácsadással, együtt

A négy előadóterem egyike
One of the four lecturer rooms

Részlet az ICCROM Laboratóriumából
Detail of the Laboratory of ICCROM

losan az angol és a francia, egyre több publikáci
ójukat fordítják le spanyol nyelvre is.
Együttműködés: a tagállamok restaurálás

gyűjteményekért felelősöket gyűjteményeik érté
kére. Posztgraduális egyetemi tanfolyam kereté
ben készítik fel az afrikai résztvevőket a műtár

működéssel, oktatási és nevelési programokkal,
valamint a konzerválás szükségessége iránti

szempontjából stratégiai fontosságú nemzeti
vágj' területi intézményei, valamint az intézmé

igény felkeltésével látja el.

nyi tagok fordulhatnak kisebb összegű berende
zés, anyag vágj' publikáció ingyenes megszerzé
se kérésével az ICCROM Technical Assistance
Programme (TAP) csoportjához.
Konferenciák szervezése, részvétel, missziók:
az ICCROM maga szervez szakmai konferenciá
kat, tevékeny szerepet vállal az ICOM, az
ICOMOS, az I1C és más intézmények által szer
vezett konferenciák szervezésében. Képviselteti

gyak leltározásának, raktározásának, kiállításá
nak és kezelésének feladataira (eddig hét 11,
valamint nyolc 3 hónapos tanfolyamot tartottak).
Reményeik szerint 2000-re lesz annyi, jól kikép
zett afrikai szakember, hogy a programot saját
maguk továbbvigyék.

Az ICCROM szervezeti felépítése
és fő tevékenységei
A 38 éve működő intézmény évtizedekig három
alapvető főosztályra tagolódott:
a) Építészeti és Városkép Restaurálási;
b) Tudományos és Technológiai;
c) Gyűjtemények Megóvása főosztályra.
Ezek klasszikus, hierarchikus felállásban lát
ták el a feladataikat, amelyben a könyvtár, a gaz
dasági, illetve az adminisztrációs részleg is tevé
kenyen résztvett. 1992-ben hozzáfogtak az
intézmény vizsgálatához, hogy jobban megfelel
jenek a mai kor kihívásainak. 1995-ben az addi
gi struktúrát felváltotta a munkát csoport-ala
pon, feladat-felelősök vezetésével ellátó szerve
zet, melynek 35 tagja van.
Kutatás: az ICCROM kisszámú és sokféle fel
adattal megbízott szakembergárdája a megóvás
(megelőző konzerválás: múzeumi klíma és fény
viszonyok, raktárak), a kő és falfestmény-kon
zerválás, az agyagépületek konzerválása, a fal
festmények és egyéb színes műtárgyak színmé
rése, tibeti thangkák festéstechnikája, a gyűjte
ménykezelés, a restaurálás elméleti és etikai
kérdések területén végez kutatásokat, illett e irá
nyítja az évente 4-5 ösztöndíjas kutatásait.
A könyvtár, a számítógépes hálózat és a „dala

magát a legfontosabb szakmai rendezvényeken.
A missziók célja egy-egy műemlék vagy gjűjtemény megóvási vagy restaurálási problémáinak
helyszíni megbeszélése, illetve egjűttes megol
dása. Az 1995-96-os időszakban 38 helyen for
dultak meg az ICCROM munkatársai.
Az ICCROM kiemelt nemzetközi tevékenységei
PREMA (Műtárgymegóvás az afrikai múzeumok
ban): 1985-ben indult az a 2000-ig terjedő prog
ram, aminek keretében ráébresztik az afrikai

A PREMA afrikai program népszerűsítő plakátja.
The advocacy poster of the PREMA African program

PREMO (Műtárgymegóvás a csendes-óceáni
sziget világban): 1994-ben indult az az előbbihez
hasonló tevékenység, amelynek az első fázisán
vannak túl.
TPC (Csoportmunkán alapuló műtárgymegóvás az európai múzeumokban): szintén 1994ben indult, elsősorban a műtárgymegóvás terve
zésének, menedzsmentjének ellátására kíván fel
készíteni teljes múzeumi gárdákat. Jelenleg a
Musée national des arts et traditions populaires
(Párizs), a Museu Nációnál de Arte (Lisszabon),
Stedelijk Museum (Leuven) és az Ulster Museum
(Belfast) vesz részt a programban. Az 1998-ban
induló második fázisban egy magyar és egy hol
land múzeum is szerepel a résztvevő múzeumok
között.
GAIA (Földből készült építmények konzerválá
sa): az 1989-ben született megállapodás alapján
a témakörre vonatkozó információk gyűjtésétől a
kutatásig, a dokumentálásig és az oktatásig,
illetve konferenciák szervezéséig hangolják öszsze és irányítják az ezirányú tevékenjségeket a
világ minden táján.
M M E C (A kulturális örökség megóvása
Észak-Afrika, a Távol- és Közel-Kelet országai

m anagem enttöbb, mint 35.000 könyv, 650 fo

ban): 1992-ben Algéria Marokkó és Tunézia kez

lyóirat és nagyszámú különlenyomat alkotják a
könyvtárnak az ICCROM fő témáiba vágó, gazdag

deményezésére jött létre tanfolyamok szervezé
sével, kiadványok megjelentetésével az építésze
ti örökség megóvására és konzerválására kon
centrál.
MEDIA SAVE ART (A médiák szerepe a kultu
rális örökség megóvásában): 1987-ben kezdő
dött a sajtó, a rádió, a televízió, a gyermek és

anyagát.
Számítógépes program szolgál a naprakész
információs anyag: a világban bitó, hosszabb és
rövidebb távú oktatási programok, konferenciák
és szemináriumok számontartására.
A kiadványok, a publikációs tevékenység:
több mint 20.000 címre küldik ki az angol és
francia nyelvű NEWSLETTER-t, különböző szak
mai bibliográfiákat adnak ki, könyv formájában

felnőtt múzeumi közönség és a döntéshozók
megközelítése kiállításokkal, kiadványokkal, ve
télkedőkkel és egyéb programokkal. A kulturális

jelentetik meg a tanfolyamaik tananyagát, konfe

örökség védelmében megjelent legjobb cikkekért
járó díjat az év őszén adják át az arra érdemesí

renciák előadásait. Megalapítása óta az ICCROM
80 művet publikált. A kiadványok nyelve hivata-

tett szerzőnek. A versenyt 1998/99-re újra meg
hirdetik.
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ológiai és Technológiai Csoport konzerválással
foglalkozó szakembereivel. 1972-ben Paul
Philippot igazgató résztvett az ICOMOS buda
pesti ülésén, 1976-ban Gael de Guichen résztvett
a veszprémi Nemzetközi Restaurátor szeminári
umon, 1979-ben előadásokat tartott az MRMK
szervezésében Budapesten, bemutatva a múze

James Allen, 11 éves, londoni iskolás első díjat nyert
montázsa a „Media Save A rt" pályázaton
First price montage of James Allen, eleven year old
schoolchild from London
Architectural Conservation (Építészeti Resta
urálás): 18 hetes tanfolyam rendszeresen Rómá
ban. Épület és épületegység restaurálásának
alapjait tanítja.
Mural Painting Conservation Course (FalképECDP (Oktatási és kommunikációs készségek
továbbfejlesztése): szemináriumok vagy rövid
tanfolyamok a menedzsment, a project-tervezés,
az oktatási programok kidolgozása és más
témakörben, amelyben saját munkatársaik és
más, az ICCROM-mal együttműködő intézmé
nyek dolgozói vesznek részt.
ITUC (Szervezett területi és városi konzervá
lási feladatok tervezése): 1998-tól induló prog
ram, témakörben oktatóként résztvevőket, hiva
tásos menedzsereket, tervezőket és politikuso
kat kíván foglalkoztatni,
CS (Felmérés a konzerválás területén): kidol
gozás alatt áll, célja a világ kulturális örökségé
nek állapotfelmérése.

restaurálás Tanfolyam): gyakorlati képzést is
magába foglaló 10 hetes tanfolyam.
Technology of Stone Conservation (A kőkon
zerválás módszerei): 10 hetes gyakorlati képzés
rendszeresen Velencében.
Examination and Conservation o f Archi
tectural Surfaces (Épület felületek vizsgálata és
restaurálása): az ausztriai Mauerbachban elő
ször 1996-ban megrendezett tanfolyam, 1998ban megismétlődik.
Conservation and Management o f Earthen
Archaeological and Architectural Heritage (Föld
ből készült régészeti és építészeti örökség resta
urálása és fenntartása): először a perui
Trujillóban, 1996-ban megszervezett hat hetes
tanfolyam, a következőt 1999-re tervezik.
Paper Conservation (Papírrestaurálás): az
ausztriai Horn-ban 1991 óta háromízben meg
szervezett hat hetes tanfolyam. 1998-tól a Stutt
garti Egyetem veszi át.
Japanese Paper Conservation (Japán papír-

umi fény- és klímaviszonyokkal foglalkozó nem
zetközi sikert elért kiállítását. 1978-ban Sir
Bemard Fielden igazgató, 1981-ben Christopher
Wheatley képviselte az ICCROM-ot a veszprémi
Nemzetközi Restaurátor Szemináriumon. 1984ben Jeanne Marie Teutonico képviselte az intéz
ményt az Egri Nyári Egyetemen, 1985-ben Cevat
Erder igazgató vett részt a veszprémi szeminá
riumon. 1989-ben Jel'Maliiét igazgatóhelyettest
üdvözölhettük a Nemzetközi Restaurátor Szemi
náriumon. 1990-től, sőt már annakelőtte is,
Marc Laenen igazgató szinte minden alkalommal
résztvett az Egri Nyári Műemlékvédelmi Egyete
men, 1996-ban meglátogatta az MNM restaurá
torképzési részlegét. 1996-ban Jukka Jokilehto
képviselte az ICCROM-ot az OMvH által, a kép
zésről szervezett szimpóziumon. 1997-ben Marc
Laenen igazgató meglátogatta a Budapesten
megrendezett a „Textilrestaurálás Tudományos
Alapjai" 1CCROM/MNM nemzetközi tanfolyamot,

urálás Tudományos alapjai): rendszeresen Ró

papíranyag konzerválása): 1994 és 1996-ban
Santiago de Chilében szervezett hat hetes tanfo

1964-ben Fiilep Ferenc, az MNM főigazgatója
viszonozta Plenderleith látogatását és megis
merkedett a központtal, és négy fős műemlékvé
delmi küldöttség járt a központban. 1965-ben
Sárdy Lóránt és Szakái Ernő restaurátorok töl
töttek hosszabb időt az intézményben. 1966-ban
Antal Piroska és Czétényi Piroska résztvett a
négy hónapos, Műemlékek és Történeti Helyek
Restaurálása tanfolyamon. 1968-ban Gyetvai Jó
zsef (OMF) résztvett a négy hónapos, Építészeti
Restaurálás Tanfolyamon. 1974-ben Éri István a
Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ
igazgatója és Éri Gyöngyi látogatták meg az
ICCROM-ot. 1975-ben Járó Márta (MRMK) járt
az intézményben, Kiss Tamás (MRMK) három he
tet töltött a Restaurálás Tudományos Alapjai cí
mű tanfolyamon. 1976-tól az MRMK-t társult
tagként felvették, azóta a Küldött Közgyűléseken
álladóan képviselteti magát a magyar fél. 1978-

mában tartott, négy hónapos tanfolyam, elsősor

lyam.

ban Szabó Zoltán (MRMK), 1980-ban Zádor Mi

Az ICCROM tanfolyamai
Hagyományos, többhónapos tanfolyamok, rövidebb szemináriumok, illetve a világ számos ré
szén 14-18 fős helyi oktatási programok.
Jelenleg 2500-ra tehető az ICCROM valame
lyik hagyományos programjában résztvett,
kulcspozícióban levő múzeumi szakemberek
száma. A legfontosabb tanfolyamok:
Scientific Principles of Conservation (A Resta

restaurálás): Tokióban és Kiotóban évente meg
szervezett három hetes tanfolyam.
Conservation of Paper in Archives (Levéltári

ban a mozgatható kulturális örökség restaurálá

Conservation of Wooden Objects (Fából ké

hály, az Építészettörténet és Elmélet Tanszék ve

sa elméleti alapjainak oktatására.
Scientific Principles of Textile Conservation
(A Textilrestaurálás Tudományos Alapjai): a Ma

szült műtárgyak konzerválása-restaurálása):

zetője tett látogatást. 1981-ben Orcsik Éva

Norvégiában kétévente megszervezett, hat he
tes, nemzetközi tanfolyam.
* * *

résztvett a négy hónapos velencei Kőkonzervá

gyar Nemzeti Múzeummal való együttműködés
ben Budapesten, 19 fő részvételével 1997-ben
lezajlott hat hetes tanfolyam.
Non-Destructive and Micro-Destructive
Analytical Methods for the Conservation of Works
of A rt (Roncsolásmentes és Mikroanalitikai
Anyagvizsgálati Műtárgyvizsgálati Módszerek): 5
hetes tanfolyam, 1997-ben Párizsban rendezték
természettudományos szakemberek számára.
1998-ban a színhely Róma lesz, nyelve angol.

Magyarország és az ICCROM kapcsolata
Megalakulásától kezdve az ICCROM vezetői és
munkatársai nagy súlyt fektettek a magyar res
taurálási és műemlékvédelmi szakemberekkel
való kapcsolat kialakítására. 1963-ban Harold
Plenderleith igazgató meglátogatta a legfonto
sabb magyar múzeumokat műemlékeket és ré
gészeti lelőhelyeket, konzultált a Központi Muze-

lás Tanfolyamon. 1982-ben Hunyadi Ferenc a
Geodéziai Intézettől, Medgyesi Iván és Gabos
György az Ybl Miklós Építészeti Főiskola mérnö
kei fordultak meg az intézményben. 1984-ben
Járó Márta (KMI) résztvett a Falfestményrestau
rálás Tanfolyamon. 1985-ben Gergely Zsolt
(OMF) résztvett a négy' hónapos velencei Kőres
taurálás tanfolyamon. 1987-ben Tímárné Balázsy Ágnes (KMI) a „Restaurálás Tudományos
Alapjai" tanfolyam programján, míg Kissné
Korompai Bernadett (Dobó István Múzeum,
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Eger) a négy hónapos velencei Kőkonzerválás
Tanfolyamon vett részt. 1990-ben Kissné
Bendefi Márta (KMI) résztvett a Restaurálás Tu

ai Papírrestaurálási Tanfolyamon és a Levéltári
Anyagok Restaurálása Tanfolyamom Kissné
Bendefi Márta a bőr anyagtant és konzerválást

dományos Alapjai Tanfolyamon. 1991-ben Mi
hály Mária, 1993-ban és 95-ben Fejérdi Tamás,

tanítja a Restaurálás Tudományos Alapjai Tanfo
lyamon.

képviselte hazánkat a Küldött Közgyűlésen.
1992-ben Szentmihályi Zsuzsa (MNM) elvégezte
a négy hónapos Falfestmény Restaurálás Tanfo
lyamot, Kovács Petronella (MNM) résztvevője
volt a Norvégiában tartott hat hetes Farestaurá
lás Tanfolyamnak és Csillag Ildikó (OSZK)
résztvett a hat hetes Japán Papírrestaurálás
Tanfolyamon. 1993-ban Nagyné Lőrincz Judit
(MNM) elvégezte a Restaurálás Tudományos
Alapjai Tanfolyamot, Orosz Katalin (MÓL) pedig
résztvett az ausztriai hat hetes Papírrestaurálás
Tanfolyamon. Tintámé Balázsy Ágnest beválasz
tották az ICROM 30 tagú Tanácsába. 1995-ben
Kraiss Ildikó (MÓL) vett részt a hat hetes Japán
Papírrestaurálási Tanfolyamon, illetve OrmosBalogh Ilona, Bugár Mészáros Károly, Erdei Já
nos és Földényi György resztvettek a Potsdamban szervezett Építészeti Menedzsment Tanfo
lyamon és Wiertl Zsuzsa elvégezte a falképrestaurálási tanfolyamot, 1995-ben Tímárné Balázsy
Ágnest újból beválasztották az 1CCROM 30 tagú
Tanácsába és az 5 tagú Szakmai Tanácsadó Tes
tületbe is.
A fenti áttekintés az ICCROM levéltári adatai
alapján készült, bizonyára nem teljes. A Magyar
Nemzeti Múzeum két munkatársa rendszeresen
előad az ICCROM tanfolyamaim Tímárné Balázsy
Ágnes a műtárgyak kémiai felépítését, anyagi tu
lajdonságait, lebomlásukat és a konzerválásban
használt vegyiiletek, eljárások kémiáját oktatja a

Amióta Magyarország az ICCROM tagállamai
közé tartozik és a Tanácsban jelen van egy ma
gyar szakember is, az együttműködés sokkal
szorosabbá vált. Azt a Textilrestaurálás Tudo
mányos Alapjai című tanfolyamsorozatot,
amelyet 1989 óta rendszeresen Budapesten
szerveztünk, az ICROM égisze alatt 1996-ban si
került hat hetesre kibővíteni: 1997 augusztus 11
- szeptember 19 között a 19 résztvevő (össze
sen 14 országból) többsége Közép- és Kelet-eu
rópai országokból került ki.
Legutóbb Rónai Ivánt, az MKM Kulturális
Örökség Főosztálya vezetőjét hívták meg a TPC
(Csoportmunkán alapuló mútárgymegóvás az eu
rópai múzeumokban) belfasti konferenciájára,
amelyen az első négy év utáni tapasztalatokat
osztották meg azokkal, akiket ezután kívánnak be
vonni e munkába. Ennek keretében egy önként je
lentkező magyar múzeumnak lehetősége lesz be
kapcsolódni a megelőző konzerválás nemzetközi
irányelvek alapján történő csoportmunkájába.
Az ICCROM-nak számtalan lehetősége van a
magyar műemlékvédelmi és restaurátor szak
emberek szakmai munkájának, nemzetközi kap
csolatainak támogatására. A fenti áttekintés cél
ja az, hogy ezekről a lehetőségekről képet adjon,
az azonban, hogy ezekkel menynyire élnek, az
intézményeken és az egy éni kezdeményezéseken
múlik.
■

PREMA program keretében, a Restaurálás Tudo
mányos Alapjai Tanfolyamon tanított, az ausztri

A Budapesti, 1997-es hathetes nemzetközi textilrestaurátor tanfolyam résztvevői
Participants of the ICCROM/MNM „Scientific Principles of Textile Conservation" six week course held in Budapest

Az ICOM Tanácsadó
Bizottsága 56. ülése
Kócziánné Szentpéteri Erzsébet

Az ICOM Tanácsadó Bizottság 56. ülését 1997
júniusában tartotta a párizsi UNESCO palotá
ban. A napirend fontos pontja volt az 1998-ban
Melbourne-ben sorra kerülő tisztújítás és a kon
ferencia programja. Az elnökségbe jelöltek körül
rendkívül éles vita bontakozott ki. Eredménye
ként a testület újabb határidőt szavazott meg.
1997. október 31-ig további jelöltek állítására
nyílt lehetőség. Az ICOM Magyar Nemzeti Bizott
sága dr. Lovag Zsuzsa jelölését támogatta.
Miután jelentősen kibővült a nemzeti és nem
zetközi bizottságok által jelöltek listája, ezért
december 3-ára rendkívüli ülésre kerül sor.
Az 1998. októberében megrendezésre kerülő
konferencia és közgyűlés programját az ICOM
NEWS közli, a részvételi díj 350-375 USD körül
lesz. A költségek csökkentésére az ausztrál ren
dezők megígérték, bőgj' kedvező repülőjegy ára
kat próbálnak kieszközölni!
A Kincstárnok beszámolója szerint az ICOM
költségvetése végre tartósan egyensúlyba ke
rült: a taglétszám emelkedésének, számos ala
pítványi és együttműködési támogatásnak
köszönhetően (Rockefeller Alapítvány, UNESCO).
Az UNESCO és az ICOM kapcsolata tartósan
produktív a következő területeken: nemzetközi
együttműködés a tudományos és szakmai infor
mációk cseréjében, a múzeumok közművelődési
jelentősége a társadalmi fejlődés szolgálatában,
harc az illegális műtárgykereskedelem ellen.
A korábbi üléseken felállított munkacsopor
tok beszámoltak az eltelt időszak alatt végzett
munkájukról: az 1972-es UNESCO Convention
kiterjesztéséről a ingó kulturális értékekre, az
Internethez való csatlakozás lehetőségeiről, stb.
Elisabeth des Portes főtitkár a szokásos szerve
zeti munkáról adott tájékoztatót (tagdíjak, ICOM
Fund, UNESCO-ICOM információs központ),
majd elemezte a „Hároméves Program" Itat cél
kitűzésének sikerességét, köztük az Etikai Kóde
xét, amelyet már 20 nyelvre lefordítottak. (Re
ményeink szerint a magyar nyelvű változat 1998
elejére jelenik meg.) Az illegális műtárgykereske
delem elleni harc is ezek közölt szerepelt: szá
mos nemzeti és nemzetközi bizottság adott tájé
koztatást az e téren megtett erőfeszítésekről.
Napirendre került a 2001-ben megrendezen
dő konferencia helyszíne. Többfordulós szava
zás után Barcelona került ki győztesen az időn
ként személyeskedésbe csapó procedúra befeje
zéseként, de a végső ratifikálásra az 1998-as
közgyűlés jogosult.
■
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Bihari múzeumok

kezést keresett úgy a kormány nagyjaival, mint
kulturális tényezőivel. így megtudhatjuk, hogy a
naszódi román tannyelvű középiskolának könyv
küldeményt juttatott. Kapcsolatot épített ki a
szebeni ASTRA román kulturális egy esülettel is.

Gück Jenő

A szalontai Arany János emlékmúzeum gondola
ta a költő fiától származik, aki atyja halála után
(1885 április 8) felajánlotta a városnak a relikvi
ákat. Csakhamar berendeztek egy emlékszobát,
majd 1899-ben restaurálták az ötszintes „cson
katornyot“ , amely máig otthont ad az időközben
kibővült gyűjteménynek. A kiállítás jelenlegi
alakját 1972-ben vette fel.
Az alapszinten találkozhatunk Szalonta törté
netének főbb forrásaival. Az első írásos nyom
1214-ből származik, habár kétség fűződik hozzá.
Vitathatatlanul szerepel az 1332-es pápai tizedjegyzékben, majd hosszú ideig a nevezetes Toldi
család birtoka volt (1398-1625). Jelentősége
csúcspontját 1606-ban érte el, midőn hajdúk te
lepednek le, akik újra építik várát. Ebből azon
ban az 1658-as török invázió után csupán a
„csonkatorony" maradt meg.
A továbbiakban a látogató az Arany családdal
ismerkedik, amely a XVIII. század derekától sze
repel. Látható a költő szülőházának képe, amely
nek helyét emléktábla jelöli. Hasonló a helyzet a
„nagyiskolával“ , amelyben mint tanuló, majd
mint tanító volt jelen (1823-1833, 1836-1839).
Egy korabeli utazóláda idézi Arany János útjait
magasabb tanulmányai érdekében. Az egykori
„városházán" működött mint írnok, majd mint
másodjegyző (1840-1849).
A látogató megismerkedik irodalmi munkás
sága kezdetével beleértve népdal gyűjtését. Nem
feledhetjük, hogy a Toldit és Toldi estéjét
Szalontán írta.
A második szint már a híres költő működését
tárgyazza. Kiemelik Petőfi Sándor 1847-es láto
gatását és szemelvények láthatók levelezésük

A negyedik szint egykori dolgozószobája, il
letve lakása egyes berendezési tárgyait mutatja
be. Ott látható íróasztala, karosszéke, két szek
rény stb. Mint különlegességet tekinti meg a lá
togató a költő pipagyűjteményét. A legnagyobb
értéket mégis a köny vszekrény jelenti, amiben
1400 kötetet őriznek hagyatékából. Értékét nö
veli az a tény, hogy' a Budapesten maradt na
gyobb rész a II. világháború áldozata lett.
Az ötödik szint a költő műveinek elterjedtsé
gét igyekszik érzékeltetni. Látható több eredeti
és posthumus kiadás, valamint műveinek mélta
tása. Versei élvezhetőek finn, német szlovén,
horvát, ukrán, orosz és japán fordításban. Ro
mán nyelven is számos művét tolmácsolták és
ezek megismertetésében úttörő szerepet ját
szott Iosif Vulcan, a Kisfaludy Társaság tagja, a
FAMÍLIA folyóirat szerkesztője.
A kiállítás emlékeztet végül a nagykőrösi
Arany János „ikermúzeumra".
Évente számos látogató adózik a múzeumban
és az emlékhelyeken a nagy költő munkásságá
nak.
A nagyváradi római katolikus püspökség
1993-ban hozta létre egyházművészeti múzeu
mát. Jobbhíján egyelőre a székesegyház egyik
emeleti tractusában rendezték be.
A Szent László alapította püspökség több
mint öt évszázados működés után kénytelen volt
feladni szerepét (1556), amely csupán 1692-ban
éledt újra. E tény magyarázza, hogy' a gyűjte
ményből hiányzanak a régebbi korok emlékei,
amelyek vagy' elpusztultak vagy' szétszóródtak.
A kiállítás bizonyítja, hogy a váradi püspökök
és kanonokok, sőt a tehetősebb plébániák sokat
áldoztak az istentiszteletek fényének emelésére.

A kiállítás tematikáját lényegében a stílusok kro
nológiája határozza meg.
A XVIII. század emlékeit a barokk jellemzi, fő
forrásuk a bécsi műhelyek.
A század első feléből származik egy' tábori ol
tár, ami az újjáalakult püspökség kezdeti nehéz
ségeit tükrözi, midőn a templomok hálózata csak
fokozatosan épülhetett ki. A legrégibb kelyhek
közöli látható Bubics Zsigmond püspöké, ame
lyet 1740-ben Bécsben készítettek. Forgách Pál
püspök (1747-1757) pásztorkodása második
évében hozatott kelyhet Bécsből. Újváry Ferenc
kanonok 1759-ben ugyanonnan szerzett be egy'
oltárkeresztet. Poletár kanonok 1750-ben ren
delt Bécsből úrmutatót.
A miseruhák között kimagaslik Patachich
László (1759-1776) püspöké, amelyet aranyo
zott díszítésekkel láttak el. Hasonlókivitelben ko
rabeli infula Bjelik Imre püspök, apostoli admi
nisztrátor (1923- 1927) hagyatékából maradt
fenn valamint egy' bécsi készítésű ereklyetartó a
XVIII. század közepéről. A Hohenlohe hagyaték
ból származik egy krizmatartó, amelyet 1732ben Augsburgban munkáltak ki.
Felfigyeltünk egy Székelyhídiul származó kehelyre, amely 1743-ban készült, ami egybeesik
az ottani hitélet kezdetével, midőn templom hiá
nyában amisét a kapucinus atyák a kastély ká
polnájában celebrálták.
A XIX. században uralkodóvá váló neoklasszi
cista, sőt néhol negótikus és neobarokk egyházművészet remekei szintén a látogató elé tárul
nak. E korban készültek Szaniszló Ferenc
(1850-1868) és Lipoviczky István (1868-1885),
neoklasszicista kelyhei. A szentjobbi apátságból
neogótikus kelyhet állítottak ki. E tárgyakhoz
kapcsolódik Vurum József püspök (1821-1827)
ápolná készlete.
Az oltári felszerelések között kiemelkedik egy
ötágú gyertyatartó a múlt század derekáról.
Lipoviczky püspök gyönyörű fehér miseruhát ké
szíttetett Rómában. A gyűjteményben neobarokk
krizmatartó is látható, amelyet a bérmálások al
kalmával több püspök is használt.
Különleges emléktárgynak számít Simon Já
nosnak, a későbbi esztergomi érseknek 1857-es
Máriazellben végzett zarándoklatát megörökítő

ből. Ugyanitt tekinthető meg több műve, köztük
„Murány ostroma".
Az 1848-49-es forradalomban mint nemzet

Museums in B ilia r/U ilu iiiu

őr vett részt, a császári, kézen lévő Aradvár ost
romában, majd az eredeti okirat tanúsága sze
rint -1849 május 9-én kinevezték belügyminisz

The article offers a detailed description of the Arany

tériumi fogalmazóvá.
Röviden emlékeztetnek nagykőrösi tanárko
dására (1851-1860), amihez „A walesi bárdok"
megírása is kapcsolódik.
A harmadik szint a Kisfaludy 'Társaságban

a wealth of relics concerning the poet's life and his

betöltött szerepével (1860-1865) foglalkozik,

Catholic Bishopric of .Nagyvárad/Oradca w'as founded

Különleges érdeklődésre tart számot Török

majd a Magyar Tudományos Akadémián végzett

in 1993. This collection is currently located in the

munkásságát mutatja be (1865-1867). A látoga

upstairs halls of the cathedral. The exhibition presents

M. Lajos gyűjteménye, amely 33 szent ereklyéjét
tartalmazza. Igen jelentős a kisebb-nagyobb ha

tó megismerkedik ezen időszak költői termésé

the masterpieces of ecclesiastic art from the Baroque

rangok gyűjteménye is.

vel, valamint a világirodalom remekműveinek
fordításaival, elsősorban Shakespeare darabjai

to the turn of the century: chalices, chasubles, infulac.
crucifixes, reliquaries and altar vessels, as well as

A nagyváradi székesegyház múzeuma nem
csak művészi élményt, hanem lelki felüdülést is

val. Akadémiai titkári működése kapcsán érint

various relics of renowmed bishops of Nagyvárad.

nyújt.

(Two museums in Transylvania. Koumania)

János Memorial Museum in the Csonka Tower of Nagyszalonta/Salonta. The five floors of the building contain

family, as well as his literary and public activity, togeth
er with many of Arany’s personal possessions and a
part of his library.
The Ecclesiastic Art Collection of the Roman

munka.
A századforduló emlékei között tűnik fel Ipo
lyi Arnold (1886) kelyhe, amelyet rövid nagyvá
radi működése alatt rendelt. Schlauch Lőrinc
püspök, majd bíboros (1887-1902) számos érté
kes tárggyal gazdagította a kincstárt. Kétségtele
nül a legkiemelkedőbb Szent László győri hermá
jának hű másolata (1892).

■
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Könyv- és folyóiratszemle
Európából Gurópábo

P ulszky F erenc
(1814-1897)

annak jelentőségét, forrásokat közöl az antik tár
gyak gyűjteményének a történetéhez.

EMLÉKÉRE

Ehhez kapcsolódik az „Egy ókori egyiptomi
bölcs utazásai" c. írás is (Török László). A szerző
a budapesti Szépművészeti Múzeum Egyiptomi
Gyűjteményében őrzött bronz Imhotep szobor
kalandos útját vázolja fel Eperjesről, Franciaor
szágon és Londonon át egészen Budapestig.

F erenc P ulszky
(1814-1897)

M EM ORIAL E X H IB IT IO N
(Szerk. : Marosi Ernő, Laczkú Ibolya, Szabó Júlia
stb. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia, Bp.
1997. 195 p. ill.)
A Magyar Tudományos Akadémia Művészeti
Gyűjteménye és Művészettörténeti Kutató Inté
zete a centenáriumi évfordulóra egy kiállítással s
a tanulmánykötettel készült. A Pulszky család
tagjai több nemzedéken keresztül voltak művelő
déstörténetünk fontos szereplői. Legkorábban
Pulszky Károly alakja keltette fel az utókor figyel
mét: 1988-ban a Szépművészeti Múzeumban
már a múzeumot szervező és legjobb hagyomá

Pulszky Ferenc korában a szakemberek csak
általánosságban tárgyalták egy-egy időszak,
vagy valamilyen régió emlékeit. A különböző né
pek, népcsoportok és azok tárgyi emlékeinek
vizsgálatával főleg a vaskorral foglalkozó mun
kákban lehet találkozni. „Ilyen tudományos és
társadalmi elvárások között alkotott Pulszky Fe
renc, akinek érdeklődése az emigrációból történt
visszatérése, pontosabban: a Magyar Nemzeti
Múzeum élére kerülése után fordult az őskor tár
gyi emlékei felé. Haláláig majdnem három évtize
det ölelt fel ez az időszak. “ (Kovács Tibor: Né
hány szó Pulszky Ferenc ősrégészeti munkáiról.)
Pulszky gyűjtőtevékenységével, régiségbúvár
ként való működésével a nemzeti régiségtan ku
tatásának sajátságos, önálló útját járta be. Meg
személyesítője volt - már kortársai szemében is
- annak az egykori enciklopédikus tudás iránti
nosztalgikus vágynak, mely a felaprózott művé
szettörténeti, művelődéstörténeti, régészeti ku
tatások differenciálódása előtti korszakra volt
jellemző. (Marosi Ernő: Az óságbarát múzeum
igazgató)
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Néprajzi Látóhatár. A Györffy István Néprajzi
Egyesület folyóirata. VI. évfolyam 1-4. szám.
Szerkesztette Csorna Zsigmond és Viga Gyula.
Budapest 1997. 655 p.
A Györffy István Néprajzi Egyesület alapítóját és
örökös tiszteletbeli elnökét 80. születésnapján
folyóiratának ezévi összevont számával köszön
tötte. Az impozáns terjedelmű kötetben 74 írás
szerzője tiszteleg a Herder-díjas tudós, a magyar
néprajztudomány doyenje előtt. Szép számmal

Szentesi Edit tanulmánya az eperjesi
Pulszky-ház Fejérváry-gyűjteményéről szól, kü

szerepelnek a kötet szerzői között a határon túli
magyarság jeles etnográfusai és a nyugat-európai
(elsősorban osztrák és német) kutatók. Nemcsak a
vaskos kötet tartalmi sokrétűsége, hanem a tanul
mányok szerzőinek életkori változatossága is
bizonykodik az ünnepelt széleskörű tudományos

lönös tekintettel Josef Dániel Böhm Parthenonfrízére.

tevékenységének eredményességéről és tág hori
zontú szellemi hatásáról, ami érintette generációk

Az iparművészeti mozgalmak elindítása
nagyrészben Pulszky nevéhez kötődik. Az 19.
században Európában és Angliában megkezdő
dött az iparművészeti múzeumok alapítása. Ma
gyarországon szintén felvetődött a kézműipar és
az iparművesség versenyképességének problé
mája, a megoldást egy hazai iparmúzeum alapí
tásában látták. A kezdeményezők között -

sorát, befolyásolta szakmai munkásságukat.
Hogy az ünnepelt személyét és felsorolhatatlanul sokirányú tevékenységét a hazai szaktudo

kiállításnak. Útmutatóként szolgál számunkra,
hogy Pulszky Ferenc milyen nagy gondot fordí

Römer Flóris mellett - kiemelkedett Pulszky Fe

kesztette Balázs Géza és Voigt Vilmos. Budapest,

renc alakja. (Horváth Hilda: Pulszky Ferenc és az

1977. 268, p.); hatvanadik születésnapjára pedig

tott a művészet értékeinek állandó és otthonos

iparművészeti mozgalmak)

befogadására a tudós társaság palotájába.
A katalógusban közzétett tanulmányok felidé
zik életútját, az emigrációban eltöltött éveit, po-

A Magyar Tudományos Akadémia e kiadványa
egy sorozat harmadik kötete. Az első 1992-ben
jelent meg „A Magyar Tudományos Akadémia és
a művészetek a 19. században", majd 1996-ban
a második „A Magyar Tudományos Akadémia
Palotájának pályázati tervei" címmel. Jelen kötet

néprajztudományunk központi folyóiratának, az
Ethnographiának 1977. évi 2-3, összevont szánta,
melyben Ortutay Gyula írt köszöntő bevezetést.
Szívből kívánjuk, hogy egy évtized múlva, a ne
gyedik tisztelgő kötetet is Balassa Ivánt jó egész
ségben, aktív szellemi munkásságban találva
nyújthassa át a még népesebb etnográfus tábor.

magyar és angol nyelven közzétett tartalmas írá
sai mellett gazdag képanyaggal is szolgál, hála a

Selmeczi Kovács Attila

nyait megalapozó szakférfiú nagyságának mélta
tása és dokumentálása is napirendre kerülhetett,
Már akkor figyelem fordult az atya, Pulszky
Ferenc alakjára. A magyar tudományos élet és a
közélet egyik kulcsfigurája volt, hiszen a 19. szá
zadban alig akad olyan kezdeményezés, amely
ben ne játszott volna akár kezdeményező, akár
programadó szerepet, Szinte természetes, hogy
sokféle lehetséges budapesti helyszín közül az
Akadémia Művészeti Gyűjteménye adott helyet e

itikai szerepvállalását.
„Ismerem a helyemet“ címmel (Szilágyi János
Syörgy tollából) a tudomány és közművelődés
erén végzett munkája kap nagyobb hangsúlyt, a
politikai élethez való kapcsolódásának megemlíése mellett, A tanulmány kitér a Fejérváryáilszky gyűjtemény ókori anyagára, méltatva

szépszámú szponzornak.
Sárközy Gabriella

mány elismeréssel és megbecsüléssel kísérte és
kíséri, a jelen köteten túl tanúsítja a Magyar Nép
rajzi Társaság kiadásában egy évtizeddel ezelőtt
megjelent köszöntő kötet (Arator Dolgozatok Ba
lassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Szer
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„Háborúban hallgatnak a törvények“*
A New York-i restitúciós konferencia kötetéről

A második világháborút követő években lassan
feledésbe merült az elhurcolt, de fel nem lelt kul
turális javak kérdése. A hidegháború idején a té
ma mellékessé vágj' tabuvá vált, annak ellenére,
hogy az ötvenes évek derekától kezdve a Szov
jetunió hangzatos és hamis propagandával több
millió műtárgyat szolgáltatott vissza az NDK-nak
és más szocialista országoknak.
Mire a keleti blokk bomladozni kezdett, az el
hurcolt műkincsek ügyében a közvélemény - be
leértve a politikai és szakmai köröket is - teljes
mértékig tájékozatlanná vált. Néhány magányos
kutatón kívül senkit sem foglalkoztatott már ez a
kérdés. így 1991 áprilisában a két moszkvai mű
vészettörténész, Konstantin Akinsa és Grigorij
Kozlov ARTnews-beli cikke valósággal sokkolta a
világot. Egycsapásra kiderült, hogy az ötven év
vel ezelőtt zajló második világháború egy megol
datlan nemzetközi konfliktust hagyott ránk, hi
szen a szovjet múzeumok titkos raktáraiban „ha
difoglyok” milliói vannak azóta is rabságban.
Ebben a kérdésben csaknem minden európai
ország érintett, amely részt vett a második világ
háborúban. A felállás azonban ebben a vonatko
zásban már nem az akkori. A mai „vesztesek"
közt ott vannak az egykori agresszorok és áldo
zatok, tengelyhatalmak és szövetségesek, győz
tesek és legyőzöttek egyaránt.
A kilencvenes évek elején elkezdődött, tehát a
„restitúció” történetének fél évszázadot megké
sett új fejezete. A „hadizsákmány műkincsek” és
a „restitúció” kifejezés ettől fogva gyakorivá és
közismertté vált a nemzetközi és hazai sajtóban.
Oroszország, a Szovjetunió fiatal utódállama
nem késlekedett kétoldalú szerződéseket kötni
az érintett államokkal. Megindult az élénk diplo
máciai tevékenység, sorra megalakultak az
egyes országokban a nemzeti restitúciós bizott
ságok és az oroszokkal közös szakértői munkacsoportok. Elkezdődött a restitúciós kutatás, a
nemzeti igénylisták összeállítása és a diplomáci
ai és szakértői tárgyalások sorozata.
A reményteli és ígéretes kezdet után fokoza
tosan a csalódás évei következtek. Az érintett
országok és Oroszország együttműködésére e
kérdésben nem ritkán az ellenséges szembenál
lás vált jellemzővé. Időközben az orosz parla
ment olyan törvényt fogadott cl, amely kimond
ja, hogy az Oroszország területén található má
sodik világháborús idegen javak - bizonyos kivé
telektől eltekintve - a háborús szenvedések és
veszteségek fejében megilletik Oroszországot.
Ez a törvény ellentmond a nemzetközi jognak és
ellentétes az egyes országokkal a kilencvenes
évek elején megkötött szerződésekkel.
Mi az oka ennek a kudarcnak? Van-e még re
mény arra, hogy nem telik el újra ötven év meg
oldás nélkül? Miközben jelenleg a restitúció ügye
* Silent leges inter arma - Cicero: Pro Milonc

politikailag nem mondható sikeres
nek, a restitúciós kutatás nem torpant
meg, eljutott a kutatók önkéntes nem
zetközi együttműködéséig.
Mindez nem történhetett volna
meg néhány moszkvai művészettörté
nész kutató munkája és tolla nélkül.
Akinsát és kollégáit nem hagyta nyu
godni, amit itt-o tt láttak, hallottak: ta
lálkoztak idegen eredetű műtárgyak
kal múzeumigazgatói szobákban vagy
magángyűjteményekben, hallottak
történeteket idősebb kollégáktól.
Amikor Grigorij Kozlov véletlenül rá
bukkant a szovjet kulturális miniszté
riumban selejtezésre szánt iratok kö
zött minden kétséget kizáró doku
mentumokra, azonnal szisztematikus
kutatásba kezdtek. Ami meglepő, ezt akkor sen
ki nem tiltotta meg nekik. Kutatásaikat külföldön
folytatták, ismereteiket cikkek sorozata után
1995-ben lebilincselően olvasmányos könyvek
ben is kiadták angol és német nyelven.
1994-ben jelent meg a nyugati könyvpiacon a
restitúciós irodalom egy ik kiemelkedő alkotása,
Lynn II. Nicholas: The Rape of Europe (Európa el
rablása) című könyve. A könyv az eddigieknél
teljesebb és alaposabb, mégis torzó az orosz vo
natkozások bővebb ismertetése nélkül, amire a
szerző kutatásai akkor még nem terjedhettek ki.
Akinsáék könyvei fedik fel a történetnek ezt az
oldalát. (Mindezekről lásd a Magyar Múzeumok
1996/2. 52-61.)
A kilencvenes évek elején több kevesebb in
tenzitással minden érintett országban megindult
vagy nagyobb lendülettel folytatódott a
restitúciós kutatás. A kutatóknak azonban ha
mar rá kellett jönniük, hogy ez a mennyiségileg is
hatalmas feladat milyen nehézségekbe ütközik a
dokumentumok hiánya vagy hiányossága, szét
szórtsága és rendezetlensége miatt, miközben a
körülmények sürgetővé teszik az eredményes
munkát. A német kutatók úgy gondolták, hogy el
jött az ideje a szakemberek közötti, az országha
tárokon átnyúló folyamatos együttműködésnek.
Ez volt a tárgya a restitúciós szakértők 1994. vé
gén Brémában megrendezett első nemzetközi
találkozójának.
„A politika rá van utalva a veszteségek doku
mentálásának eredményeire. Még mindig gyak
ran túl magas számok keringenek a köztudatban.
Csak azoknak a műtárgyaknak a pontos megálla
pítása képezheti a bizalomteljes tárgyalások
alapját, amelyek valóban a másik országban ta
lálhatók” - olvasható a konferenciáról kiadott
sajtóközleményben. A kutatók hangsúlyozták,
hogy együttműködésük nem irányul egyetlen or
szág ellen sem. A konferencia szakértői felhívták
a figyelmet arra, bog)' egyre több műtárgy kerül
ki a nyitott közép- és kelet-európai határokon és

Hadizsákmányok. A második világháború és utóhatásai: a kulturális javak eltűnése, felbukkanása és viszszaszerzése. Szerk. Elizabeth Simpson, Harry N.
Abrams, New York 1997. 336 p. ill.
bukkan fel a szürke piacon. Dokumentálás és
publikálás hiányában azonban ez a folyamat nem
gátolható meg.
Nem sokkal a brémai konferencia után, 1995.
január 19-21-én került sor a második nemzetkö
zi restitúciós konferenciára New Yorkban a „The
Bard Graduate Center for Studies in the Decor
ative Arts” szervezésében. Megrendezése Susan
Weber Sorosnak, a Bard igazgatójának gondola
ta volt. A konferencia célja a jószándékú együtt
működés bátorítása, a problémák nyílt és közös
megvitatása volt.
A konferencia megrendezésének idejére már
egy megkeményedett orosz álláspont kerekedett
felül, melyet nem a hivatalos állami szervek, ha
nem az egyes, pozícióban lévő szakemberek és
mindenekelőtt a közvélemény által erősen befo
lyásolt belpolitikai körök képviseltek. Ezt a nagy
szabású rendezvényt fel akarták használni arra,
hogy' az amerikai közvéleményt a maguk oldalá
ra állítsák. El akarták ismertetni, hogy' a hatal
mas háborús veszteségeket szenvedett Szovjet
unió utódállamát megilletik az „odaszállított”
idegen kulturális javak. Arra is hivatkoztak, hogy'
ők ezeket a műtárgyakat megmentették és meg
őrizték, restaurálták és mostantól kezdve
Moszkvában és Szentpétervárott kiállításokon is
bemutatják, katalógusokban publikálják, azaz
mindenki számára hozzáférhetővé teszik.
Oroszországot a konferencián magas szintű
kormányzati és szakértői delegáció képviselte. A
delegáció szereplésével azonban nem volt elége
dett az orosz sajtó. A Pravda egy 1995 márciusi
cikkében istenkáromlónak és oroszellenesnek ki
áltotta ki őket. Irina Antonova, a Puskin Múzeum
igazgatónője emiatt nem járult hozzá, hogy' a
konferencia kötetében szerzőként szerepeljen
Az ő előadását a szerkesztő jegyezte le.

J

59

KÖNYV- ÉS I'OLYÓIRATSZEMLE

A téma rendkívüli kényessége és a nyilvánva
ló ellentmondó vélemények ellenére a konferen
ciára a konstruktivitás, a jószándék és a megbé
kélés volt jellemző.
A szervezők a konferencia megrendezésekor
a történetiséget tekintették a legfőbb alapelvnek.
Ezért az érintett országok kormányzati képvise
lőin túl meghívták a szakértőket, kutatókat, tör
ténészeket, jogászokat, intézmények és nemzet
közi szervezetek képviselőit, a restitúcióban sze
repet vállaló újságokat és újságírókat és nem
utolsó sorban az egykori történések még élő, hi
teles szereplőit.
A konferencia tartalmi vonulata a műkincszsákmányolás kétezer éves történetének áttekin
tésétől a második világháborús és az azt követő
évek eseményeinek ismertetésén, majd a most
folyó diplomáciai és kutatói erőfeszítéseket be
mutató előadásokon át a megoldási javaslatokig
ívelt.
A konferencia kötete ez év első felében jelent
meg „The Spoils of War - World War II and Its
Aftermath: The Loss, Reappearance, and
Recovery of Cultural Property“ címmel Elizabeth
Simpson szerkesztésében. Eddig erről a témáról
még nem jelent meg ilyen komprehenzív kiad
vány. A restitúció valóságos kézikönyve, amely
történetileg, tematikailag, földrajzilag, jogilag és
politikailag tudományos igényességgel ad átfogó
és mégis kellően részletezett képet a restitúció
teljes kérdésköréről, 55 szerző tollából.
Összefoglalja mindazt, ami a legkülönbözőbb
publikációkból már eddig tudható volt, rengeteg
új ismerettel egészíti ki, miközben további kuta
tásokra és publikálására inspirál. A kötet követi
a konferencián elhangzott 48 előadás sorrendjét,
a szekcióknak megfelelő témafelosztásban. Az
előadóknak módjukban állt előadásukat kiegé
szíteni és jegyzetekkel ellátni. A konferenciára
meghívott további résztvevők is, bár csak a vitá
ban vettek részt, írhattak a kötetbe.
A kötetet a szerkesztők bibliográfiával és egy
dokumentum-gyűjteménnyel egészítették ki. Ez
utóbbi különösen nagy jelentőségű, ugyanis ezek
a tanulmányokban gyakran hivatkozott szöve
gek elég nehezen hozzáférhetők, így együtt pedig
valószínűleg sehol. Ezek a dokumentumok a kul
turális örökség védelmével és a kulturális javak
visszaadásával foglalkozó nemzetközi szerződé
sek, egyezmények, a békeszerződések és egyéb
hivatalos dokumentumok 1863-tól 1995-ig.
Az első rész témája a restitúció kulcsszava, a
hadizsákmány. Amióta háborúk léteznek, termé
szetes velejárójuk, olykor egyenesen céljuk volt a
zsákmányolás, beleértve a kulturális értékek,
műkincsek zsákmányolását is. A példák hosszan
sorolhatók az ókortól napjainkig, némelyeket
még műalkotások is megörökítettek, m int a jeruzsálemi Heródes templom kifosztását Titusz di
adalívén. Jeanette Greenfield cikke a műkincsek
zsákmányolásának kétezer éves gyakorlatát il
lusztrálja több példán keresztül. Megállapítja,
hogy a műkincsek zsákmányolása tekintetében,
a dolog méretét és szervezettségét kivéve, sem
mi szokatlan nem történt a második világhábo
rúban. A győztes jogával az ellenség vagyonához
gyakran élnek a hadviselő felek, nagyvonalúan
megfeledkezve a nemzetközi jog előírásairól. Vi

szont a békeszerződések megkötésekor a győz
tes sohasem mulasztja el kötelezni a legyőzött
felet a nemzetközi jog előírásainak betartására,
így aztán, ha zsákmányoláskor semmibe is ve
szik a nemzetközi jog tilalmait, legalább a békeszerződések születnek meg a nemzetközi jog
szellemében.
Lawrence M. Kaye, jogász, híres restitúciós
perek sikeres közreműködője a II. világháború
idején érvényben lévő jogszabályokról és nem
zetközi egyezményekről ír, röviden összefoglal
va ezek történetét is.
A hadviselő felek (ez rendszerint a győztest
jelentette) korlátlan zsákmányolási jogától eltá
volodva, mely az ókorban még általános volt,
hosszú évszázadok során lassan kifejlődött a
modern háborús jog. Az elmúlt három évszázad
ban, de különösen az utóbbi száz évben fogalma
zódtak meg és váltak nemzetközileg is elfogadot
tá a humánus hadviselés alapelvei. A második
világháború idején már érvényben volt ezt a
hosszú fejlődési szakaszt összegző 1907. évi Há
gai (IV.) Egyezmény a szárazföldi háború törvé
nyeiről és szokásairól.
Már a napóleoni háborúkat lezáró Bécsi
Kongresszus (1815) rendelkezett a háborúkban
elhurcolt műkincsek restitúciójáról. Különösen
nagy hatást gyakorolt a háború jogának kifejlő
désére az ún. Lieber Kódex, melyet Lincoln elnök
rendeletben is kiadott az Egyesült Államok had
serege számára az amerikai polgárháború idején
(1863). A rendelet kimondja, hogy' karitatív, val
lási vagy nevelési célú intézmények, alapítvá
nyok vagyona magántulajdonként kezelendő. A
műalkotások, könyvtárak, tudományos gyűjte
mények védelmet élveznek, nem szabad őket ha
dicselekmények veszélyeinek kitenni.
Az 1907. évi Hágai Egyezmény 46. cikke sze
rint a magántulajdon nem kobozható el. A 47.
cikk törölte a zsákmányjogot, kimondja, hogy' ki
fejezetten tilos a fosztogatás. Az 56. cikk szöve
ge így szól: „A községek vagyona, úgyszintén az
istentiszteletre szánt, továbbá jótékony, az okta
tási, a művészeti és a tudományos célokra ren
delt intézetek vagyona, még ha állami tulajdon
ban volna is, ugyanazon elbánás alá esik, mint a
magántulajdon. Az ily rendeltetésű intézeteknek,
a történelmi műemlékeknek, a művészeti és tudo
mányos műveknek lefoglalása, szándékos elpusz
títása és megrongálása tilos és büntetendő."
A szerző a sikertelen kezdeményezésekről is
beszámol. A 30-as években az International
Museums Office egy' nemzetközi egyezményterve
zetet nyújtott be a Nemzetek Szövetségének az el
veszett, ellopott vagy' jogtalanul elidegenített vagy'
külföldre vitt művészeti, történeti vagy tudomá
nyos értékű tárgyak visszaadásáról, melyet soha
nem fogadtak el. Ugyanez volt a sorsa az 1939ben benyújtott másik egyezménytervezetnek a
műemlékek és műalkotások háború idején történő
védelméről. Ezeket a törekvéseket a II. világhábo
rú után az UNESCO egyezmények és a legfiata
labb UNDROIT egyezmény valósította meg.
Lynn II. Nicholas cikke végigköveti a német
műkincsrablás kialakulásának és folyamatának
történetét annak intézményesített ideológiai, jogi
és szervezeti hátterével együtt. Felfedi a magas
rangú náci vezetők versengését, akik saját maguk

számára is gyűjtöttek műkincseket. Nicholas arra
következtetésre jut. hogy a műkincs kérdésnek a
korábbinál nagyobb jelentőséget kell tulajdoníta
ni, hiszen a németek ezeket az akciókat ugyan
olyan precíz pontossággal tervezték meg, mint
magukat a hadműveleteket és gondosan össze
hangolták velük. Hitler maga is szinte naponta
foglalkozott a kulturális javak megszerzésének
kérdésével és operatív részleteivel. A műkincs
rablás története tehát a második világháború tör
ténetének nem mellékes epizódja.
Több egymásra épülő írás szól a második vi
lágháború utáni restitúciós politika kialakulásá
ról és annak végrehajtásáról. A kulturális javak
példátlan méretű elpusztítása, elrablása, szám
talan, látszólag törvényes, de kényszer alatt tör
ténő átruházása miatt a szövetségesek már a
háború derekán igyekeztek kialakítani a háború
utáni restitúció programját, Ennek eredménye
ként született meg 1943. január 5-én az ún. Lon
doni Nyilatkozat az ellenség által megszállt vagy'
ellenőrzött területeken történt eltulajdonítások
ról. Ezeket akár nyílt fosztogatás vagy' zsákmá
nyolás formájában, akár látszólag törvényes mó
don követték el, a nyilatkozatot tévő államok ér
vénytelennek tekintették. A nyilatkozat felhívja
erre a semleges államok figyelmét is.
A Nyilatkozat azonban csak olyan tárgyakra
vonatkozik, amelyeket a szövetségesekkel hábo
rúban álló országok vittek el vagy' vásároltak
meg, és nem szól olyan tárgyakról, amelyeket
esetleg a szövetségesek tulajdonítanak el. Ez
ugyanis, mint a nyilatkozat eszméjével teljesség
gel összeegyezhetetlen, fel sem merülhetett. Saj
nos, a szövetségesek között e témában is fennál
ló ellentétek miatt, nem került sor a nyilatkozat
egységes végrehajtásának kimunkálására és a
restitúció megvalósítása a háborút követően a
Németországot megszálló hatalmak egyéni eljá
rása szerint történt, annak megfelelően, ahogyan

A német kultúrjavak visszaadása - a német-orosz
kapcsolatok próbaköve. Röpirat, Berlin, 1995.33p. ill.
The Restitution of German Cultural Goods - the
Tuchstone of the Russian-German Relations.
Brochure, Berlin 1995. 33 p. ill.
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Albert Kosztenevics: Ismeretlen remekművek.
19-20. századi francia festészet, németországi ma
gángyűjteményekből. Az Ermitázs Katalógusa. Szent
pétervár 1995. 292 p. i ll . - A. Kostenevich: Unknown
Masterpieces. 19-20-ies Century French Painting
from German Private Collections. The Catalogue of
the Hermitage. St. Petersburg 1995. 292 p. ill.
az adott zónában meghatalmazott győztes hata
lom a londoni nyilatkozatot és a többi restitúciós
dokumentumot értelmezte.
Nem kis mértékben az amerikai múzeumi
szakemberek nyomására, az amerikai hadsereg
ben felállították azokat az egységeket, amelyek
nek feladata az elhurcolt műkincsek felkutatása
és a származási országba való visszajuttatása
volt (Monuments, Fine Arts, and Archives section
(MFA&A). Ezek az egységek un. gyűjtő központo
kat, Collecting Point-okat hoztak létre München
ben, Wiesbadenben (innen kerültek a magyar ko
ronázási ékszerek az Amerikai Egyesült Államok
ba), Offenbachban (a levéltári anyagok számára).
Amerikai adatok szerint 1948-ig több mint két
millió műtárgyat juttattak vissza 13 európai or
szágba, ebből több mint ötszázezer műtárgyat a
Szovjetuniónak. Ezen kívül két millió könyvet ad
tak vissza 1945-ben a Szovjetuniónak.
A gyűjtőhelyek felszámolása után a megma
radt, azonosítatlan műtárgyakat Ausztriának ad
ták át azzal a céllal, hogy gondoskodjon a tulaj
donosok felkutatásáról. A restitúció szerteágazó
tengeri kígyójának ez is egy tanulságos epizódja.
Az ügy már többedszeri lezárásaként az osztrák
állam az 1995 végéig vissza nem adott műtár
gyakat átadta az ausztriai zsidó közösségek szö
vetségének, amely a múlt év októberében elárve
rezte azokat. Ausztria magatartását a kérdés ke
zelését illetően sokszor érte éles kritika az el
múlt évtizedek során.
A második részben azoknak az országoknak a
beszámolója olvasható, amelyek a legtöbb vesz
teséget szenvedték a háború következtében. Az
előadások a történések időbeli sorrendjében
hangzottak el. Először Lengyelország, amelyet
elsőnek szállt meg Németország, majd a nyugat
európai országok: Hollandia, Belgium, Franciaország, azután a Szovjetunió (Oroszország, Uk
rajna, Belorusszia), ezután Ausztria, Magyaror

szág, végül Németország. Csehország és Szlová
kia nem tartott előadást a konferencián, beszá
molójuk a kötet végén olvasható.
A konferencián nem adott elő Olaszország és
Luxemburg képviselője, mert úgy tartották, hogy
nincs túl nagy' veszteségük. Olaszország a hábo
rú után visszaszerezte az elhurcolt műkincsek
nagyobb részét. (Más forrásokból tudjuk, hogy
azóta Olaszország is és Luxemburg is aktívan
foglalkozik a restitúciós kérdésekkel.)
A lengyel veszteségekről Jan P Pruszynski jo
gász professzor tájékoztatott. A németek kifosz
tották a templomokat, a kastélyokat és a múzeu
mokat, majd abból a célból, hogy' „megóvják"
őket, elszállították Németországba. A legértéke
sebb ötszáz műalkotást 1940-ben Berlinben kiál
lították „Sichergestellte Kunstwerke im General
gouvernement” címmel. Hasonló címmel „Kétszeresen megmentve” - az oroszok is ren
deztek kiállítást a Puskin Múzeumban 1995-ben a
Nagy Győzelem 50 éves évfordulójára a második
világháború eredményeképpen Németországból
a Szovjetunióba szállított műalkotásokból.
Pruszynski kifejti, hogy' minden népnek joga
van kulturális örökségéhez, melyet ő „kulturális
legitimitásnak” nevez. Nem hisz azonban abban,
hogy a kulturális értékek azonosítása és a tulaj
donjog bizonyítása automatikusan a visszaadás
ra vezet, sok függ ugyanis a birtokló szándékán
és akaratán. Ha arra gondolunk, hogy milyen ha
talmas mennyiségű műtárgyat kapott vissza az
NDK a Varsói Szerződés megkötésekor, és hogy
1956-ban több szocialista ország kapott vissza
jelentős anyagot hangulatjavító intézkedés gya
nánt a Szovjetunióból, igazat kell adnunk neki.
A németek külön művészeti politikát folytat
tak Nyugat-Európában és Kelet-Európábán. A
szláv művészetet alantasnak és elpusztítandónak
ítélték, csupán a germán művészet méltányolták.
Az ilyennek tartott alkotásokat, mint a szláv né
pek számára túlságosan kifinomult alkotásokat,
Németországba kívánták szállítani, hogy „meg
mentsék” őket. A régészeti leleteket aszerint vá
lasztották szét, hogy alkalmasnak bizonyultak-e a
német eredet bizonyítására vagy' sem.
Hollandia, Belgium és Luxemburg, mint a bi
rodalom közvetlen előtartományai, más elbánás
ban részesültek. Innen nem kellett „kimenteni” a
műkincseket, ezért a keleti országokhoz hasonló
szervezett pusztítás és rablás nem folyt. A biro
dalom ellenségeinek (zsidók, szabadkőművesek,
szocialisták, mozgalmak, pártok, egyes szemé
lyek, pl. tudósok stb.) azonban elkobozták a va
gyonát, műgyűjteményeiket, könyvtárukat, levél
tárukat. Ez utóbbiakat leginkább titkosszolgálati
célból. Ezekben az országokban, Franciaországot
is beleértve, szervezték meg a híres „Möbel
Action”-t is 1943-1944-ben a kibombázott német
lakosság megsegítésére. A kifosztott zsidó laká
sok berendezési tárgyait központi raktárakban
gyűjtötték össze és a javát gondosan kiválogat
ták, mielőtt továbbadták a német családoknak.
Furcsa, bogy' a németek milyen kínosan
ügyeltek a törvényesség látszatára. Hitler maga
és a különböző katonai, rendőri alakulatok on
tották a minden jogi normának ellentmondó tör
vényeket és rendeleteket tetteik legalizálására.
Ahol nyílt erőszakot nem alkalmazhattak, látszó

lag legális vásárlásokat, pénzügyi tranzakciókat
bonyolítottak le, amelyek azonban nagyon sok
szor kényszer alatt történtek. Hollandiában külö
nösen aktív volt Hans Posse, Hitler művészeti ta
nácsadója és a vele rivalizáló Göring.
A holland veszteség legkiemelkedőbb része a
híres Koenigs gyűjtemény 527 darabja, melyet
Hans Posse vásárolt meg van Beuningentől
1941-ben Hitler linzi múzeuma számára.
A száműzetésben lévő holland kormány már
1940 júniusában kiadott egy' törvényerejű királyi
rendeletet, amely megtiltja az ellenség számára
történő mindennemű vagyonátadást. Egy 1947ben elfogadott törvény pedig semmisnek nyilvá
nított minden olyan 1941. április 1. és 1945. má
jus 5. között külföldi számára történt eladást,
amely a Holland Központi Bankon keresztül biro
dalmi márka befizetésével a külföldi részéről és
holland forint kifizetésével történt a holland el
adó számára. A németek ugyanis arra kényszerí
tették a holland nemzeti bankot, hogy' hatalmas
összegű fedezetlen birodalmi márkát váltson át
holland forintra, felmérhetetlen kárt okozva ez
zel a holland államnak. Ezért a holland törvé
nyek értelmében a nem kényszer alatt történt tu
lajdon-átruházás esetén a tulajdonjog részben
vagy egészben a holland államra száll át. A
Koenigs rajzokat 1945 óta keresi a holland kor
mány. Harminchármat 1987-ben kaptak vissza
az NDK-tól, 307 Oroszországban van, egyet
Alekszej Rasztorgujev orosz művészettörténész
vásárolt meg és adott vissza a hollandoknak
1995-ben, egyet pedig egy nyugat-európai gyűj
tő. Száznyolcvankettőt még nem találtak meg.
Egyébként a konferencián jelen volt és előadást
ta rto tt Franz Koenigs unokája, Christine E
Koenigs is.
A moszkvai Puskin Múzeum 1995-ben kiállí
táson is bemutatta a híres kollekció ott őrzött ré
szét „Az egykori Franz Koenigs gyűjtemény“ cím
mel. Természetesen a hollandok szerint ez még
mindig a Franz Koenigs gyűjtemény.
Orosz részről különböző szekciókban több
előadás hangzott el. Az ország hivatalos beszá
molóját Mihail Svidkoj, kulturális miniszterhe
lyettes mondta el. Svidkoj egyébként a restitúció
nemzetközileg is elfogadható korrekt megoldá
sának híve, aki Szidorov miniszterrel együtt nem
értett egyet az orosz parlament által elfogadott
törvénnyel.
Svidkoj előadásában elmondta, hogy' a Szov
jetunióba került műkincsek titkos kezelése ellen
többször is felszólaltak a múzeumigazgatók, kö
zöttük Irina Antonova, a Puskin Múzeum igazga
tója is, természetesen eredménytelenül. A tit
kosság a Szovjetunió veszteségeire is vonatko
zott, feltehetően politikai okokból, hogy ne za
varja az NDK-val kialakult jó viszonya. Ez az oka
annak, hogy Oroszországban a mai napig nem
tudják, mi pusztult el, mi került vissza a háború
után a Szovjetunióba a veszteségből, és mi lett a
visszakerült javak sorsa. Ezért égetően fontos
nak tartja a dokumentumok alapos áttekintését.
Itt jegyzem meg, hogy mint tudjuk, a Szovjet
unió a háború után több mint fél millió műtár
gyat és több millió könyvet kapott vissza a nyu
gati szövetségesek által megszállt német zónák
ból. Ezeknek a javaknak a sorsa azonban nem
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kö\ ethető nyomon, maga az átadás is feledésbe
merült, Az orosz köztudatban csak a mérhetet
len pusztítás és veszteség él, és ez mozgatja az
orosz politikai köröket és a közvéleményt.
Patrícia Kennedy Grimsted, aki az orosz és az uk
rán levéltárak veszteségeinek kutatásával foglal
kozik, találóan jegyezte meg cikkében, bőgj' míg
a kommunizmus összeomlott Oroszországban, a
Nagy Honvédő Háború sztálini misztikuma még
mindig fogvatartja az orosz politikusokat, Ezért
az orosz veszteségek felmérése és azok sorsá
nak kiderítése az Oroszországgal tárgyaló orszá
gok érdeke is. Német kutatók szisztematikus ku
tatáshoz láttak. Erről szól a kiadványban
Marlene P. Ilille r írása, aki részt vesz a brémai
egyetem által irányított munkában.
Svidkoj említi, hogy az „Einsatzstab Reiclisleiter Rosenberg” (ERR) Szovjetunió területén
végzett szervezett tevékenységéről pontos ada
tok vannak, de a katonák egyéni fosztogatása
nincs dokumentálva. A katonák egyéni fosztoga
tását az oroszok nekünk is a szemünkre vetették
a restitúciós tárgyalások során, miután a magyar
sajtó hírt adott arról, hogy magyar katonák hoz
tak haza ilyen emlékeket a frontról. Marlene R
Hiller a kutatás szempontjából következőképpen
kategorizálta az orosz javakat: amelyek elpusz
tultak a háborúban; amelyek az evakuációk so
rán vesztek el; amelyeket a német különítmények
vittek el a Szovjetunióból: amelyeket a háború
után a szövetséges restitúciós alakulatok vissza
adtak a Szovjetuniónak, de ott nem kerültek az
eredeti helyükre; végül a magán fosztogatás so
rán elvitt tárgyak. Azt javasolja, hogy a kutatást
a második, harmadik és negyedik kategóriára
koncentrálják. Az egyéni fosztogatás ugyanis
egyáltalán nincs dokumentálva, egy-egy ilyen
tárgy előkerülése csak a véletlenen múlhat,
Svidkoj írásában olvashatunk az 1992-ben
felállított orosz állami restitúciós bizottság fel
adatairól. A bizottságnak fel kell mérni, hogy mit
vittek el a németek a háború alatt a Szovjetunió
területéről, mit adott vissza Németország a há
ború után, melyek azok a német vagy a németek
szövetségeseihez tartozó javak, amelyeket szov
jet alakulatok hoztak a Szovjetunióba és mit
adott vissza a Szovjetunió a háború titántól az
NDK-nak és más szocialista államoknak. Ez a
felsorolás diszkréten hallgat azokról a javakról,
amelyeket a szovjet alakulatok nem a tengelyha
talmak országaiból hoztak el, mint például Len
gyelországból vagy Hollandiából. Pedig a német
és szovjet hatalmak által felosztott Lengyelor
szágban a Szovjetunió már a háború elején szor
goskodott, A Németországból a Szovjetunióba
„átszállított” holland Koenigs gyűjteményről már
elhangzott olyan orosz vélemény is, miszerint
nem illeti meg Hollandiát, mert azt az akkori tu
lajdonosa eladta a németeknek.
Az oroszok időközben belátták, bőgj' a kultu
rális javak elzárása a kutatók és a közönség elől
nagyon is támadható, így a New York-i konferen
cia idejére már megnyíltak a raktárak és azóta
Moszkva és Szentpétervár múzeumaiban kiállí
tásokon mutatják be az elrejtett kincseket. A
restitúciós tárgyalások kulcsszava, a „vissza
adás” tehát a következő fordulattal vált elfoga
dottá az orosz fél számára: „visszaadjuk őket az
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emberiségnek!”. Ezzel zárta beszédét Mihail
Svidkoj és Valerij Kulisov is, aki az Orosz Kultu
rális Minisztérium restitúcióval foglalkozó mun
katársa. Kulisov, aki a szovjet raktárak történe
téről ír, szintén hangsúlyozza a veszteségek fel
mérésének és a restitúciós koncepció kialakítá
sának fontosságát, De feltesz egy látszólag fogós
kérdést: mit válaszoljon az orosz kormány az ut
ca emberének arra kérdésére, miért fizettek a
németek hatalmas összeget a quedlinburgi kin
csekért, amikor Oroszországtól mindenki azt
várja, hogy egy jószándékú gesztussal adjon
vissza mindent,
A kötet ezt a kérdést is körüljárja. Ely Maurer
cikke az Amerikai Egyesült Államok Külügymi
nisztériumának restitúciós szerepéről tájékoz
tat, Égj' külön blokkban pedig több szerző tollá
ból ismerhetjük meg a quedlinburgi kincsek tör
ténetét, amelyeket egy amerikai tiszt lopott el.
Nem egyszer előfordult, hogy a restitúcióra öszszegyűjtött anj'agok közül amerikai katonák,
vagy civil személyek „el-el tettek” a maguk szá
mára is értékeket, A quedlinburgi templom fel
becsülhetetlen értékű középkori kincsei csak a
tolvaj, Joe Meador halála után bukkantak fel Te
xas államban.
Orosz részről két előadás is szólt az orosz
műkincs-elszállítások jogi hátteréről. Nyikolaj
Nyikandrov az orosz kulturális minisztérium ve
zető beosztású munkatársa, Mark Boguszlavszkij
jogtudós, arra hivatkoznak, hogy az orosz tudo
mányos akadémia jogtudományi intézete készí
tett egy tanulmányt az orosz „elszállításokról”
ill. az orosz követelésekről. Ezek az akkori jog
szabályoknak megfelelően történtek, nevezete
sen a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és az
azok alapján kiadott orosz megszálló katonai fő
parancsnokság rendeletéi szerint.
Nyikandrov szerint egyértelmű, bőgj' akkor
történtek elszállítások, amikor a tárgyak erede
tét nem lehetett azonosítani, vágj' veszély fenye
gette az épségüket, ezért meg kellett menteni
őket. Másrészt viszont olyan orosz főparancsno
ki rendeleteket idéz, amelyek expressis verbis ki
mondják, hogy a kérdéses tárgyak elvitele kom
penzáció céljából történik.
A Szövetséges Ellenőrző Tanács rendeletéi
semmiképpen nem szolgálhattak jogalapul az
orosz műtárgy „átszállításokhoz”, hiszen azok a
náci szervezetek felszámolására és azok fasiszta
jellegű kiadványainak és ilyen jellegű javainak el
kobzására vonatkoztak, nem pedig a német kultu
rális örökség kifosztására. A náci fegyvertárak fel
számolásának jogossága még nem tette jogossá a
magyar Hadtörténeti Múzeum szabadságharcos
relikviáinak elvitelét, A nemzeti szocializmus ide
ológiáját hirdető és a nemzeti szocializmust dicső
ítő kiadványok elkobzásának jogossága még nem
tette jogossá a Gutenberg Biblia elhurcolását.
Különböző szerzők tollából megtudhatjuk,
bőgj' kulturális javak zsákmányolását, vágj' há
borús jóvátételként való használatát mind az ak
kor érvényes 1907. évi Hágai Egyezmény, mind a
szövetséges hatalmak által kiadott 1945. január
15. Londoni Nj'ilatkozat és az azt követő szövet
séges dokumentumok kizárják. Egyetlen lehető
ség állt fenn: kivételesen értékes elpusztult kul
turális javak vele egyenértékű műtárgyakkal való

Tatjana llatovszkaja: Az európai grafika remekművei a
németországi magángyűjteményekből. Az Ermitázs
kiállítási katalógusa. Szentpétervár 1996. 224 p. ill.
I llatovskaya: Masterpieces of European Graphics
from German Private Collections. Catalogue of the
exhibition Hermitage, St. Petersburg 1995. 292 p. ill.
pótlása, kizárólag esetről esetre, a Szövetséges
Ellenőrző Tanács erre illetékes kijelölt szervén
keresztül. Egyetlen ilyen kérelem nem volt!
Rendkívül érdekes Michael ,1. Kurtz, a Wa
shingtoni Nemzeti Levéltár munkatársának cik
ke, aki végigköveti a szövetségesek restitúciós
politikájának kialakulási folyamatát és kudarcát,
A három nagy közönye és a köztük lévő mély el
lentétek nem engedték meg, hogy megszülessen
a háború utáni restitúció rendezésének egységes
koncepciója és annak végrehajtási terve. A Szov
jetunió sok kérdésben egyszerűen nem volt haj
landó együttműködni. A tervezett nemzetközi
restitúciós szervezet felállítását megakadályoz
ta, semmiféle ellenőrzést nem engedélyezett a
szovjet megszállási zónában és semmiről nem
adott felvilágosítást. Ellenezték, hogy a megszál
lási zónák között átszállítások lehessenek és el
lenezték, hogy az örökös nélküli zsidó javak a
zsidó szervezeteket illessék meg. Erről az utób
bi két kérdésről végül a három nyugati szövetsé
ges nagyhatalom az oroszok nélkül állapodott
meg.
A restitúció végül a megszállási zónák főpa
rancsnokainak végrehajtási módja szerint zaj
lott. Külön fejezet szól az amerikai restitúcióról.
melyről a ma még élő egykori szereplők számol
tak be. Walter Farméi; a wiesbadeni gyűjtőköz
pont igazgatója 1945-ben megakadályozta, hogy
német gyűteményekből származó festményeket
Amerikába szállítsanak. Cikke mellett leközölték
az erről szóló híres Wiesbadeni Manifesztum
szövegét is. 1995-ben Klaus Klinkel, német kül
ügyminiszter magas kitüntetést adott át a már
nagyon idős építésznek.
Lynn H. Nicholas írta, bőgj' a történelemben
először alkalmaztak a hadseregben magasan
képzett művészeti szakembereket katonai rang
ban, akiknek a kulturális javak megmentése és
védelme volt a feladata. Szakértelmük, függetle
nül attól, hogy milyen ideológiát képviseltek.
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rengeteg értéket mentett meg Európa számára.
A kötetben természetesen olvashatjuk az
orosz restitúclós „fenegyerekek” írásait is.
Akinsa és Kozlov a titkos raktárak történetéről ír,
Rasztorgujev viszont a magánzsákmányolások
ról ill. a magánkézbe került hadizsákmányokról.
Megdöbbentő, bőgj' milyen magas ezeknek a
műalkotásoknak a száma. Az orosz műpiacon
forgó nyugat-európai művészeti alkotások 70
százaléka hadizsákmány! A legnagyobb veszélyt
a műpiac résztvevőinek tudatlanságában, az
orosz műpiac felkészületlenségében látja : „a
mű szellemi halála a mű fizikai halálához vezet "
figyelmeztet Rasztorgujev.
A háborúban Ukrajna és Belorusszia veszte
sége talán a legnagyobb. Az ő követeléseik nem
kis részben Oroszországra is kiterjednek.
Moszkva ugyanis nem szolgáltatta vissza azokat
a tárgyakat sem, amelyeket a háború után a
Szovjetunió visszakapott. Ezek az államok, az
oroszokétól eltérő érdekeik miatt, együttműkö
dő partnereknek bizonyultak a kétoldalú
restitúciós kapcsolatokban. Ukrajna és Német
ország kölcsönösen visszaszolgáltatott már egy
másnak könyveket és régészeti leleteket. Egy fi
atal kijevi mérnök, az ukrán kulturális kormány
egyetértésével visszaadta a Brémai Kunsthallénak Hans von Marées egy művét, melyet édes
apja hozott el a háború alatt Brandenburgból.
Az országok beszámolói között zsidó egyházművészeti tárgyakról és magántulajdonban lévő
zsidó javakról külön tanulmány olvasható Vivian
B. Mann, amerikai kutató tollából. Két nem t ipi
kus esetet ír le. A cseh és morva zsidó közössé
gek Prágában összegyűjtött egyházi és magánvagyonát a németek azért leltároztatták fel,
mert ott tervezték megvalósítani „A kihalt zsidó
faj múzeumát” . A gdanski zsidó közösség mű
kincsei úgy menekültek meg, hogy a közösség
„eladta” őket Amerikába. Ma a New York-i Zsidó
Múzeumban találhatók. Az egyetlen zsidó közös
ségi gyűjtemény, amely érintetlenül túlélte a má
sodik világháborút.
A kötetben külön fejezet foglalkozik a trójai
kincsek kérdésével, az ásatások mai eredmé
nyeivel és azzal az etikai kérdéssel, hogy' milyen
kárt okoz a tudományos kutatásnak az összetar
tozó leletek önkényes elrejtése.
A kötet végén a már eddig történt pozitív pél
dákat, visszaszolgáltatásokat is megismerhetjük
és azok a szerzők fejtik ki elképzelésüket, akik
ennek a nehéz kérdésnek a megnyugtató megol
dását, rendezését óhajtják.
Lyndel V. Prott, kiváló nemzetközi jogi szak
ember, az UNESCO kulturális örökség részlegé
nek vezetője, megfogalmazta a fél évszázada el
maradt általános restitúciós rendezés egységes
elveit az akkor létező és az azóta megszületett
nemzetközi egyezmények és dokumentumok
alapján. Ezek, nemzetközi elfogadás esetén, a
tárgyalások alapját képezhetnék.
Azok a szakemberek, akik a restitúció kérdé
sében kiemelkedő szerepet játszanak, úgy' vélik,
hogy' sem szigorúan vett jogi, sem csupán érzel
mi alapon nem lehet előbbre jutni. Eredményes
ségre törekvőbb, valódi együttműködést kellene
kialakítani a partnereknek. Ebben óriási szerepe
lehet azoknak a kutatóknak, akik megvilágítják

számunkra történelmünknek ezt a sötét fejezetét.
Lyndel Prott híressé vált gondolatával kezdő
dik és zárul a New York-i konferencia kötete. Az
emberi élettel szemben a tárgyak védelme való
ban másodrendűnek tűnhet. „IIáhoniban szenve
dő népek sokszor fordulnak könyörögve az
UNESCO-hoz, hogy segítsük megmenteni kulturá
lis örökségüket, mert a számukra drága dolgok
elpusztítása növeli szenvedésüket, Kulturális
örökségük jelenti a történelmüket, közösségüket,
önazonosságukat, A kulturális örökség megőrzé
se nem a tárgyak miatt, hanem az emberek érde
kében szükséges, akiknek ez ad értelmes életet, ”
Mihály Mária

MUSEO 1995
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latait ismerteti, utal a tanulmányozott viselet
funkcióváltozásaira.
Juhani U.E. Lehtonen „A népi lehajtható lapú
asztal” című írása azzal az asztalfajtával foglal
kozik, amelyen a lap egy része csuklós pánttal
le-, illetve felhajtható, ezáltal a lap mérete vál
toztatható. Vizsgálata szerint ez az asztalfajta
Nyugat-Európából, kivált Hollandiából kerülhe
tett Finnországba a 17. században.
Maarit Mannila „Axel Hampus Dalström és a
Finnországban az 1860-70-es években épült vi
lágítótornyok“ című cikke Axel Hampus
Dalström építész munkásságát mutatja be.
II. Parland „Viipuri és környéke vízi útjának a
változásai a geológia és a történelem fényében”
című tanulmánya fontos kelet-finnországi
víziutak kérdéseivel foglalkozik.
Periti Jurvanen-Jukka Luoto „Az oszlopos
tehénistálló Dél-Karjalában" című közleménye
adalék a finn népi építészet ismeretéhez.
Az 1996. évi kötetben 8 tanulmányt, 3 kisebb
közleményt, valamint 4 könyvismertetést talá
lunk, végül megismerhetjük a szövetség 1995.
évi működéséről készült jelentést.
A tanulmányok sorában első Uans-Peter
Schulz „Az északi úttörők. Finnország korai
mezolit betelepülése az új régészeti adatok fé
nyében” című cikke. Finnországban az elmúlt év
tizedben bőven kerültek felszínre mezolit leletek,
különösen a korai mezolit lakóhelyek száma nőtt,
A tanulmány pontosan bemutatja, elemzi a lele
teket, Az utóbbi időben a mezolit leleteket is
megpróbálták bevonni az őstörténeti kutatások
ba.
Elina Antilla „Lennart Forsten" című írása az
1817-1886 között élt jelentős művész életét és

Suomen Museo 1995. 102. évf. A Suomen
Muinaisniuistoyhdistys évkönyve. Szerk.: Tuukka
Tah i. Helsinki, 1995.
Az Évkönyv hat tanulmányt, egy kisebb köz
leményt tartalmaz, megemlékezik a közelmúlt
ban elhunyt néhány múzeumi kutatóról, könyvis
mertetést közöl, végül bemutatja a Muinaismuistoyhdistys 1994. évi működéséről készült
jelentést.
A bevezető tanulmányban Torsten Edgren az
archeológia fogalmát vizsgálja, rámutatván,
hogy' napjainkban milyen messze eltávolodtunk
az eredeti értelmezéstől.
Marja Supinen „Itáliai festmények finn múze
umi gyűjteményekben" című írása egy' befejező
dött kutatás eredményeiről tájékoztat, ugyanis a

munkásságát ismerteti.
Raimo Fagerström „Jonas Lexell aranyműves
és a viipuri diákszervezet serlege" című cikke
egy' Turkuban 1745-ben készült serleget elemez,
egyúttal bemutatja a készítő aranyműves mun
kásságát.
Juhani U. E. Lehtonen a néprajzban szokat
lan témát vet föl „A Kelet és a Nyugat a finn ki
tüntetésekben” című tanulmányában. Az egy
mástól eltérő keleti és nyugati hatást megtalálja
a kitüntetésekben is.
Sári Schulman „Hámeenlinna történelmi bör
tönépületei - az installációtechnika és a térszer
kezet” című cikke részletesen ismerteti a bör
tönépületet. A műemlékileg helyreállított épület
ben újabb múzeum látogatható.
Ildikó Lehtinen „A megíratlan napló" című ta
nulmánya llmari Männinen jeles néprajzkutató

helsinki egyetem Művészettörténeti intézete, va

1934. évi magyarországi utazását ismerteti. A

lamint két helsinki művészeti múzeum több évig

feltárt adatok feldolgozása mind a finn, mind a

Itália-kutatást végzett. Az eredményekről kiállí
táson, valamint katalógusban számoltak be.

magyar kutatástörténet nyeresége.

Ildikó Lehtinen „A múzeumi tárgy és a kap
csolatok a néprajzi valósággal“ című tanulmá
nya a múzeumi tárgy helyzetével, funkciójával
foglalkozik, votjákföldi kutatóútjának tapaszta

Andres Tvauri „A rantasalmi harang történe
te" című írása az 1749-ben megrendelt harang
hányatott sorsát tárja fel.
Ifj. Kodolányi János
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idősként tisztelettel övezett vendégtanára volt
külföldi, elsősorban német egyetemeknek.

In memóriám

A Rómer Flóris Emlékéremmel, Széchényi
Emlékéremmel és Akadémiai Díjjal kitüntetett
Mozsolics Amália - szülővárosának díszpolgára
- október végétől a vasvári temetőben nyugszik.
Hiányozni fog szakmai közéletünkből még nem is
oly régen fel-feltűnt kedves alakja.

Mozsolics Amália
(1 9 1 0 -1 9 9 7 )

Kovács Tibor

Alig néhány hónapja jelent meg - megannyi ha
zai és külföldi szerző közreműködésével - a ne
ves bronzkorkutatónak, Mozsolics Amáliának
ajánlott kötet Studien zur Metallindustrie im
Karpatenbecken und den benachbarten Regionen
címmel. A Festschrift, amit ünnepinek szántunk,
mára emlékkötet lett. Benne a bibliográfia, 145
írásáról, egy impozánsan gazdag, tudós életmű
tárháza. Ez jelöli ki Mozsolics Amália igazi helyét
a hazai és a nemzetközi őskorkutatásban.
A szombathelyi és a kolozsvári múzeumban
eltöltött néhány év után Mozsolics Amália szak
mai életének nagy része a Magyar Nemzeti Mú
zeumhoz kötődött. Közel három évtizeden át
(1945 és 1973 között) volt az őskori gyűjtemény
muzeológusa, majd vezetője.
Viszonylag kevés ásatása közül a jelentőseb
bek a negyvenes-ötvenes évekre esnek (Tószeg,
Dunapentele-Kosziderpadlás - ma Dunaújváros
- Síittő, később Nagykálló). Közülük kiemelkedik
a világhírű tószegi teli-telepen 1948-ban végzett
feltárás. Az ennek eredményeit összegező tanul- ,
mányában, ill. későbbi, az ún. nagy vándorlásról
írt munkájában dolgozta ki a magyarországi ko
rai és középső bronzkor korábban sokat vitatott,
ám máig gyakorta idézett relatív kronológiai
rendszerét.

Útban a Dunapentele-Kosziderpadlás ásatáshoz
1950-ben. Mozsolics Amália mögött Barkóczi László.

Parádi Nándor
(1928-1997)
The renowned scholar of Bronze Age studies, Amália
Mozsolics, former head of the prehistoric collection of
the Hungarian National Museum, doctor of archae
ological sciences, receiver of many awards, has sadly
passed away.
Mozsolics Amália sokszínű publikációs mun
kássága két pillérre épül. Az egyik az a kitűnő ér
zék, ahogyan adattárak, gyűjtemények mélyéről
kiemelte és széles körű szakirodalmi ismerettel
feldolgozta az interregionális kapcsolatokat bi
zonyító leletegyütteseket, nem egyszer fontos

Ez év szeptember 28-án elhunyt dr. Parádi Nán
dor, a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osz
tályának nyugalmazott helyettes főosztályveze
tője, középkori régészetünk jeles művelője.
Parádi Nándor ifjú emberként kezdte múzeu
mi pályafutását, mindössze 18 évesen, amikor
1946-ban a Budapesti Történeti Múzeum ásatási
munkása lett. Szerencsére hamar felismerték te
hetségét, a múlt tárgyi emlékei iránti vonzódá
sát, így lett a múzeum metszetrestaurátora,
1948-tól pedig a budapesti egyetem régészhall-

kronológiai támpontokat adva a hazai bronzkor
időrendjének finomításához. A másik pillér való
jában a fémleletek már-már misztifikált fontos
ságára épült. Az igazi elismertséget számára a
Kárpát-medencei arany- és bronzleletek három
részben közreadott, minden lehetséges szem
pontra kiterjedő feldolgozása jelentette. Az
1967-ben, 1973-ban és 1985-ben megjelent kö
tetek elsősorban a kincs-, ill. raktárleletekre
épültek, ám a rendelkezésre álló teljes forrásbá
zis elemzése nyomán születtek meg a fémmű
vesség tipológiai és időrendi besorolására vo
natkozó eredmények.
Bár igaz, munkásságát a bronzkor kutatásá
nak szentelte, szülőföldhöz kötődése révén, nép
rajzi érdeklődés is tetten érhető néhány korai
cikkében („Mosdatás“ a vasvári búcsún; Hegyhá
ti hagyományok). S ami érdekes: a társadalmipolitikai változások idején, már hajlott korban,
újra publikálta egy több évtizede írt, időtállónak
bizonyult elméleti cikkét Tudományos mechaniz
mus-tudományos erkölcs címmel. Ismerve élet
művét, valahol extrém, s kicsit tán sorsszerű is:
ez lett az életében megjelent utolsó írása.
A Bécsben doktorált, majd a hatvanas-hetve
nes években kandidátusi és akadémiai doktori
minősítéseket szerzett tudós több külföldi intéz
mény, szervezet tagja volt, sok éven át képviselte
a magyar régészetet a Nemzetközi Ősrégészeti és
Koratörténeti Unió Állandó Tanácsában. Számos
előadást tartott nemzetközi konferenciákon, s

Nándor Parádi, retired deputy head of the
Department of Medieval Archaeology of the
Hungarian National Museum, an outstanding scholar
of medieval archaeology, died in September, 1997.
gatója. Egyetemi tanulmányait napi munkája
mellett végezte, a rá egész életében jellemző ki
tartó szorgalommal. Nála fel sem merülhetett,
hogy tisztán elméleti régésszé képezze magát. A
múzeumi tárgyak közelsége, a vélük való foglala
tosság életre szóló kötődést formált ki benne e
sajátos - akkor még nem is eléggé méltányolt történeti forráscsoport iránt.
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Már a népvándorláskori kerámiák technika
történeti vizsgálatairól szóló egyetemi szakdol
gozatában olyan kutatói erényeket csillogtatott,
amelyekre méltán figyelt fel a szaktudomány: az
aprólékos, pontos tárgyelemzés, az egykori mun
kafolyamatok jó szemű felismerése máig meg
őrizték e tanulmány fontosságát.
Az egyetem elvégzése után a Magyar Nemze
ti Múzeum 1952-ben alakult Középkori Osztályá
ra került. Az új múzeumi részleg gyűjteményei
nek kialakítására, rendbetételére keresve sem
találtak volna nála alkalmasabb munkatársat.
Példaadóan rendszerető volt, a gyűjteményi tár
gyak sohasem lélektelen leltári tételek voltak
számára, ismerte a hányatott sorsú tárgyak tel
jes „életrajzát". Ne feledjük: akkoriban történettudományunk a nagy társadalomtörténeti átte
kintések korát élte, nem volt különösképp elis
merésre méltó a forrásokkal való aprólékos
bíbelődés. Parádi Nándor és a hozzá hasonló
gondolkodásúak azonban jól tudták: mit sem ér
a nagy ívű összegzés ha, nem a forrásanyag
aprólékos elemzésére épül.
E reá jellemző pontosság és lelkiismeretes
ség tette Parádi Nándort kitűnő régészeti terepmunkássá, feltáróvá. Ásatásai mintaszerűek,
megfigyelései minden részletre kiterjednek.
Ugyanez mondható el tudományos feldolgozása
iról. Feltáró munkásságának fő vonulata a kö
zépkori települések vizsgálata. Ezen ásatások és
feldolgozások magas szakmai színvonalának jel
lemzésére talán elegendő, ha letenyei, esztergo
mi, Hács-béndekpusztai, kácsi, tiszanánai kuta
tásaira utalok, vágj' a gyulai vár példás feltárá
sára és annak közzétételére. Különös jelentősé
gű volt a Holl Imrével közösen végzett Sümegsarvalyi késő középkori falutelepülés régészeti
kutatása és monografikus feldolgozása. Itt vált
ugyanis első ízben igazolhatóvá, bog)' korszak
béli falvaink lényeges különbséget mutattak az
Alföldön, mint a más földrajzi adottságú Dunán
túlon.
Tudományos munkásságának kezdettől fogva
együk fő témája volt a középkori magyar edényművesség vizsgálata. Alapvető dolgozatokat írt
készítésükről, égetésükről, a kályhásmesterség
ről. A pénzleletes edények közzétételével meg

munkatársai lehettünk - valóságos élő lelkiis
meretünk. Nem csupán a gondjaira bízott gyűj
teményrészt tartotta mintaszerű rendben, fele
lősséget érzett minden egyes múzeumi tárgy
iránt. Alapos levéltári kutatásokat folytatott ere
detük kiderítése érdekében. így született példá
ul a történeti kiállításról nemrég ellopott nyár
egyházi kincsleletről írott dolgozata, ennek em
lékét csak az ő cikke őrzi.
Hosszú múzeumi pályafutásának talán egyet
len napja sem múlott el, hogy' ne tevékenykedett
volna valamit a raktárban (a nevezetes „lapidáriumban"), ne tett volna valamit a gyűjtemé
nyért. Kiváló kiállításrendező is volt. Akik látták,
aligha feledhetik, milyen ötletesen mutatott be a
Nemzeti Múzeum régi történeti kiállításán egy'
tárgyakkal nehezen szemléltethető történeti
eseményt, a Dózsa György vezette parasztfelke
lést. De emlékezetre méltót alkotott minden ki
állításán, Mohácson s más időszaki tárlatokon.
Személyében olyan múzeumi szakember tá
vozott körünkből, akinek nem egykönnyen akad
majd méltó örököse. Bár ezt manapság nem szo
kás érdemként emlegetni - maga teremtette
értelmiségi volt, aki szívós küzdelemmel bonta
koztatta ki tehetségét. Aki hasonló utat járt, jól
tudja ennek értékét. Több, mint négy évtizedig
szolgálta hűséggel azt az intézményt, amelyhez
fiatalon szegődött, szolgálta a viharvert közép
kori magyar történelem néma tanúit, amelyeket
ő maga tudott oly sikeresen szóra bírni. A csend
ben, szerényen munkálkodó kutatók közül való
volt, akik nélkül aligha lenne szakmai haladás,
aligha lenne színesebb a múlt.
Rxlor István

Közel- és Közép-Kelet újabb kori iparművészet
ét bemutató kiállításnak, majd ezt követően Molnár József társszerzőiéként - megírta Iszlám
Művészet című könyvét (1959).
Ebben az időben azonban már az „anyaintéz
ményben", az Iparművészeti Múzeumban dolgo
zott. 1959-ben alapvető tanulmányt írt a múze
um török zászlóiról, majd 1970-ben egy
szafavida textilről, az ún. perzsa kabátról. A
hatvanas évek elejétől a textilosztály vezetője
ként feladata kiszélesedett, hiszen Európa egyik
leggazdagabb, alig ismert gyűjteményét kellett
megismertesse hazánkkal és a nagyvilággal.
Egymás után születtek népszerűsítő cikkei a ke
leti szőnyegekről, reneszánsz textilekről, 1964-

Diószegi Vilmosné
Egyed Edit
(1 9 2 8 -1 9 9 7 )

ben pedig egy' nagyobb tanulmányban ismertet
te Vetési Albert püspök veszprémi reneszánsz
kazuláját.
Tervei között szerepelt szőnyeggyűjteményünk feldolgozása, az Esterházy-gyűjtemény
textilanyagának publikálása, a kortárs magyar
iparművészettel való kapcsolat rendszeres ápo
lása. 1963-ban, a II. világháború óta először tár

alapozta e rendkívül fontos leletcsoport korábbi
nál jóval pontosabb keltezését. 1963-ban megje
lent munkáját nem tekintette lezártnak, a leletek
gyűjtését haláláig folytatta, ezek közlésére azon
ban már nem adatott számára lehetőség. Az el
készült leírások, rajzok és fényképek közzététele
hagyatékának feldolgozóira vár.

Edit Egyed Diószegi, museologist, art his-torian,
former head of the Textil Department in the Museum
of Applied Arts, author of several scientific and
educational publications, designer of memorable
exhibitions has died at the age of 69.

ta a nagyközönség elé a múzeum 16-17. száza
Novemberben, életének 69. évében távozott kö
zülünk kolleganőnk, az Iparművészeti Múzeum
textilosztályának egykori vezetője. Egyed Edit,
Valójában azonban sokkal régebben itthagyott
bennünket, hiszen a hatvanas évek végétől az
egyre jobban elhatalmasodó, kegyetlen betegség

di flamand és francia kárpitjait. A múzeumláto
gatók körében legnagyobb sikerű kiállítása az
1965-ben megnyílt „Három évszázad divatja“
volt, majd néhány évvel később az „Anatóliai
szőnyegek“ (1970). Kollegái tiszteletét és meg
becsülését élvezve éveken keresztül a múzeum

körébe tartozó leleteknek szentelt nagy figyel
met. Alapos dolgozatban tette közzé a gyulai

lehetetlenné tette, hogy' tovább dolgozzék.

szakszervezeti titkára volt. Szívszorító volt néz

ásatásán napvilágra került szkíta pecsétlőt, vagy
a palmettadíszes honfoglalás kori sályi csont

lógus került a múzeum kelet-ázsiai gyűjteményé
be. Érdeklődése az iszlám művészet Magy aror

zablarudat is.
Elmondható róla, hogy vérbeli múzeumi
szakember volt, nekünk pedig - akik közvetlen

szágon fennmaradt tárgyi emlékeinek feldolgo
zása felé fordult, 1954-ben Dobrovits Aladár és
Fehérvári Géza mellett egyik rendezője volt a

Nem csupán a szűkebb szakmai érdeklődési

1951-ben, mint török szakot végzett muzeo

ni, ahogyan ezt a szépen kibontakozó pályát de
rékba törte az egyre jobban elhatalmasodó kór.
Kedves Edit, mindazok, akik ismertünk és
szerettünk, mindig emlékezni fogunk Rád. Nyu
godj békében!
László Emőke

„Az év múzeuma 1996" díjazott múzeumai
„The Museum of the Year 1996" awarded museums

1996-ban az év múzeuma a szolnoki Damjanich János Múzeum. A megújult belső udvar és az új kiállítás részlete.
Damjanich Museum (Szolnok), Winner of „The Museum of the Year 1996" Award. Part of the renewed court and of the new exhibition.
A Sóstói Múzeumfalu ugyancsak az év mú
zeuma lett 1996-ban. A képeken a kisdobronyi templom, a tivadari harangtorony és
a csarodai parókia együttese, valamint a
Nemzetközi Néptáncfesztivál egy mozgal
mas pillanata.
Sóstó Museum Village (Nyíregyháza), also
„The Museum of the Year 1996". On the
photos: the central part of the Village and
the International Folklore Dance Festival.

Részlet a Pulszky Társaság különdíjával jutalmazott Mezőgazdasági
Gépmúzeum (Mezőkövesd) kiállításából.
The special prize of the Pulszky Society won by the Museum of Agricultural
Machines (Mezőkövesd). Part of the exhibition.

Az ICOM MNB különdíját a gyöngyö
si Mátra Múzeum nyerte el. A képen
az állandó kiállítás vezetőjének
címlapja látható.
The special prize of ICOM Hungary
won by the Mátra Museum of
Gyöngyös. On the photo: the cover
of the exhibition’s guide.

GYÖNGYÖSI
ÉVSZÁZADOK
,z MKM Múzeumi Osztálya különdíjával jutalmazott Göcseji Múzeum épülete
alaegerszegen.
uilding of the Göcseji Museum (Zalaegerszeg) which was awarded with the
pecial prize of the Department of Museums, Ministry of Culture and Education.

A budapesti Közlekedési Múzeum elismerő oklevelet kapott. A képen részlet a „150 éves
a magyar vasút" című kiállításból. - The Museum of Transport (Budapest) was presented
with a deed of praise. Part of the exhibition „150 Years of the Hungarian Railways".

