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Az olvasó levele
Kiállítás rendezések az
ötvenes években
Még a háború utáni évek
ben is - főleg vidéken - a
múzeumi raktár egyben ki
állítás volt. Az 1950-ben
létrejött MMOK kezdte el a
tematikus kiállítások ren
dezését. Mivel az ország
minden múzeuma bozzá
tartozott, a témák legjobb
ismerőit, a szükséges preparátorokat és restauráto
rokat rendelte ki egy-egy ál
landó kiállítás rendezésére.
Az első a keszthelyi ki
állítás volt, ezt követte a
vásárhelyi majd a székesfehérvári. Mindhárom ter
vezője Wagner Nándor
szobrász, aki 1956-ban
meg sem állt Svédorszá
gig, s azóta Tokióban is áll
köztéri szobra. Keszthe
lyen a falakat emberma
gasságig lambéria borítot
ta, ezért a rosszmájú kollé
gák WC kiállításnak, a vá
sárhelyit presszónak, míg
a fehérvárit - mert az ab
lakokat a szórt fény kedvé
ért lemeszelték - kupleráj
kiállításnak nevezték el.
A székesfehérvári kiállí
tás rendezésében én is
közreműködtem. 1950 ta
vaszán fejeztem be a Velen
cei-tó halászatának feldol
gozását, ezért október vé
gén kiküldtek Fehérvárra,
hogy a korábban gyűjtött
szerszámokból rendezzem
meg a halászati részt,
Wagner addigra három
szor átfestette a falakat,
míg elérte a megálmodott
színt, már csúszott három
hónapot, s többszörösen
túllépte a költségvetést.
Szállásunk a múzeum
ban volt, novemberben a
Hitetlen teremben dolgoz
tunk. Wagner terve szerint
a halakat egy alkohollal
töltött akváriumban kellett
volna bemutatni. Bizton
ság kedvéért az edényt
előbb vízzel töltöttük fel.
Kb. félig volt, mikor szét
durrant, A második, har
madik kísérlet egyre vasta
gabb üvegekkel hasonlóan
végződött. Végül az üveg
hengerekben lévő halakat

állítottuk ki. A feleslegessé
vált tiszta alkoholt vízzel
hígítva iszogattuk, ha fáz
tunk. Szilveszter napján
azért megnyílt a kiállítás.
A következő év nyarán
kezdtünk hozzá a bajai Du
na kiállításnak. Tervezője
Bajosa András volt. Kíván
sága szerint dobtunk ki fa
lakat, helyeztünk át ajtó
kat, festettünk, szögvasból
falba erősített vitrineket
készítettünk.
Nyár vége felé megjött a
brigád. Kérték, hogy a mú
zeumban szállásoljam el
őket, így a szállásköltség
(meghatározott
összeg
számla nélkül elszámolha
tó volt) megmaradt. Földre
fektetett szalmazsákokon
aludtak. Az első teremben
egy nagy dioráma mutatta
az ártér élővilágát. A hátte
ret Lehmayer „Atyó“ a fes
tő- és gitárművész festet
te, a feliratokat Dravetzky
Stella antikva betűkkel,
csodálatos precizitással a
falra festette. A rajzokat
Macskássy Gyula - az ak
koriban híres reklámfilmes
- öccse készítette.
A munka késő éjszakáig
tartott, csodálatos hangu
latban. Feleségem - pár
hónapos házasok voltunk hatalmas edényben főzte a
gulyást, krumplipaprikást,
stb. A cébzászlók restaurá
lását Ember Mária végezte
a Nemzeti Múzeumból, se
gített még Varjú Domokos,
Bán István gobelinművész
és Domanovszky György,
aki a kismesterségeket írta
a forgatókönyvbe.
A kiállítás 10 évig állt.
Míg az első kiállításoknál a
táj történetét, életét kíván
ták bemutatni, az 50-es
évek közepétől „a világ te
remtésétől a szocializmu
sig" mindent! Ez volt a
központi kívánalom. A má
sodik kiállításunknál a Ta
nácsköztársaság bemuta
tását követelték, hiába
mondtuk, hogy Baja szerb
megszállás alatt volt. Vé
gül némi munkásmozga
lommal megelégedtek.
Sólymos Ede
ny. múzeumigazgató, Baja

A sz e rk esz tő levele

Jóllehet megcélzott szerző
ink kézen-közön már jó
ideje értesültek arról, hogy
a MAGYAR MÚZEUMOK-nak
szerkesztősége is van, eb
ből eddig az olvasók nem
sokat vehettek észre. (Ki
véve, ha áttanulmányozták
a lap impresszumát.)
Éppen három esztende
je indult meg a szerkesztés
munkája, egyszemélyes fel
adatként. Igaz, hogy las
sanként gyarapodott a se
gítőtársak száma, szer
kesztőségi titkárunk lett,
egy egész szerkesztőbizott
ság alakult, de igazából
nem ez látszott megoldás
nak. Feltétlenül szükséges
nek tűnt egyrészt a szer
kesztés elvi, másrészt gya
korlati feladatainak meg
osztása: a rovatok gondo
zása, a szerzők felkérése,
a fotósok, fordítók instruálása, stb.
Elviekben is szükség
volt annak tisztázására:
kezdeti, illetve csakis a
megszabott szerkesztési
rend a mérvadó vagy vál
toztathatunk-e rajta?
Amint e lapszám is ta
núsíthatja, a szerkesztőség
cselekedett: két új rovatot
is indítottunk...
A MAGYAR MÚZEUMOK
tanácsadó, véleményező
testületéként szükséges to
vábbra is a szerkesztőbi
zottság működtetése (a
szerkesztőség tagjai jó
részt soraikból verbuválód
tak).
Emellett várnánk olva
sói reflexiókat is: vélemé
nyük szerint az átalakuló
ban lévő múzeumügyről
kaphat-e képet az, aki la
punkat forgatja? Mivel kel
lene, lehetne még foglal
koznunk? Vajon áttekinthetők-e a jogi keretek válto
zása, korszerűsödése ré
vén (lásd az új múzeumi
törvényt és a kapcsolódó
rendeletözönt) a várható
szervezeti módosulások kö
vetkezményei?
Magyarán: javulnak-e a
közeljövőben magyar mú
zeumok kilátásai?
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Cs. Kottra Györgyi

A Hadtörténeti Múzeum „Fényesebb a láncnál a kard“
című emlékkiállításán szereplő tárgyak közül kevés ka
pott akkora nyilvánosságot már a kiállítás megnyitása
előtt is, mint az 1848/49-es zászlógyűjtemény. A közér
deklődés csak kis részben merült ki a nemzeti ereklyék
nek tekintett zászlók, mint fennmaradt szabadsághar
cos történelmi emlékek meglétének konstatálásában. A
vártnál sokkal nagyobb visszhangot váltott ki e zászlók
állapota, a megmentés lehetőségei és e munkák költségigénye. Mi magunk is, minden megnyilatkozásunkban
vészharangot kongattunk és „végveszélyt“ emlegettünk.
A muzeológus hajlamos túlzásokba esni, ha szeretné
a rábízott anyagot megmenteni vagy rendben látni. A
zászlók esetében azonban - hiszem és vallom - egyi
künk sem esett túlzásba. Valóban a huszonnegyedik órá
ban voltunk és vagyunk, hiszen minden erőfeszítés és
támogatás ellenére csak mintegy harm adát tudtuk a 48as zászlóknak restauráltatni és akkor még nem is emlí
tettük a XVIII. századi huszárzászlókat, vagy a XIX. szá
zad más katonai zászlóit.
A szabadságharc zászlóinak hányattatott sorsa m ár
eleve meghatározta jelenlegi állapotukat. Ezeket a zász
lókat, akár nemzetőrségi, akár honvédzászlókról van
szó, gyorsan, szinte egyik napról a másikra kellett elké
szíteni, olyan helyzetben, amikor még megfelelő alap
anyag sem állt mindig a készítők rendelkezésére. Hiába
volt nagy zászlófestő hagyomány Magyarországon (a
szabályszerű honvédzászlók festettek!), háborús viszo
nyok között nehezebb minőségi munkát végezni. De ha
sikerült is a lehető legtökéletesebb munkát elvégeztetni
(pl. az elsőnek felavatott és a többi honvédzászló mintá
jául szolgáló 1. pesti honvédzászlóalj zászlója eseté
ben),* a harctéri használat- hiszen ezeket a zászlókat
nem csak parádén lobogtatták -, az időjárás, a háborús
sérülések, és a nem „múzeumszerű“ tárolás hamar ki
kezdte őket.
A szabadságharc leveretése után tovább nehezedett
a győztesek által meg nem semmisített zászlók helyze
te. Jórészük a cári csapatok birtokába került; másokat
a volt honvédek „megmenekítettek“. Az első csoport da
rabjait haditrófeaként kezelték; megjárták a cári biroda
lom tartományi székhelyeit, mire múzeumokba kerültek,
- ahol természetesen lógatva állították ki azokat. A
* Lásd a címlapon (szerk.)

megmentett zászlók még rosszabb körülmények közé
jutottak: rejtegetve, rúdon feltekerve, rúdról levéve és
összehajtogatva, esetenként darabokra vágva őrizték
meg őket az utókor számára.
A kiegyezés után a Magyarországon maradt darabok
lassanként gyűjteményekbe, múzeumokba kerültek,
jórészük a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába jutott.
Ezidőtájt történtek az első javítások a zászlókon. Az
1930-as években a Magyar Nemzeti Múzeum hivatalo
san átadta szabadságharcos ereklyetárgyait - köztük a
zászlókat is - a Hadimúzeumnak, ahol a szakadozott
darabokat, az akkor megszokott restaurálási techniká
val, dilibe varrták. Ez történt az 1941-ben a Szovjetuni
óból visszaszerzett 48-as zászlókkal is. Ez utóbbiak ek
kor már többedszer szenvedték el az utaztatással járó
viszontagságokat. Mivel mind rúdon voltak, csak felte
kerve szállították és nem éppen kedvező tárolási körül
ményeket biztosító vagonokban érkeztek meg Magya
rországra, ahol hatalmas ünnepség keretében, katonai
díszmenetben, a fővároson végiglobogtatva jutottak be
a Hadimúzeumba. A második világháború végén, a mú
zeumi gyűjtemény evakuálásakor ismét összecsoma
golták a zászlókat, ládába tették és így menekítették
Nyugat-Magyarországra, a Doba-somlóvári kastélyba,
ahol a múzeumi kísérőszemélyzet a front átvonulása
kor kényszerűségből magára hagyta a beládázott gyűj
teményt.
1945 őszén a szovjet hadsereg hivatalos lapja, az Új
Szó adott hírt arról, hogy a zászlók épségben átvészel
ték a háborút, és a gyűjtemény-együttes részeként rövi
desen várható Budapestre szállításuk...
Az ismételten „hadifogságba“ került zászlókat azon
ban a Szovjetunióba vitték. Sorsuk a szabadságharc
centenáriumának évében újabb fordulatot vett: vissza
kerültek Magyarországra. Ismét utaztatás és katonai pa
rádékon való szerepeltetések következtek. Az utolsó
adatolható alkalom, amikor eredeti 1848-as zászló fel
vonult a katonai díszszemlén, 1955(!)-ben volt.
Az előbbi történeti összefoglalóból is kitetszik, hogy
még egy masszívabb anyagból: fémből vagy kőből
készült tárgy is megsínylette volna az eseményeket, nem
hogy a köztudottan legsérülékenyebbnek számító, a fizi
kai behatásokkal szemben legkevésbé ellenálló selyem.
Ehhez járult még a - főleg a negyvenöt utáni - finoman
szólva is nem tökéletes raktározási helyzet, noha a Had-

Egy lap a restau rálási doku
m entációból
A p ag e from th e restoration
d o cu m en tatio n

Oil the Restoration of the
Flags for the 1848/49
Exhibition in the Museum
of War History

The author discusses the
difficulties encountered dur
ing the restoration of the
flags for the 1848 exhibition.
"Brighter than the chain, the
sword", of the Museum of
War History.
Most flags were in a
rather bad state of preserva
tion, partly owing to their
delicate silk fabric, and partly
because they were manu
factured in haste; also, the
later storage and exhibition
circumstance which were far
from ideal. These flags were
twice taken from Hungary as
war booty, and after their
return, they were often used
in military parades. For a
very long time they were
often exhibited suspended
from the ceiling or wall,
which also caused several
problems in their restoration.
The article discusses the
most frequent flaws of the
flags and the problems of
their display, as well as the
problems encountered during
the reconstruction of the
missing flag parts. There is

4

1 8 4 8 /4 9 -e s
c sa p a tz á sz ló
zászlóképe (M ária a kisded
del) re sta u rá lá s elő tt é s után
R egim ental flag from 1848/49
(Mary w ith th e baby) before
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also a brief discussion of how
the flags were fitted into the
exhibition concept.
The most important con
clusion drawn by the author
is that there arc no general
rules for the restoration of
these flags since each one
practically raised individual
problems, thus conservators
had to work out individual
restoration procedures for
them.

Z ászlórészlet restau rálás elő tt
Detail of a flag before re sto ra 
tion

történeti Múzeum és a gyűjtemény néhai vezetője, Kere
kes Zoltán alezredes mindent elkövetett egy, az adott
pénzügyi-technikai lehetőségekhez mérten korszerű
raktár megteremtése érdekében, amely az 1960-as évek
végére el is készült. A kiállításokat azonban nem tudták
meg- és kikerülni. Különösen nem az ideológiailag is je
lentős 1848/49-es szabadságharc tematikájú tárlato
kat, amelyek szinte tartós kiállításra ítélték az érintett
tárgy-együttest. Önkritikusan be kell vallanunk, hogy a
legrosszabbat kiállításaink tették a gyűjtemény 48-as és
más darabjainak. Különösen a látvány szempontjából
majdnem tökéletes, nívódíjas, 1973 márciusában meg
nyílt és 1994-ig fennállt 1848/49-es kiállítás. A zászlók
itt szabadon függve, és ami még rosszabb, mintegy
zászlóerdőt alkotva a mennyezetre kidamilozva lógtak,
nagy fényben, minden légkondicionálás nélkül. A vitrin
ben lévő zászlószalagokat ugyancsak nagy fény és az ez
zel járó nagy meleg károsította. Amikor - még a kiállítás
végleges zárása előtt - a zászlókat visszavontuk, egy jó
val magasabb páratartalmú raktárba kerültek az addig
ra szinte csontszáraz anyagok. Ekkor döntöttünk úgy,
hogy a zászlókat - most már végérvényesen - leszedjük
rúdjaikról. Az 1990-es évek elejétől pedig, amint lehető
ség nyílt plusz pénz szerzésére, megkezdődött a folya
matos restauráltatás. Ez évente-kétévente, külső erők
bevonásával egy-egy zászlót vagy egy-két zászlószala
got jelentett. Saját kollégáink a folyamatos kiállítási
munka mellett legfeljebb egy-egy zászlószalagot tudtak
- nem konzerválni vagy tisztítani de - , restaurálni.
A megindult munkával előtérbe kerültek a régi restau
rálások és ezek problémái. Nem győztem és nem győzöm
hangsúlyozni, hogy elődeink, lehetőségeiken messze túl
is mindent megtettek a zászlók megmentéséért. Ugyan
ez áll a hajdani restaurátorokra is. Munkájuk - az adott
kor színvonalán - minden tiszteletet megérdemel. Az
akkori restaurálási technika azonban mára elavult. A
zászlók mindegyike a már emlegetett tüllhálóba volt be
varrva, ami legalább egybetartotta a csíkokra széteső
selymet. A legtöbb ilyen bevarrás a harmincas évek vé
gén, valamint az ötvenes évek elején készült, Pótlások,
festményrész-kiigazítások is történtek. Sajnos, restaurá
lási jegyzőkönyvek nemcsak a mai kívánalmaknak meg
felelően nem születtek, vagy nem maradtak fenn, de még
rövid leírást sem készítettek a felhasznált anyagtípusok

ról, módszerekről. A
törzslapokon a zászlók
nagy részénél a „jó állapo
tú“ megjegyzés szerepelt,
amelyről mindenki tudta,
hogy nem igaz. Ám hogy
mennyire, az a hálók le
bontása után derült ki.
A zászlók többségénél
(mindegyik zászló selyem
ből készült) az alapanyag
ból nagy részek hiányoz
tak, a selyem csíkokra,
esetenként szálakra bomlott-hasadt szét. Egyes
zászlók és a zászlószala
gok kivétel nélkül papírszerűen töredeztek, vágj'
a restauráláskor használt keményítő hatására szinte kar
ton keménységűre száradtak. Helyenként a festett részt
is átvarrták a füllel. A festményrészeken a rossz tárolás
(feltekerés vagy hajtogatás) miatt repedések, hiányok ke
letkeztek, néhol pergett a festék. Az előző restaurálások
nyomaiként egymásra ragasztva találtunk nagyobb fest
ményrészeket, így „születtek“ a félreálló szájú, bandzsa
Madonnák. A hímzett zászlók és a zászlószalagok hímzé
se szálanként fölbomlott, a fémszálas hímzések oxidá
lódtak, fölbomlottak, a flitterek leestek. A fölszögelési
nyomokon rozsdafoltok látszottak. Az alapanyag oxidáci
ós folyamata abba a stádiumba jutott, amikor már nem
is a klasszikus ekrü szín látható, hanem az anyag sza
bályszerűen bebarnult; gyakorlatilag az összes festett
résznél „levérzések“-et észleltünk, különösen a vörös és
zöld festék esetén. Hímzett zászlóknál a hímzőszál fes
tékanyaga okozott levérzéseket. A festett zászlók ara
nyozott és eziistözött részei tökéletesen oxidálódtak,
esetenként égett jelleget adva az anyagnak. A leggondo
sabb bontás ellenére az alapanyagok tovább hasadoztak,
a festék potyogott. Egynek azért örülhettünk: aktív pe
nész nem volt a zászlókon.
A nehézségeket két dolog tetézte. Először is nem
dönthettünk úgy, hogy csak a legjobb állapotúakat restauráltatjuk. Mint a kiállítás egyik rendezője azt szeret
tem volna, ha a látogatók az összes tipikus nemzetőr- és
honvéd zászlót, illetve a leghíresebb, személyhez vagy
alakulathoz fűződő darabokat is láthatják. Másodszor igaz, ez csak a restaurálási munkák megkezdése után
derült ki -, tipikus zászló létezett a korban, de típusprobléma nem. Minden egyes zászló vagy zászlószalag
különböző megoldandó restaurálási nehézségeket tá
masztott: még a sorozatban gyártott szabályszerű zász
lók esetében is a különböző selyemanyagok, más-más
festék, alapozás nehezítette az amúgy is roppant feszí
tett ütemű munkát. így minden egyes zászló esetében
külön-külön kellett konzultálni a restaurátor kollégákkal.
Egyedi meggondolást igényelt a zászlók esetleges ki
egészítése. Amennyiben egy zászlón történelminek te
kinthető sérülés volt - például az 1. pesti honvédzászló
alj zászlajának küzdelemben leszakadt jobboldali sarka
- ott a hiányt nem pótoltattam. Ha a sérülés rossz táro
lás következménye volt, támasztóanyaggal kipótoltat
tam a zászlót a megfelelő méretre; ez történt a 15. hon-
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védzászlóalj zászlajának
esetében, ahol korábbi
restauráláskor a zászló
rúd felőli részének mint
egy harmadát levágták,
és így a zászló arányai
torzultak. Későbbi szak
mai vita tárgyát képez
hetné az a megoldás,
amit a 85. honvédzászló
alj töredékes zászlaja
esetében alkalmaztunk,
ahol a hiányzó, de körvo
nalaiban meglevő címert
a restaurátor kérésemre
újrahímezte. Egyéb eset
ekben csak olyan pótlá
sok vágj' festmény-kiegé
szítések történtek, amelynek nyomai fellelhetők voltak a
zászlón. A zászlószalagoknál sajnos egy-két alkalommal
azok rendkívül rossz állapota miatt a hímzett feliratokat
teljesen új anyagra kellett átültetni.
A kiállításra a tömeges restauráltatást - pénzügyi
okok miatt - csak 1997 júniusában tudtuk megkezdeni.
Ekkorra állt rendelkezésünkre a Művelődésügyi Minisz
térium által kizárólag restaurálásra adott 43 millió
forint. Természetesen ezt nemcsak zászlókra költöttük,
hiszen például az egyenruhák legalább olyan rossz álla
potban voltak, mint a zászlók; gondolnunk kellett még a
grafikai anyag, a festmények, a fegyverek, iratok stb.
restaurálására is.
Végsősoron húsz millió forint körüli összeget sike
rült elkülönítenünk, amit tizennégy honvédzászló és tíz
zászlószalag rendbetételére volt elegendő. A restaurá
lásba gyakorlatilag az egész ország legkiválóbb textilrestaurátorai bekapcsolódtak. Gondos ütemtervet kel
lett készíteni, mind a kifizetésekre, mind a zászlók és
szalagok elkészítési határidejére, mivel az anyagok
megmentése nem a kiállításrendezés megkezdése előtt,
hanem azzal párhuzamosan folyt. Gyakorlatilag már az
elkészülés pillanatában már a helyükre kellett, hogy ke
rüljenek a tárgyak, ami igen gondos kiállítástervezői
munkát igényelt és számos problémát okozott e sorok
írójának, mint gyűjteményvezetőnek és rendezőnek.
Véleményem szerint a zászlók akkor igazán zászlók,
és akkor hordoznak igazán történeti információt, ha
megőrzik eredeti jellegüket. Rúdon vannak, meglobogtathatók, mindkét oldaluk látható, hiszen mindkettőn
fontos jelképek vannak. Az ideális állapot tehát a klaszszikus függesztett zászlóbemutatás lenne. Ezt azonban
a szabadságharcos zászlócsoport állapota már nem
teszi lehetővé. Saját magammal kellett megalkudnom:
nem tesszük vissza rúdjaikra a restaurált zászlókat,
még abban az esetben sem, amikor a restaurátor mó
dot tudott volna erre találni. Figyelembe kellett venni,
hogy a kiállítás legalább két évig, de lehet, hogy tovább
is állni fog s ezt az időt függesztve nem bírják ki a m ás
félszáz éves anyagok. Rúdon, fektetve ugyan bemutat
hatok lennének, de egy katonai zászlórúd hossza 3-3,5
méter, ekkora vitrint, főleg többet nem tudtunk volna
beállítani a termekbe. így maradt a zászlólap bemuta
tása.

Ideális az lett volna, ha minden zászlót vízszintesen
tudunk elhelyezni, de akkor a hét terem zászlókiállítássá
vált volna. így ezt csak három zászló esetében tudtuk al
kalmazni: kettő teljesen vízszintesen, a harmadik olyan
kis dőlésszögben van elhelyezve. A többi zászlót na
gyobb dőlésszögben kellett elhelyezni a vitrinekben,
egyet pedig negatívan, kifelé dönteni, ami nem kevés
gondot okozott.
A zászlókat hordozó anyag kiválasztása nem kevés
időt vett igénybe. Először üveglap, majd plexi használa
ta merült fel. Az előbbit nagy súlya miatt vetettük el, az
utóbbit nem szeretem, mert sztatikus, magához vonzza
a textil elemi szálait. A kiállításhoz műtárgyvédelmi ja
vaslatokat adó és a munkákat elvégző CCC&Bogner Ltd.
tanácsára végül a kivitelező a zászlóknak egyenként,
azok méretének megfelelő fakereteket gyártott, melyet
műtárgybarát vászonnal vontak be. Erre kellett a meg
újult zászlókat a restaurátoroknak rávarrni. A módszer
előnye, hogy a keret könnyű és a vászon utólag, veteme
dés esetén, meghúzható anélkül, hogy a zászló sérülne.
A zászlós vitrinek mindegyike megfelelő pára- és
légkondicionálást kapott, amelynek m értékét még
vegyes anyagot tartalmazó vitrin esetében is a zászló
hoz igazították a műtárgyvédelmisek, mivel néhány
esetben tematikailag megoldhatatlan volt önálló zász
lós- vagy textiles vitrin kialakítása. A műtárgybarát
fényviszonyok is megfelelőek lettek, aminek látogatóink
nem minden esetben örülnek.
Tudjuk, hogy ha még nagyobb kiállítási tér (s nem
csak kb. 800 m2), valamint több pénz áll rendelkezé
sünkre, még jobb körülményeket tudtunk volna biztosí
tani a kiállítási tárgyaknak. így is nyugodtan kimondhat
juk: ha mindig ilyen körülmények között lennének a
kiállított és a még restaurálásra váró zászlók, legalább
harminc-ötven évvel meg tudnánk hosszabbítani az
élettartamukat. Addigra valószínűleg újabb és még
tökéletesebb restaurálási módok születnek majd.
De, fájdulom, százötven éves évforduló csak egyszer
van...
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Gondolatok a Kossuth-cimerrol

Selmeczi Kovács Attila

Thoughts about the Kossuth
Coat-of-Arms

The 1848/49 flags on the cover
pages of this issue represent
different traditions and atti
tudes. Although the two flags
were made within the span of
one year, the flag of the First
Pest Honvéd Battalion - shown
on the title page - reflects the
earlier, centuries-long nobil
iary-national tradition. In con
trast, the flag of the Eightyfifth (Háromszék) Honvéd Bat
talion, with its coat-of-arms
stripped of the royal crown,
represents the plebeian revo
lution and a break with earlier
tradition. This coat-of-arms is
generally Milked to Kossuth.
The article offers an over
view of tlie historical and artefactual evidence which refute
the identification of the
Kossutli coat-of-arms by this
name. Most important among
these is that the Declaration of
Independence of 1849 docs not
contain any reference lo a
change in the form of govern
ment, i.c. Hungary remained a
kingdom. Still, the use of the
coat-of-arms without the royal
crown began to spread in the
army, on flags, shako badges
and camp seals. The coat-ofarms without the crown
appears on several medals and
seals from the 1820-1830s, in
imitation of Baroque ecclesi
astic art and the heraldic
traditions of earlier centuries.
Botli versions of this coat-ofarms - i.c. both with and
without tlie crown - were
regarded as symbols of Hun
gary. Even when the Hungarian
coat-of-arms came to repre-

Az e számunk első és hátsó borítólapjain látható
1848/49-es zászlócímerek alapvetően két különböző
hagyományt és szemléletet képviselnek. Az egymástól
eltérő ábrázolásoknak mégis szembeötlően közös sajá
tossága a heraldikai szabálytalanság, az egyedi képi
megoldás és díszítettség, a mai értelemben vett szab
ványtól való eltérés. Mindkettő egyformán magán viseli
a korabeli kézművesség ízlésvilágát és technikai tudá
sát. Noha a két zászló között kereken egy esztendő kü
lönbség van, a címlapon szereplő címer, amely az 1.
(pesti) honvédzászlóalj lobogóját díszítette, a korábbi
évszázadok nemesi-nemzeti tradícióját látszik őrizni. A
barokk-kor hangulatát idéző ovális címerpajzsra tá
maszkodó Szentkorona képe az ezeréves magyar álla
miságot jelképezi. Ezzel szemben a 85. (háromszéki)
honvédzászlóalj zászlajának korona nélküli, pajzs alakú
címere a plebejus forradalmiságot, az évszázados ha
gyományokkal való szakítást szimbolizálja. Ez a címer
kép kapta a „Kossuth-címer” megnevezést, mindmáig
tisztázatlan körülmények között, mindmáig felderítetlen
névadóitól.
A jelenkori köztudatban mélyen meggyökerezett az a
tévhit, hogy az 1849. április 14-i trónfosztást követően
Kossuth Lajos rendelte el a korona képének levételét az
addig használatos államcímerről és ettől kezdve az ál
lam „címere a korona nélküli, úgynevezett Kossuthcímer lett’’.' E mellett látszik szólni az a tény, hogy
„A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata” fejlécén
valóban a korona nélküli hosszúkás címerpajzs van
cser- és olajág közé foglalva a röplapként terjesztett
nyomtatványokon, a díszes kivitelű változatnál pedig a
koronát stilizált koszorú helyettesíti. Az sem vonható
kétségbe, hogy a detronizációt kimondó debreceni or
szággyűlésen megválasztott kormányzó-elnök utasítást
adott ki az „új helyzetnek megfelelő”, „a magyar áliadalom pecsétje” köriratú állampecsét bevezetésére.2
Szempontunkból azonban ennél több nem is történt.
Ugyanis a Függetlenségi Nyilatkozat sem szövegében,
sem jogi következményei tekintetében nem tartalmazta
az államforma megváltozását, vagyis Magyarország ezt
követően is éppenúgy királyságként szerepelt, mint an
nak előtte, csak függetlenítette magát Ausztriától, meg
fosztva a Habsburg-Lotharingiai-házat a magyar Szent
koronától. A közelmúltban Bertényi Iván is szükséges
nek érezte hangsúlyozni, hogy Kossuth Lajos nem kiál
totta ki Magyarországot köztársaságnak, annak ellené
re, hogy levette a koronát a címerről, de nyitva hagyta
az államforma kérdését.3 Mindeddig nem került napvi
lágra egyetlen olyan kormányzati rendelkezés sem, ami
a korona nélküli címer használatát elrendelte, azt hiva

talosan államcímerré emelte volna. Bizonyosan - mai
szóval élve - alulról jövő kezdeményezés lehetett ennek
a címerképnek az elterjedési;, mindenek előtt a hadse
regben. Ugyanis az újonnan felállított alakulatok zászlain már különböző jelképek (kard, koszorú) helyettesítet
ték a koronát vagy csupán a magában álló címerpajzs
szerepelt (amint a hátsó borító mutatja). Külön figyel
met érdemel, hogy főképpen az erdélyi, székelyföldi egy
ségeknél hódított teret a korona nélküli hadijelvény. De
arra utaló tárgyi emlékek is fennmaradtak, hogy a csá
kójelvényről letörték a koronát. Minderre magyarázatul
szolgál egy honvédtiszt visszaemlékezése a trónfosztás
sal kapcsolatban, miszerint Kossuth „kimondatta az or
szággyűlés 1849. April 14-én kelt határozatával, hogy
Magyar ország Ausztriától telyesen függetlenül, mint
köztársaság kormányoztatik és mint ilyen, senkinek és
semmi más nemzetnek alája vetve nincsen”.4 Ez a sajá
tos szemléletmód, amely azonosította a „királytalanság”
közjogi állapotát a köztársasággal, feltehetően az akko
ri katonai vezetés álláspontját is tükrözi.
Amint a Hadtörténeti Múzeum impozáns évfordulós
kiállítása jól érzékelteti,3 a szabadságharc utolsó hónap
jaiban egymás mellett élt a kétféle címer a csákójelvé
nyeken, patrontáskákon, ágyúkon, hadiládákon, de az
egyes katonai alakulatok zászlóin, parancsnoki pecsét
nyomóin is. És hogy még változatosabb legyen a kép, az
sem ment ritkaságszámba, hogy a kétfejű sasos címer is
szerepelt a tölténytáskán, lótakarón, kardon, különösen
az első időszakban, a birodalmi hadseregből verbuváló
dott honvédalakulatoknál. Ennek a felemásságnak egyik
nevezetes koronatanúja a legendás forradalmár tábor
nok, Bem József tábori pénzesládája, mely fedelének
belső fémborításán míves kivitelben az osztrák császári
címer látható.“ Ezzel kapcsolatban szükséges megemlí
teni, hogy a Habsburg birodalom részét képező Magyarországon az 1848-as áprilisi törvények életbe lépéséig
az osztrák császári címer volt hivatalos minden birodal
mi intézmény megjelölésére. A magyar országcímert
csak a kimondottan nemzeti szervezetek, létesítmények
viselhették.
Az egymással szembenálló címerhasználatról tanul
ságos képet nyújt egy kortárs beszámoló a márciusi for
radalom győzelme utáni időből: „...a ’ magyar ember sem
tudja, miért van most a ’ sok nemzeti szin zászló; mit je
lent a ’ veres, fehér és zöld szin bokréta; mit jelent az a ’
czimer, mellyen egy felől négy fejér pántlika, más felől
hármas halom kettős kereszttel, tetején pedig korona
van. Csak a ’ sárga-fekete szint, csak a ’ kétfejű sast kér
dezik. - Uram, bocsáss meg nekiek, mert nem tudják,
mit cselekesznek! ... Minden sóházra, posta-hivatalra,
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sent opposition to the Austrian
imperial coat-of-arms with its
double-headed eagle, the vari
ant without the crown was by
no means a revolutionary sym
bol. It would appear that Kos
suth’s name was linked to the
coat-of-arms without the crown
- by then regarded a symbol of
the republic - at a much later
date, at the time of the Kos
suth cult in the 20th century.

Jegyzetek
1. Laszlovszky József: A ma
gyar címer története. Bp.,
1989. 34.
2. Forrásmegjelölés nélkül
közli Bcrtényi Iván: Új ma
gyar címertan. Bp., 1993. 79.

A m áriatölgyesi kegyszobor, 1756. S ch m ittn er m e ts z e te
Devotional s ta tu e from M áriatölgyes, 1756, print of S ch m itter
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kamarai, kincstári birtokra, minden magyarországi vár
ra, kaszárnyára, minden középületre kifüggesztették a
kétfejű sast, rámázolták a ’ sárga-fekete szint, hogy elhi
tessék velünk, miszerint nem Magyarországon, hanem
Ausztriában vagyunk. El is hitették a ’ szegény emberrel.
Hozzászoktatták az istenadtát, úgy hogy már most csak
sóhajtoz a ’ kétfejű sas után...”1
Az 1848. március 15-i forradalom eszközölte ki az
áprilisi törvényeket, melyeknek XXI. cikkelye kimondta,
hogy a nemzeti szín és az ország címere ősi jogaiba
visszaállíttatik. Egy másik korabeli írás szerint „A kétfe
jű sas leszállíttatik a köz- és magánépületekről, helyét az
ország czimere pótlandó. Eképp leend ősi jogába vissza
helyezve a három szín 's az ország czimere. Az Arany
János által a köznép számára leírt tulajdonképpeni ko
ronás címer a reformkorban mind gyakrabban jelent
meg a különböző polgári dísztárgyakon, kiadványok, fo
lyóiratok, kalendáriumok címlapjain, ponyvanyomtatvá
nyokon, város- és életkép-metszeken, céhjelvényeken, s
mindezek hatására a népművészeti alkotásokon is.
Amint a XVIII. század végétől az országcímer ovális,
hosszúkás, barokkos vagy jellegzetesen pajzs alakú for
mában egyaránt előfordult, ez a változatosság megma
radt az 1848-as áprilisi törvény életbe lépése után is. A
szabadságharc másfél éves időtartama alatt nem ké
szült el az országcímer szabványosított, hivatalos min
taképe. Nem csupán a katonai jelvények, hanem a mű
ipari és a népművészeti alkotások is tovább színesítet-

ték a címerábrázolás palettáját, aminek túlnyomó több
sége koronás, mégpedig a magyar Szentkoronás címer
kép volt, amint azt a dőlt kereszt következetes - bár
nem mindig helyes irányú - ábrázolása tanúsítja.”
Ebbe a folyamatba, amely a történeti hagyományok
követésén túl az egyéni megjelenítési módokra is tág le
hetőséget adott, a korona nélküli címerváltozat éppen
olyan szervesen beleilleszkedett, mint a koronás.
Ugyanis a korábbi évszázadok heraldikai, de különösen
a barokk-kor egyházi szentképábrázolása mindkét cí
merformát egyenrangúan alkalmazta. Erre jó példával
szolgálnak II. Mátyás 1608. évi koronázási emlékérmei
és ábrázolásai,10 az armálisokon díszítőelemeként
szereplő," vágj' a templomi freskókon, kegyképeken
rögzített koronás és korona nélküli címerváltozatok.
Különösen a Regnum Marianum és a Patrona Hungáriáé
jelképek kapcsán vált kedveltté az ovális pajzsú, korona
nélküli országcímer megjelenítése.12 Ennek utánzata
ként készültek a múlt századi céhjelvények címerábrá
zolásai, valamint a népi művészkedés címermotívumai.
De ugyanebbe a sorba állíthatjuk Kossuth Lajos 1823ban a király nevében kiadott ügyvédi oklevelén szerep
lő sajátos alakú koronátlan címer rajzolatát is,,:i ami bi
zonyosan más korabeli oklevélen is előfordulhatott,
mint hitelesítő jelkép és amelynek hasonmását egy
1841-ből származó vöröstói (Veszprém m.) intarziás
sarokpad díszítőelemeként láthatjuk viszont, hasonló
szerepkörben."
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ta változatai. In: A metropolis
árnyékában. Madách Kör Tár
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Cs. Kottra Györgyi, Ságvári
György.
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Itsz.: Cs. 8379.
7. Arany János: Országczímcr, nemzeti szin. In: A
Ncp Barátja 1848. augusztus
6. 153. 156.
8. Kiélt István: A pesti forra
dalom története 1848-ban.
Pest, é.n.
9. I,. erről Selmcczi Kovács
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Hungarian Folk Art. In: Acta
Fthnographica Hungáriáé 41.
Bp.. 1996. 165.
10. A koronás címert Lucas
Kilian rézmetszete 1610-ből
(Magyar Történeti Képcsar
nok), a koronátlant az emlék
érem
alapján
1608-ban
készült mézeskalács mintafa
(Iparművészeti
Múzeum,
itsz.: 2620) ábrázolja.
11. Nyulásziné Straub Éva:
Öt évszázad címerei a Ma
gyar Országos Levéltár címcrcslcvclcin. Bp., 1987.

8

rint ez az arány 10:1.) Ez
a körülmény is közre
játszhatott abban, hogy
az 1848-as áprilisi törvé
nyek által szentesített ál
lamcímer a koronás vál
tozat lett, noha erről ren
deleti formula nem szólt.
/
^
(Viszont II. József óta a
kétfejű sas hasán a Szent
koronával rendelkező ma
gyar címer szerepelt mint
törvényes jelkép, így a he
raldikai példa adva volt,
amit erősített a Rákócziszabadságharc idején a
koronás címerkép kizáró
lagos használata.)
Mindebből következik,
hogy amikor a radikális
Marczius Tizenötödike cí
Fülók-pliolos: Winlcr K.
C ím errajzolat K ossuth Lajos ügyvédi oklevelén, 1823
Sarokpad cím erd ísze, 1841. V örösberény, V eszprém m e g y e
mű folyóirat 1848. de
C oat-of-arm s on Lajos K ossuth's law y er's diplom a, 1823
Inlaid coat-of-arm s on a bench, 1841. Vörösberény, V eszprém county
cember 9-től - Ferenc
József jogellenes trónra12. Vö. Szilárdfy Zoltán: Ba
Főképpen a céhek használták szívesen az országcí
lépése elleni tiltakozásul - a Nemzeti Színház napi
rokk szentképek Magyaror
mer ábráját különböző jelvényeiken és zászlóikon, mint
műsorismertetésén a korona nélküli címerpajzsot szere
szágon. Bp.. 1984.
egy demonstrálva szakmájuk elismertségét, kiváltságle
peltette, ezt már politikai tartalmú szándékos megkü
13. Vö. Bertényi Iván: Kis ma
velük uralkodói eredetét. Ebből következően mindhárom
lönböztetésnek kell tekintenünk. (A dolog érdekessége,
gyar címertan. Bp., 1983. 82.
hatalmi jelkép: a koronás és koronátlan magyar címer,
hogy a Nemzeti Színház műsorplakátjainak fejlécén vi
és korrekciójára Bcrtcnyi
valamint a kétfejű sasos osztrák címer egyaránt előfor
szont mindvégig - a trónfosztás utáni hónapokban is Iván i.m. (1993) 78-79.
dult a szakmai jelképek mellett a céhjelvényeken. Ennek
a koronás országcímer látható.) Tagadhatatlan azonban,
14. Néprajzi Múzeum, itsz.:
a buzgalomnak egyik szemléletes példáját szolgáltatja a
hogy a márciusi fiatalok kezdettől királyellenes, köztár
62.110.3. Csilléry Klára gyűj
peremartoni (Veszprém m.) takácscéh címere 1826-ból,
saságpárti érzületük demonstrálására a forradalom
tése 1962-ben.
melyen mind a három hivatalos használatú címer - sa
szimbólumának a nemzetiszínű kokárdán kívül a korona
játosan egyéni felfogásban - felfedezhető: a kétfejű sas
15. Nagybákay Péter: A ma
nélküli címert tekintették. Ezt tükrözi Barabás Miklós hí
gyarországi céhes kézműves
hasán a koronás címer, alatta az ágaskodó oroszlánok
res litográfiája „Petőfi 1848-ban” címmel. Az idealizált
ipar jelvényei. Bp., 1995.
által közrefogott barokkos keretben a hagyományosan
ceruzarajzon jól szembetötlően korona nélküli hosszú
197.
ovális korona nélküli országcímer, mégpedig hármas
kás címerpajzsot láthatunk a költő dolmányán a szíve
16. Negyvennyolc a kortársak
kereszttel.13
fölött."’ Feltehetően ez az első dokumentálása a király
szemével Szcrk.: Rózsa György
Ha az 1830-40-es évekbeli pecsétek, egyesületi ér
nélküli nemzeti függetlenség jelképének, ami jelentés-S pira György. Bp., 1973. 87.
mek, emlékplakettek során végigtekintünk - amint ezt a
tartalmában már lényegesen eltér a korábbi hasonló cí
Magyar Nemzeti Múzeum új állandó kiállításának
merformától, egyértelműen szembekerül a koronás vál
reformkori bemutatója kellően reprezentálja - nagy
tozattal. A köztársasági gondolatnak megfelelő címer
számban találkozhatunk a korona nélküli címerpajzs áb
kép valójában már a forradalom napjától rendelkezésre
rázolásával. Ide sorolhatjuk Johan Ender 1831-ben
állt. Úgy tűnik, hogy ez az ideológiai tartalom jutott kife
készített nagyméretű festményét a Magyar Tudományos
jezésre a már említett radikális újság hasábjain 1848
Akadémia allegóriájáról, ahol a szimbolikus nőalak által
végén, még demonstratívabb formában pedig a trón
tartott funkcionális pajzs egyben címerpajzsként is sze
fosztást követően - éppen Kossuth Lajos kormányzati,
repel. De több népművészeti alkotást is említhetünk eb
politikai felfogásával és szándékával ellentétben.
ből az időből, elsősorban mézeskalács mintafákat, ame
Tehát teljesen alaptalan tehát a köztudatban megrög
lyeken a korona nélküli címerpajzsot mind ovális, mind
ződött hiedelem, hogy Kossuth Lajos távolíttatta el a ko
hosszúkás alakzattal ábrázolták életkép, betyár, huszár,
rona képét az országcímerről, és ebből következően az ő
stb. kísérő elemeként.
nevéhez kapcsolódik a korona nélküli címer, mint köztár
A reformkorban, amikor a magyar címer használata
sasági jelkép. Bizonyosan csak jóval később, a Kossuthegyre határozottabban az osztrák birodalmi jelvénnyel
kultusz múlt század végi, vagy huszadik századi fellángo
és hatalommal való szembenállás jelképének szerepét
lása idején terjeszthették ki a nevét az ekkor már köztár
töltötte be, egyáltalán nem merült fel, hogy egymástól
sasági szimbólumnak számító koronátlan címerre, a
megkülönböztessék az évszázados hagyományokat őrző
maga korában népszerűvé lett Kossuth-bankó, Kossuthkétféle (koronás és korona nélküli) változatot. Mindkét
nóta, Kossuth-szakáll, Kossuth-kalap mintájára.
■
ábrázolásmód egyenrangúan jelképezte az országot,
noha a koronás címer előfordulása jóval gyakoribb és
nagyobb számú volt. (A néprajzi tárgyak tanúsága sze
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M ú zeu m i tu d o m á n y o s m ű h e ly e k
Miért ez a címe induló sorozatunknak?
Ma már kevesen vagyunk, akik meg- cs átéltük a szo
cialista múzcumpolilika megvalósulása első fázisát az
1950-es években: a múzeumok degradálását népművelő
intézménnyé. Hímek megfelelően a Múzeumok és Műem
lékek Országos Központja 1952 eleji megszűntetése után
a múzeumokkal a bissen alakult Népművelési Miniszté
rium Múzeumi Főosztálya foglalkozott.
Szovjet mintát követve a múzeum csupán a megőr
zés és bemutatás színhelye kellett volna, hogy legyen,
míg a tudományos munkát (kutatást, feldolgozást) a
sorra-rendre létrehozott akadémiai kutató intézetek
ben végeztek. Ezt, a hatalmas presztízsveszteséget ne
hezen lehetett kiheverni. A nagyobb lehetőségekkel,
anyagi megbecsüléssel, szabadabb munkaidő-felhasz
nálással kecsegtető intézetekbe vándorolt cl a régé
szek néprajzosok, művészettörténészek hada, szinte
kizárólag a budapesti múzeumokból.
A múzeumok tehát népművelő intézményekké vál
tak, a kutatás, gyűjtés háttérbe szorult, illetve „fű
alatt" folyt. Egy idő múlva, különösen 1956 után vál
tozni kezdett a helyzet. A korábban hivatalos utasítás
alapján vidékié helyezett szakemberek, muzeológusok
viszont joggal kezdtek aggódni a „tanácsosítás“ terve
hallatán. 1957-től előbb az emlékmúzeumokat, majd kísérletként - Baranya megye összes múzeumát megyei,

tanácsi irányítás alá helyeztek. Ez a sors várt 1961-62
fordulóján valamennyi vidéki múzeumra.
Az aggodalom indokolt volt: a megyék művelődési
osztályai, az ott munkálkodó, főleg pedagógus képesí
tésű munkatársak vajmi keveset értettek a hozzájuk ke
rült múzeumokhoz. Egy szempontból viszont nagy lehe
tőséget láttak az odacsatolásban: bővült a népművelés
be bevonható intézmények, szakemberek száma!
Éppen ettől tartottak annak idején sok-sok múze
umban. A tudományos ambíciók derékba törésétől, az
amúgy nem jelentős, de mégis csak Budapestről „leosz
tott“összegektől való megfosztástól féltek. Jól látta ezt
a tanácsi kezelésbe adás hivatalos folyamatát lebonyo
lító, s a nevében megváltozott minisztérium múzeumi
főosztálya is. A vidéki múzeumok „státusát", rangját
próbálták valahogyan az átadó okiratokban meghatá
rozni azzal, hogy ezek népművelő és tudományos
műhelyek!
Egészen természetesnek tűnt, hogy a „tudományos
intézet" jelzőt egyik vidéki múzeumunk sem „érdemelte
ki"! (Jóval később is nagy konstcrnációt keltett,, amikor
a minisztérium - némileg önkényesen - hét megyei
múzeumi szervezetet „tudományos kutatóhellyé" lépte
tett elő.)
A tanácsi kezelésbe adás azonban - eléggé világo
san ős elég hamar kitűnt - inkább előnyökkel járt. Nö-

vekvő költségvetés, új státusok, még több új muzeális
intézmény alapítása jelezték a 90-cs évekig a vidék fel
zárkózásának állomásait.
Ebbe a folyamatba tartozott a helyi adottságokból
kiinduló tudományos kutatási programok megindítása,
szervezése. Az esetek többségében ez rendszeres konfcrencia/szimpózium keretében zajlott, amelyek elő
adásai kötetekben jelenhettek meg.
Elfogultság nélkül állítom, hogy a kezdeményezések
javarésze vidéki indíttatású volt, a szervezés, a gazda
sági háttér mind-mind - alkalmanként már a megyék
közti vetélkedés sajátos formájaként - nyert bőkezű
helyi támogatást.
Bizonyára lesz meg alkalom arra, hogy általános
ságban is értékeljük a múzeumi tudományos műhelyek
történetét, eredményeit. Most meginduló sorozatunk
ban - akárcsak a SZÁMVETÉS-ben - liosszabb-rövidebb tematikus áttekintéseket szeretnénk közreadni.
A 20-25 eves múltra visszatekintő műhelyekről csak
úgy, mint a fiatal kutatók mai szerveződéseiről. Az
alább közlésre kerülő tanulmányok a felkérésre készsé
gesen vállalkozók tollából került ki, időrend, tematika,
jelentőség szerinti besorolás igénye nélkül.
Várjuk a folytatást...
Eri István

Kézművesipartörléneli kutatások

Dóka Klára

A Veszprém Megyei Múzeumigazgatóság
1971. április 22-23-án Nagyvázsonyban mu
zeológusokból, történészekből, levéltárosok
ból álló tanácskozást rendezett a kézműves
ipartörténeti források feltárása, nyilvántartá
sa témakörben. A fő előadó Bartócz József
volt, aki bemutatta a Veszprém megyei céhek
dokumentumainak lyukkártya rendszerrel fel
dolgozott nyilvántartását, mely 16 különböző
őrzőhelyen található céhes tárgyat és iratot
rögzített.
A kataszter ismertetését igen élénk vita kö
vette, de maguk a résztvevők sem gondoltak
arra, hogy egy több évtizeden keresztül tartó,
eredményes munkát indítanak meg. (A ta
nácskozáson résztvevők között említhetjük a
történész Eperjessy Gézát, Heckenast Gusztá
vot, Szakály Ferencet, Vörös Károlyt, a levéltá
ros Bácskai Verát, Balázs Pétert, Veres Mik
lóst, a grémium mindvégig legaktívabb muze
ológus tagjai közt pedig Domonkos Ottót, Éri
Istvánt, Kaposvári Gyulát, Nagybákay Pétert.)

Nagyvázsonyban több kutatási programról
történt döntés:
1. Összegyűjtik adatlapokon a magyarországi
céhes kézművesipar írott és tárgyi emlékeit a
levéltárakban, múzeumokban, könyvtárakban
és magángyűjteményekben.
2. Megkezdik egy kézművesipartörténeti bibli
ográfia összeállítását, alapozva a kollégák sa
ját gyűjtésű adataira, valamint az általános
történeti bibliográfiák, monográfiák vonatko
zó anyagára.
3. Egy szűkebb munkacsoport összeállítja a
mesterségnév szótárt, hogy egyértelművé le
hessen tenni a latin, német és magyar elneve
zések jelentését, az azok mögött gyakorolt
mesterség konkretizálását.
4. Felmérik a múzeumokban és egyéb gyűjtemé
nyekben található műhelyegyütteseket, egyedi
szerszámokat, és egyesítik egy kézművesipar
történeti műhely- és szerszámkataszterben.
A munkálatok irányítására egy szűkebb
grémiumot választottak, amelynek gazdaság-

A ils and Gratis History Research
This brief study reviews the activity of the Arts and
Crafts History Working Committee, a research
project within the framework of the Veszprém
Academic Committee. The organization - founded in
1971 comprising museologists, historians, archivist -,
is not restricted simply to coordinating Hungarian
arts and crafts history studies but also has
extensive con-tacts with scholars working in the
same field abroad. The first major project was the
collection of relevant sources. One important
milestone in this project was the publication of the
volume A magyarországi céhes kézműipar forrás
anyagának katasztere |A Survey of the Sources on
the Arts and Crafts guilds of Hungary|, published in
1975-1976, which offers an overview of the major
literary and artcfactual sources. This was followed
by a volume containing the register of the pricing of
arts and crafts products in 1986, and by an
exhaustive bibliographic volume in 1992.
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szomszédos országok és a német nyelvterület
kutatói voltak jelen. Az előre bejelentett elő
adások négy téma körül csoportosultak:
The papers read at these conferences have also
1. legényvándorlás; 2. céhtárgyak; 3. kézműbeen published. Most of the focal issues discussed
ipar-manufaktúrák-gyáripar; 4. kutatási
at these conferences fall between the period
beszámolók. A rendezvényen résztvevő Ránki
spanning the Middle Ages to the turn of the
György felhívta a figyelmet a további kutatás
19th-20th centuries; however, the main focus w as
nál a gazdaságtörténeti szempontokra.
on the 18th—19th centuries, the period which can be
most richly documented in Hungary.
Ennek kívánt eleget tenni az 1982. évi, II.
nemzetközi rendezvény, melynek témája „Kéz
művesség és ipari forradalom“ volt. Ezen belül
és társadalomtörténész tanácsadók is segítet
a résztvevők külön foglalkoztak a protointek. Az érdemi feltárás - ekkor még munkater
dusztrializációval, a falusi iparűzéssel, a kéz
vi feladatként - a közgyűjteményekben folyt,
műveslegényekből bérmunkásokká válók hely
az akkori Művelődésügyi Minisztérium illeté
zetével és mozgalmaival. Utóbbi kérdések már
kes osztályainak elvi támogatásával. 1972 óta
a társadalomtörténet irányába mutattak, ami
rendszeresen sor került kézművesipartörténe
nek művelése szintén elvárás volt a kézművesti tanácskozásokra. Az első rendezvény célja a
ipar-történet művelőivel szemben.
kutatások tárgyának, időhatárainak, főbb
Ilyen előzmények után került sor 1986-ban
részletkérdéseinek meghatározása volt. Vörös
a Ili. Nemzetközi Szimpóziumra a következő
Károly előterjesztése nyomán a kutatás időha
témakörökkel: 1. kézműipar a gazdaságban,
tárait a középkortól a második ipartörvényig
kézművesek a társadalomban; 2. migráció és
(1884-ig) terjedő időszakra határozták meg, a
mobilitás; 3. céh, város, állam. A résztvevők
fő témakörök pedig a technikatörténet, céhes
köre folyamatosan kibővült lengyel, olasz,
szervezettörténet, kézműves társadalomtör
francia, belga, orosz kutatókkal, bár jelentős
ténet, művészettörténet körül csoportosultak.
hányaduk még ekkor is elsősorban a két Né
Ekkor került sor a források összegyűjtéséhez
metországból jött. Különösen a volt keletné
használatos adatlap véglegesítésére, majd az
met területen ösztönözték a magyarországi
1973-ban rendezett szimpóziumon az anyag
tapasztalatok a kutatókat új módszerek meg
első részének bemutatására.
1975ben megjelent „A magyarországi céhonosítására.
Meg kell még említeni az 1984. évi, sor
hes kézműipar forrásanyagának katasztere“
rendben az V Kézművesipartörténeti Szimpó
első, majd a következő évben második köte
ziumot, melynek témája a török hódoltság ide
te. A kiadvány tartalm azta a három nyelvű
jén folyó és a török kiűzése után újjászerve
mesterségnév szótárt, a múzeumokban lévő
zett kézműipar története volt, különös tekin
kézműves műhelyek rövid áttekintését és a le
tettel a főcéhek és filiák kapcsolatára.
véltári, múzeumi céhiratok viszonylag teljes
Az 1990 után bekövetkezett változások a
leírását. Jelentőségét növelte, hogy a múzeu
Kézművesipartörténeti Munkabizottságban is
mi és levéltári területen ez volt az első segéd
éreztették hatásukat, melynek 1990-1993
let, melynek összeállításában a számítástech
között Domonkos Ottó, 1993-1996 között Dó
nikát alkalmazták.
ka Klára lett az elnöke. (Titkárok: Németh Gá
1976ban változás következett be a spon
bor, majd Turbuly Éva). Átalakult a külföldi
tán munkacsoport életében: ettől kezdve a
kapcsolatok rendszere. 1992-ben már a Kár
Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Törté
pát-medence országaiból érkező, magyar ku
neti Szakbizottsága részeként működött to
tatók is részt vettek a soron következő, VI.
vább. A szakbizottság élén 1996-ig Éri István
szimpóziumon. Nagyobb volt az érdeklődés
állt, akinek szervező és irányító tevékenysége
1994-ben, amikor a IV nemzetközi rendez
a Kézművesipartörténeti Munkabizottság m ű
vényre, nyolc éves szünet után - elsősorban
ködését is meghatározta. (Utóbbiban az ope
Szende Katalin aktivitásának köszönhetően ratív feladatokat Nagybákay Péter látta el.)
viszonylag sokan jöttek el. A bekapcsolódó új
1976-ban Fertődön került sor a III. Kézmű
kutatók, elsősorban néprajzosok, a fiatalabb
vesipartörténeti Szimpóziumra. A céhkatasz
generációhoz tartoznak, és ugyanezt mondhat
ter adatfelvételeinek sikerén felbuzdulva olyan
juk el a magyarokról is. 1994-ben a nemzetkö
döntés született, hogy a kézműves ár- és bérzi rendezvény a „Kézműves szakmák hierar
szabályozásokról is készüljön hasonló össze
chiája, a kézművesek életszínvonala“ címet vi
írás. A döntően levéltárakra épülő munkát a
selte. A munkabizottság javaslatának megfele
következő években Kiss Mária irányította. (Az
lően tehát ezúttal is a társadalomtörténeti
1990. decemberében tartott rendezvényen
megközelítés kapott szerepet. Domonkos Ottó
m ár az első eredményekről számoltak be a
helyesen ismerte fel, hogy a továbblépés csak
kutatók, az árszabások jegyzékét tartalm azó
új, feltáratlan témák kitűzésével lehetséges.
két kötet 1986-ban jelent meg.)
így került sor már 1990-ben (VII. szimpózi
1978-ban volt az első nemzetközi rendez
um) a 19. század második felében és a szá
vény, melyen a hazaiak mellett elsősorban a
The Working Committee has organized nine Hun
garian and five international conferences to date.

zadfordulón élt kézművesek helyzetének vizs
gálatára, de volt rendezvény a női iparűzésről
(1994. Sopron, szervezte: Turbuly Éva), az
uradalmi iparűzésről (1995. Budapest, szer
vezte: Balázs György), a kézművesipar-történet historiográfiájáról (1996. Sopron, nemzet
közi, szervezte: Szende Katalin), a luxusipa
rokról, (1996. Veszprém, IX. szimpózium), az
ipartestületekről (1997. Esztergom, szervez
te: a megyei levéltár).
Az 1998-ra tervezett V Nemzetközi Kéz
művesipartörténeti Konferencia témája az
ipar és mezőgazdaság kapcsolata lesz, a leg
szélesebb összefüggésben.
A magyar és nemzetközi szimpóziumokon
elhangzott előadások szerkesztett változatát
eddig mindig sikerült megjelentetni. Ezen kívül
a „Litterae currentes...“ című tájékoztató ad
időközönként információkat a bizottság műkö
déséről. Anyagi problémák miatt 1990 óta ezt
csak két évenként sikerült megjelentetni.
A rendszerváltás után megszűnt a minisz
tériumi támogatás, és arra egyáltalán nincs
lehetőség, hogy a kézműipar-történettel kap
csolatos forrásfeltárást a közgyűjtemények
tervmunkában (térítés nélkül!) elvégezhessék.
Maradt az 1980-as évek vége óta létező pályá
zati rendszer, elsősorban az OTKA, majd újab
ban a Nemzeti Kulturális Alap segítsége. Az
utóbbi években sikerült szponzort szerezni a
gazdasági élet területéről is (pl. a Herendi
Porcelánmanufaktúrát).
Hosszú előkészület után 1992-ben, az MTA
Néprajzi Kutatóintézet gondozásában megje
lent a „Magyarország kézművesipar-türlénetének válogatott bibliográfiája“ (szerk.: Domon
kos Ottó, Nagybákay Péter).
1992-ben megkezdődtek a múzeumokban
őrzött kézművesipari műhelykataszter mun
kálatai. Jelenleg a kézművesipar-történettel
foglalkozók száma 100 körül van, az országos
rendezvényeken 50-80 fő szokott megjelenni.
1993 óta a kétévenkénti tanácskozások mel
lett sor került felolvasóülésekre, kerekasztal
beszélgetésekre is.
Az akadémiai törvény kiadását követően
megszűnt a Történeti Szakbizottság, beolvadt
a történészeket, nyelvészeket, nevelés-törté
nészeket egyesítő közös szervezetbe, melynek
vezetője Palágyi Szilvia lett. A Kézművesipar
történeti Munkabizottság helyén 1997 január
jában Balázs György vezetésével „Műhely“ ala
kult, majd az új szakbizottság visszaállította a
munkabizottság működését, amely jelenleg
kollektív vezetéssel működik: Balázs György
(alelnök), Dóka Klára (elnök), Szende Katalin
(titkár) irányításával. Bázisintézménye: a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum. A szakbizott
ság tervei között szerepel, hogy a Néprajzi
Munkabizottságot e szervezetbe olvassza. ■

MŰHELY
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Manulaklúralörténeli konferencia - Miskolc

Németh Györgyi

Heckenast Gusztáv, az MTA Történettudomá
nyi Intézetének tudományos tanácsadója
1989. október 17-én az ülés elnökeként biza
kodóan azzal zárta a Miskolcon megrendezett
manufaktúratörténeti konferenciát, hogy rövi
desen sor kerül a következőre. Két év múlva
valóban lezajlott egy újabb tanácskozás Sátor
aljaújhelyen, de a konferencia ezúttal folytatás
nélkül maradt.
A sajnálatosan félbeszakadt vállalkozás
azonban jóval korábbra vezetheti vissza az
eredetét, mint 1989. „A Herman Ottó Múze
umban folyó történeti gyűjtő, feltáró és feldol
gozó munka 1977 óta irányul az egyes észak
magyarországi manufaktúrák történetének
feltárására és a manufaktúrák szerepének
meghatározására az észak-magyarországi tő
kés gazdasági és társadalmi fejlődésben“ hangzott el Veres László, akkori megyei múzeumigazgató-helyettes bevezető előadásában
1989-ben.1 Ugyanis 1977-ben rendeztek elő
ször az említett témakörben ipartörténeti ta
nácskozást Miskolcon, amelynek anyaga a
Borsodi Történeti Évkönyv VI. kötetében látott
napvilágot. De e tanácskozás eredményeként
könyvelhetők el a különböző múzeumi kiad
ványokban megjelentetett ipartörténeti tanul
mányok is, mint például a miskolci kőedény
gyárak, a telkibányai porcelángyár és a Bükk
hegység üveghutáinak a történetét bemutató
munkák,2 hogy csak néhányat említsünk. A ta
nácskozás határozatai azonban nem valósul
tak meg, mert a társintézmények nem tettek
eleget vállalt feladataiknak, és magára hagy
ták a múzeumot.
A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézmű
vesipartörténeti Munkabizottságának egyre si
keresebbé váló belföldi és nemzetközi szimpó
ziumai, az Iparrégészeti Munkabizottság meg
alakulása és eredményei azonban arra kész
tették a múzeum vezetését, hogy ismét kézbe
vegye a korábban vizsgált ipartörténeti jelen
ségek kutatásának ügyét. Az első összejövetelt
követően pontosan tíz évvel, 1987-ben kezdő
dött meg a manufaktúratörténeti konferencia
szervezése, amelybe Veres László e sorok író
ját is bevonta. A konferencia célkitűzése a
megelőző tanácskozáshoz képest változott, a
regionális feltárás helyett a magyar iparfejlő
dés sajátos szakaszának sokoldalú vizsgálatát
s mindenekelőtt az elméleti tisztázást helyezve
előtérbe. Azonban mind a vitaanyagot tartal
mazó, már a konferencia előtt kinyomtatott ta
nulmánykötet;1 mind a konferencián elhang
zott előadások mellőzték az elméleti megköze

lítést, a tényfeltárást, és a konkrét esetek be
mutatását részesítették előnyben.
Az előadásokat követő számos hozzászó
lás és az elnöki zárszó viszont gondoskodott
arról, hogy a konferencia ne fejeződjön be el
méleti eredmények nélkül. Bebizonyosodott,
hogy a manufaktúra fogalmának használata
kor távol kell magunkat tartani a történeti ku
tatás gyakorlatában vulgarizálódott marxi
modelltől, mely a tőkés ipar kialakulását a
céh-manufaktúra-gyár sorrendjére építette.
De ugyanakkor tekintettel kell lennünk arra is,
hogy hiába fordul elő a manufaktúra mint üze
mi forma szinte minden történelmi korszak
ban, elsősorban a kapitalizmus keletkezésé
nek az időszakához kötődik. Az is nyilvánvaló
vá vált, hogy mind a kutatási célkitűzéseket,
mind a konferencia elnevezését pontosítani
kell, hiszen a nyugat-európai értelemben vett
manufaktúrák Magyarországon soha sem ját
szottak igazán fontos szerepet. A hazai tőkés
viszonyok kialakulásának a megismeréséhez
valószínűleg csak akkor jutunk közelebb, ha a
hagyományos céhes munkaszervezet és a ma
nufaktúra klasszikus formái között elhelyezke
dő széles ipari ágazatrendszert is elkezdjük
vizsgálni, s a kistőkés ipari vállalkozások ku
tatását szintén célul tűzzük ki. Hasznos javas
latok hangzottak el a követendő kutatási irá
nyokra vonatkozóan. így felvetődött a kézmű
ipari termelékenység számszerű vizsgálatá
nak, a bedolgozórendszer kutatásának, a na
gyobb kézműves csoportok értékesítési mód
jai mélyebb elemzésének, egyéni életutak le
írásának és névkataszter készítésének a
szükségessége.
A kutatások kiszélesítésén túl a Herman
Ottó Múzeum célkitűzése volt az is, hogy a fo
lyamatos munka megindításával, a kutatás
koordinálásával a múzeum az ipartörténet
adott területén tudományos központ szerepét
töltse be. Ezért a múzeum vezetése arra töre
kedett, hogy szilárd anyagi bázist teremtve
rendszeressé tegye a konferenciákat és a hoz
zájuk kapcsolódó Manufaktúrák Magyarorszá
gon című periodika megjelentetésével publi
kálási lehetőséget biztosítson az érdeklődő
kutatóknak. Formális kutatócsoport megalakí
tására azonban nem került sor, a résztvevők
lelkesedése, szakmai és emberi kapcsolatai e
nélkül is biztosítani látszottak a további
együttműködést.
A szándékok komolyságát igazolta, hogy a
konferencián elhangzott előadásokat és hoz
zászólásokat tartalmazó kötet szerkesztésé-

Conference on Manufacture History - Miskolc
The Herman Ottó Museum in Miskolc has since 1977
been involved in the systematic research of the arts
and crafts industry in northern Hungary. That year
also saw the organization of the first conference on
industrial history, the papers of which were pub
lished. In 1989, the museum organized an other
major conference, the central theme of which was
manufactures as a form of industrial workshops. The
1991 conference on early industrial small enter
prises held in Sátoraljaújhely was a continuation of
the former theme. The Department of Historical
Sciences at Miskolc University, founded in 1992,
also joined this research project, resulting in the
expansion of research themes.

Jegyzetek
1. Veres László: A manufaktúra fogalma, a manufaktúratörtóneti kutatások feladatai. In: Németh Györ
gyi (szerk.): Manufaktúrák Magyarországon I. Kiegé
szítő kötet. Miskolc, 1991. 31.
2. Katona Imre: A miskolci kőedénygyárak. Miskolc,
1977, Katona Imre: A tclkibányai kőedény- és porce
lángyár alapítása és működése. HÓM Évkönyve,
1972. 255-279, Veres László: A Bükk hegység üveg
hutái. Miskolc. 1979.
3. Németh Györgyi - Veres László (szerk.): Manufak
túrák Magyarországon 1. Manufaktúratörténeti Konfe
rencia, Miskolc, 1989. október 16-17. Miskolc, 1989.
4. Németh Györgyi (szerk.): lndustria et Societas I.
Manufaktúrák és kora tőkés ipari kisvállalkozások,
Sátoraljaújhely, 1991. október 3-4. Miskolc, 1994.

vei egyidőben a következő tanácskozás szer
vezése is megkezdődött. A Sátoraljaújhelyen,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság Kazinczy Ferenc Múzeuma közre
működésével 1991-ben megrendezett konfe
rencia valóban folytatása volt a megelőzőnek.
E konferencia módosított címének - Manufak
túrák és kora tőkés ipari kisvállalkozások megfelelően több figyelmet fordított a klasszi
kus manufaktúráktól eltérő üzemformák vizs
gálatára, s bővült a taglalt iparágak száma is.
A Romániából és Csehszlovákiából érkezett
kutatók jóvoltából a kutatási terület földrajzi
lag szintén tágabbá vált. Kutatásra érdemes,
új szempontként merült fel az a jelenség, hogy
bizonyos esetekben a kedvező előfeltételek el
lenére sem jöttek létre manufaktúrák.
Nemcsak a tematika és a tudományos szín
vonal, hanem a kutatók száma és hozzáállása
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is okot adott a bizakodásra a kutatás és a kon
ferenciák további sorsát illetően. Több, mint
harminc résztvevő látogatta mindkét konfe
renciát. Míg 1989-ben tizenegy, 1991-ben már
huszonegy előadás hangzott el. Szintén a to
vábbfejlődés lehetőségét ígérte, hogy 1992ben megalakult a Miskolci Egyetemen a Böl
csészettudományi Intézet, s a sátoraljaújhelyi

konferencia anyaga a Herman Ottó Múzeum
és a Történettudományi Tanszékek közös ki
adványaként jelent meg. A periodika címe
Imlustria et Societas-ra4 változott, ezzel is je
lezve a tematika további bővítésének s újabb
kutatók bevonásának a szándékát. Hogy a
kezdeményezés mégis megrekedt, nehezen
magyarázható. Valószínűleg nagy szerepet

játszik benne a múzeumok és az egyetemek helyzetének, anyagi lehetőségeinek nehezebbé
és bizonytalanabbá válása. E vállalkozás, ha
sonlóan azok többségéhez, amelyeket vizsgá
latának tárgyául választott, jobb sorsra volt
érdemes. Jó lenne remélni, hogy kedvezőbb
körülmények még föltámaszthatják.
■

A végvártörléneti műhely m ásfél évtizedéről

Várkonyi Ágnes

VÉGVÁRAK
ÉS RÍGIÓK
A XVI-XVII. SZÁZADBAN

Fifteen tears of tlie Border Fortress Research
Workshop
On the initiative of the Dobó István Castle Museum,
Eger and under the professional guidance of Ágnes
R. Várkonyi, bi-annual conferences on the chain of
Hungarian border fortresses have been organized.
The papers read at these conferences have been
published in the Studia Agriensia scries between
1984 and 1997.
The activity of the workshop lias successfully
demonstrated that during the 16th—17th centuries
Hungary could boast the longest continuous chain of
border fortresses and the country could thus halt
the westward advance of the Ottoman Empire in the
Danube valley.
Presentations on the information system of
these border fortresses have convincingly demon
strated that the Hungarian border fortresses were
important nodes in a European communications
network linking Constantinople and Madrid. The
newspapers published in these towns played an
important role in shaping political and public
opinion.
The next conference, focusing on the question of
supply, is scheduled for autumn, 1999.

Valamikor 1982 tavaszán keresett fel Bodó
Sándor, az egri Dobó István Vármúzeum akko
ri igazgatója azzal, hogy szeretnék megterem
teni a végvárak történetével foglalkozó kuta
tók műhelyét. Megragadott az elgondolás.
Pályám történész közösségekben indult, Jól
ismertem a közös munka értékeit. Az egye
temről alig kikerült kezdő kutatók közös asz
talhoz ülhettek a szakma nagy tudású, tapasz
talt szakértőivel. Megismerhették a nézetek
ütközésének kultúráját, a viták gondolatéb
resztő légkörét, a saját vélemény kimondásá
nak kockázatvállaló örömeit. De azt is, hogy
kik azok, akiknek van mire szerénynek lenniük
és hogy a t udást, az erudíciót sem nagy hang
gal, sem a hierarchiák tekintélyérveivel nem
lehet elnyomni, mert valahogy utat tör. Ezek a
közös munkák jól körülhatárolt témákkal fog
lalkoztak, intézményi keretek között.
Hogyan alakulhat viszont műhellyé a vég
várak történetével foglalkozók társasága? A
végvárak kora újkori története Magyarország
páratlanul súlyos, ellentmondásokkal és te
hertételekkel teljes több mint kétszáz évét
fogja át. Kutatók sorát foglalkoztatta a múlt
ban. Könyvtárnyi irodalma alig áttekinthető. A
hosszú időtartam rendkívül komplex jelensé
ge, a hadtörténet, társadalomtörténet, az or
szággyűlési végzések, vagy mondjuk az iroda
lom köreiben feltárt részletei időszakonként is
eltérőek. Hogyan kapcsolódhat össze például
a végvári vitéz és az olasz hadmérnök, a pa
rasztkatonaság és a császári generális, a
„Türkenhilfe“ számsorai, a kamarai posztó
nyilvántartások, a cseh rendek átutalásai, a
vitézi siratok értékkategóriái és a katonaözve
gyek panaszleveleinek sora? Miként értik meg
egymást az ország különböző szegleteiben
dolgozó kutatók, hogyan találja meg a közös
nyelvezetet a történész, a néprajztudós, az
irodalmár, a helytörténész és az építészet, a

technika, a veduták történetének tudósa. Kü
lönösen, ha csak kétévenként találkoznak?
Akkoriban már minden kutató tudta, hogy a
végvárak története mélyreható komplex kuta
tásokat kíván. Aligha illethet elismerés a 20.
század végén egy történetírót, ha nem tud
mást, mint szép narrációkat írni a portyák, les
vetések, ostromok, csataviselések históriájá
ról. Ha anekdotázik, vagy Tinódival, Balassi
Bálinttal próbál versenyre kelni. írásaival, a
fordított anakronizmus sápadt és vértelen, ko
pott kliséivel nem sokra jutunk, ha a valóságot
akarjuk megismerni. Miként a fizetetlen kato
naság, a zsákmányra utalt végvári népség mi
att rengeteget szenvedő lakosság egykorú pa
naszait fortissimóban és unalomig ismételt
vádiratok sem vezetnek valódi történetisme
rethez, ha nem tárják fel a jelenségek össze
függéseit és az egész korabeli háborúkban élő
Európára jellemző analógiákat. A régi törté
netírók tekintélyes terjedelmű forrásköteteket
hagytak ránk. De sokszor elmondtuk Benczédi
László barátommal, hogy ezek hiába tartal
maznak érdekesebnél-érdekesebb és élettel
teli információkat, ezek részletek, valójában az
egykori szerves világ képének széthullott mo
zaikjai. Csak eredeti teljességükben adhatják
ki az összefüggő egészet. Ennek az egésznek
számos újonnan feltárt részlete pedig a ma
gyar történetírás neuralgikus kérdésének bizo
nyult. Takáts Sándor elsőként fordult szembe a
romantikával és az akkor, a századfordulón
korszerű társadalomtörténeti szemlélet segít
ségével a bécsi levéltárakból dokumentumok
sokaságát tárta fel a végváriak szociális viszo
nyairól, az elszántan kereskedő katonákról, ki
váló és emberséges császári tisztekről és jó
magyar generálisokról. Ezek azonban nem il
lettek be a hagyományos sémákba, s vagy elfe
lejtették, vagy a kuriózumok világába utalták.
Egyetlen kutató, ha mégoly fáradhatatlan is,
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nem elegendő, hogy feltárja a 16-17. század
történetének ezt a hatalmas világát, mindazt,
amit a magyar végvárrendszer nemzetközi
összefüggéseivel, mélyreható társadalmi, poli
tikai és mentalitásbeli struktúráinak teljessé
gével magában foglal.
Először 1982. október 20-án ült össze a
vártörténeti konferencia. Azóta tizenhat év telt
el. Minden második évben összejöttek Egerben
vagy a közeli Noszvajon azok, akiknek a végvá
rak történetéről valami új mondanivalójuk
volt. Kialakult a folyamatosságot biztosító, az
azonos kérdésekre összpontosító rendszer. A
konferenciák záróvitája arról szólt, mi legyen a
következő vitaülés témája. Volt idő az elmé
lyültebb kutatásra és amikor újra összejöttek,
az asztalon mindig ott volt az előző konferen
cia kötetbe rendezett anyaga. Úgy kristályoso
dott ki ez a működési rendszer, hogy közben
seregnyi gyermekbetegséggel küzdött meg.
Befogadott és alkalmazkodott, megújította cél
kitűzéseit, de lényegében nem változott. A
konferenciák központi témái a végvár-történet
és az országos, sőt az egyetemes történet egy
beépült súlypontjait célozták meg. Szépen kö
vethető, hogy az egyes várak története is mi
lyen gazdagságban tárult fel ebben a szellemi
műhelyben. A másfél évtized alatt sok minden
megváltozott. A Dobó István Vármúzeum új
igazgatója, Petercsák Tivadar és munkatársai
a nehéz anyagi viszonyok között is megterem
tették a konferenciák szellemi és anyagi műkö
désének feltételeit. Társrendezők kapcsolód
tak be, például 1991-től a MTA Miskolci Aka
démiai Bizottsága. A konferenciák értékeire
szélesebb körökben is felfigyeltek.
Az első konferenciák történész munkatár
sai közül többen elmentek az egykori végvári
vitézek útján. Benczédi László, Benda Kálmán,
Gerő László, Szántó Imre, N. Kiss István talán
utolsó előadásaik egyikét ebben a közösség
ben tartották. S jöttek a fiatalok. Nem egy kö
zülük egyenesen itt mutatkozott be. Neveik
egyre fényesebb nevek, s ma már a történé
szek középgenerációjába tartoznak. Sarkuk
ban pedig itt az újabb történész nemzedék, a
rendszerváltás jóvoltából sóba nem tapasztalt
ösztöndíjak, külföldi kutatások lehetőségeivel
élve, gazdag új forrásanyagokkal, kísérletező
kedvvel, vagy az előttük járók eredményeit
összegezve lépnek tovább, követve a tudo
mány belső fejlődésének tapasztalatait.
Bekapcsolódtak irodalomtörténészek, mű
vészettörténészek, régészek, a postatörténet,
a térképészet, a nemzetiségek szakértői. Be
vonták Horvátországot és Szlavóniát, Morva
országot és Csehországot s a temesközi-szörénységi végvárakat a vizsgálatok körébe.
Egyetemisták és főiskolások mint történelemtanárok, muzeológusok járnak vissza. Leg
utóbb megjelentek a PhD ösztöndíjasok, a jö
vő század kutatói.
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A műhely az alkotás színhelye. Valódi vagy
virtuális keret az összefogott, közös tevékeny
ségre. A végvártörténeti konferenciák nem azt
a célt szolgálták, hogy elvégezzék valamely
körülhatárolt terület mikrovizsgálatait, for
rásköteteket adjanak közre, vagy elkészítsék a
régen hiányzó kézikönyveket. Bár erre is nagy
szükség lenne. Itt az alkotó munka más jelle
gű műhelye alakult ki. Rendszere három-négy
egységből épült fel: közös téma > tudományos
előadások és viták> tanulmánykötet. Ez a
rendszer fórumot adott különböző megközelí
tésű vizsgálatoknak, eltérő nézeteknek és
közzétette az eredményeket. Ifjabb és idősebb
kutatókat gyűjtött össze, fővárosi és vidéki
egyetemekről, főiskolákról, intézetekből. Az
ország távoli tájairól látogatták a konferenci
ákat muzeológusok, régészek, levéltárosok,
művészettörténészek. Egyetemi és főiskolai
tanárok hoztak diákcsoportokat, s megjelen
tek a határon túl élő magyarok is. Találkozásul
szolgáltak a hadtörténet és a politika, a gaz
daság és a technika, a társadalom, a művelő
dés, a néprajz, az irodalomtörténet művelői
nek. Túlzás nélkül állítható, hogy az egyik első
interdiszciplináris műhely tágas keretei ala
kultak ki. Jó lehetőséget nyújtott, hogy a kuta
tók megismerjék egymás eredményeit és be
mutassák az új módszereket. Jelentős szám
ban kerültek a konferenciák tárgyalóasztalára
újonnan feltárt források.
A megvitatott témák nagyobb országos,
sőt egyetemes összefüggésekbe illeszkedtek.
Több oldalról vizsgálták a Habsburg kormány
zat és a Királyi Magyarország viszonyát, fel
tárták a végvári vonal védelmi rendszer jelle
gét, kapcsolatát Közép-Európa anyagi és szel
lemi erőforrásaival, összefüggéseit az egész
európai hadviselést átalakító folyamattal, a
hadügyi forradalom különböző kihatásaival.
Áttekintették a törököt visszaszorító háború
eseményeit és foglalkoztak a végvári társada
lom sorsával. Megvilágították a végvárrend
szer két évszázados történetének egészség

ügyi, szociális, mentálhigiéniai, jogi, életmód
beli rétegeit. Készültek izgalmas tanulmányok
a demográfia, az ikonográfia, az ikonológia, az
etnikumok és más tárgykörökből. Érvényesül
tek a társadalomtudományok új nemzetközi
irányzatai. Utat tört a holisztikus látásmód,
miközben élnek tovább a tradicionális eljárá
sok és nézetek is.
A nemzetközi hírű magyar turkológia kuta
tói a török végvárak tárgyszerű leírásával, a
török őrségek ellátásának, szokásainak, életé
nek mélyrehatóbb vizsgálatával a kultúrák
érintkezéséről, kölcsönhatásáról tudósító te
rületekre irányították a figyelmet.
Teljesen új területeket nyitott meg a term é
szeti viszonyok, a környezet és a végvárrend
szer kapcsolatának vizsgálata. A tájékozta
tást, a végváraknak az információs hálózat
ban elfoglalt helyét vizsgáló konferencia gaz
dag előadássorozata Konstantinápolytól Mad
ridig adott széleskörű áttekintést. ígéretesnek
látszik a következő konferencia is. Századunk
utolsó esztendejében a végvárak ellátását vi
tatják meg a kutatók.
Mindent összevéve a vártörténeti konfe
renciák az elmúlt másfél évtizedben ösztönző
műhelyéül szolgáltak a magyar társadalomtu
dományok fejlődéséért, egyetemes látásmód
jáért, sőt megújulásáért vívott csendes küzde
lemnek. Segítették fiatal kutatók elindulását
és megismertették az egyetemi és a főiskolai
hallgatókat az új kutatási eredményekkel. Ta
nulmányokká bővített előadásai a Studia
Agríensia sorozatban jelentek meg. Az ered
ményekből sokminden beépült az országos
szakirodalomba, vagy mint további kutatások
elindítói élnek tovább a magyar tudomány lát
hatatlan közösségében. A kötetek egyetemi
tanítási segédanyagok lettek. Historiográfiai
információs értéket testesítenek meg. A lefu
tott másfél évtized vártörténeti műhelyének
legfőbb eredménye abban összegezhető, hogy
látásmód, módszer és kutatási igényesség te
kintetében nemzetközi szintre emelte a kora-
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újkori magyarországi végvárak védelmi rend
szerének a kutatását. Ez egyben a további fej
lődés lehetőségeit és igényeit is kifejezi.
Voltak és vannak hiányosságok. Legfájóbb
mulasztásunk közös a magyar tudomány álta
lános és nagyon régi problémájával. Nemzet
közi tudományos fórumokra nem jutottak el a
végvártörténeti konferenciák tanulmányai.
Az önazonosságát kereső Európa a török
elleni harcokat egyik legfontosabb közös ha
gyományának tekinti. Az európaiság olyan ki

fejezőjének látja a kereszténység védelmét,
mint a reneszánszt, a reformációt s a 19. szá
zadi liberalizmust. Eger védelméről annak
idején tudott egész Európa, Dobó Istvánt a ke
reszténység Herculesének nevezték. Mára vi
szont Európa történelemkönyveiből kiesett a
török ellen harcoló Magyarország. Még a
magyar történelem iránt behatóan érdeklődő
Fernand Braudel sem említi meg Dobót vagy
az egrieket, pedig az 1552. évnek és török há
borúinak külön fejezetet szentel!

Úgy vélem, a nehéz időkben indult végvártörténeti konferenciaműhely ma mintául szol
gálhat nagyobb műhelyek kialakítására mind
azoknak, akik aggódnak a magyar tudomány
széttöredezettsége, az egyéni teljesítmények
elszigetelődése miatt. Akik a jövő század kö
vetelményeire tekintve keresik a magyar tudo
mány megújulásának útját, azok sem akarhat
ják, hogy elvesszenek a magyar történelem
hosszú távra önbizalmat nyújtó értékei.
■

A magyarországi várak történeti kutatásának
társadalmi szervezete: a Castrum Bene Egyesület
Feld István

The Castrum Bene Association: a Social Organi
zation for the Research of Hungarian Castles
An association made up of archaeologists,
historians, art historians and architects was named
after Bene castle, lying near Mátrafüred. The
excavations conducted on the site of this 13th
century stone castle also involved numerous
discussions on the problems of modern approaches
to the investigation of castles. There emerged a
general consensus that even though earlier 'castle
investigations' were now increasingly replaced with
a research strategy incorporating archaeology,
natural sciences, history and art history, there was
no institution or regular forum supporting the rapid
publication of new results.
The first thematic conference on medieval
castles was held in 1989; the lectures were
published in the first Castrum Bene volume (Várak a
13. században ICastles in the 13th century] Castrum
Bene 1989. Ed. by László Horváth. Gyöngyös, 1990).
Our model w as the French Chateau Gaillard series.
In the autum n of 1990, we founded the Castrum
Bene Association. One of our aims was the orga
nization of castle conferences every two years and
the publication of the papers read there (such as
Várak a középkorban ICastles in the Middle Ages|.
Castrum Bene 2, 1990. Ed. by Juan Cabello.
Budapest 1992).
The conference became truly international. Later
they also began to be held outside Hungary, first in
the Gniew Castle on the Vistula, Poland. The volume
containing the papers of the fifth conference was
also published (Castle and Church. Castrum Bene 5,
1996. Ed. by L. Kajzerand H. Pancr. Gdansk. 1997).
The 1998 conference will be held Bohemia (Pisck:
Castle and Town), while the one in 2000 will take
place in Slovakia (Nitra: Castle and settlement
patterns).

A Mátrafüred feletti Várbércen emelkedő
Benevár fordulatokban bővelkedő történet vé
gén lett névadója egy szűkebb szakterület főként régészeket, emellett történészeket,
művészettörténészeket, építészeket, de más
értelmiségieket, s nem utolsósorban egyetemi
hallgatókat is tömörítő - egyesületének. Az
addig alig ismert erősség feltárását - Gyön
gyös városának kezdeményezésére - 1982ben kezdte meg az egri Vármúzeum munka
társa, Szabó János József, aki addig elsősor
ban az őskor és a honfoglalás korának kutatá
sában ért el jelentős eredményeket. Egy XIII.
századi kővár ásatása érthetően teljesen új
feladatot jelentett számára, ezért ehhez e té
ren gyakorlottabb kollegái, köztük e sorok író
ja és Juan Cabello segítségét kérte. Az évek
során rendszeressé váló helyszíni konzultáci
ók során egyre több szó esett a középkori vá
rak korszerű, tudományos igényű kutatásának
kérdéseiről. A leendő „alapító atyák“ között
hamarosan egyetértés alakult ki abban, hogy a
korábban főként csak építészek vagy éppen jó
szándékú, de gyakran erősen romantikus be
állítottságú laikusok által művelt „várkuta
tá st“ ugyan Magyarországon is egyre inkább
felváltja a középkori várak alapos régészeti
feltárásán alapuló, s egyúttal a történettudo
mány és a művészettörténet legújabb ered
ményeit is felhasználó vizsgálati módszer, hi
ányzik azonban az az intézmény vagy legalább
rendszeres fórum, amely lehetővé tenné az
eredmények gyors közzétételét. Az is egyér
telműnek tűnt, hogy feltétlenül szükséges a
szomszédos országok hasonló kutatásainak
megismerése is. Bár ezek a kérdések akár az
egész középkori régészet vonatkozásában felvethetők lettek volna, úgy véltük, egyáltalában
nem köztudott, hogy az erődített építmények

kutatása legalább olyan fontos a középkor
egészének megismerése szempontjából, mint
a városok vagy falvak vizsgálata.
Konkrét „háttérintézmény“ nélkül - de
több múzeum és a műemlékvédelem szerve
zetének személyes kapcsolatok révén meg
szerzett támogatásával - lényegében magánszorgalomból született meg 1989-ben
Mátrafüreden az első tematikus középkori
vártörténeti konferencia, melyet a következő
évben a szomszédos Gyöngyöstarján mellett
követett a második. A rendezvények sikere
meghaladta a szervezők legmerészebb elkép
zeléseit, és nagyon jó fogadtatásra talált az el
ső „Gastrum Bene“ tanulmánykötet is. (Várak
a 13. században. Castrum Bene 1989. Szerk.
Horváth László. Gyöngyös, 1990.) Ami a kon
ferencia és a kötet nevét illeti, sohasem titkol
tuk, hogy lopott ötletről van szó: a franciaor
szági Chateau Gaillard nevét viselő, lassan
már fél évszázados nyugat-európai várkollokvium-sorozat közép-európai kistestvérét kí
vántuk megteremteni ezzel a latinosán is ejt
hető névvel. Ezen célkitűzésnek megfelelően
már az első rendezvénynek hét külföldi elő
adója volt. Ugyanakkor a sikernek nem csak
előnyös következményei voltak. Kiderült, hogy
a konferencia túl gyorsan kinőtte a kezdeti ke
reteket, így elsősorban a kétszeres házigazda
és az első kötet kiadója, a gyöngyösi Mátra
Múzeum lehetőségeit. Mivel a területileg ille
tékes Heves megyei múzeumi szervezet foko
zottabb anyagi támogatására azért nem szá
míthattunk, mert állandó rendezője volt a
noszvaji végvári konferenciáknak, nem ma
radt más választásunk, mint az önálló szerve
zeti forma létrehozása.
Az 1990 őszén az új egyesületi törvényben
foglaltak szerint megalakult Castrum Bene

MŰHELY

Egyesület kezdetben korántsem egy széles tár
sadalmi szervezetként kívánt működni, s bár
alapszabálya nagyívű célokat fogalmazott meg,
az alapítók „csupán“ a nemzetközi várkonfe
renciák kétévente történő megrendezésére,
illetve köteteik kiadására kívántak vállalkozni.
Az utóbbihoz szükséges pénzeszközök előte
remtése nem volt éppen könnyű, de megoldha
tatlan sem a második kötet szerkesztője szá
mára (Várak a későközépkorban. Castrum Be
ne 2/1990. Szerk. Juan Cabello. Bp. 1992.) Lát
szólag egyszerűbbnek tűnt az első feladat, an
nál is inkább, mivel a program összeállításá
ban egy (kezdetben négy, majd hat külföldi vár
kutatót is magába foglaló) állandó szervező bi
zottság működött közre Gerő László pro
fesszor elnökletével, miközben a munka orosz
lánrésze természetesen mindig egyetlen tagra
hárult. Ugyanakkor a legjobb program sem lett
volna megvalósítható megfelelő házigazda nél
kül - erre a szerepre 1992-ben a pécsi múze
um és az Akadémia helyi bizottsága, 1994-ben
pedig a visegrádi múzeum vállalkozott.
Ennek során a rendezvény olyannyira nem
zetközivé vált, hogy hivatalos nyelvében is kö
vette nyugati mintaképét, előbb csak németül,
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később angolul és franciául is hangzottak el
előadások. Ez újabb buktatókat is hozott, hisz
a többségükben magyar nyelvű tanulmányokat
tartalmazó első kötetekkel szemben a teljesen
idegen nyelvű konferencia-kiadványok eseté
ben különös hangsúlyt kellett fektetni a szak
nyelvi korrektségre. Megfelelő személyi, intéz
ményi és anyagi háttér nélkül, csak az egyesü
let keretei között ez utóbbi feladat szinte meg
oldhatatlannak látszott. Ezzel magyarázható,
hogy a püspökvárakat, illetve a korai középko
ri várakat tárgyaló kötetek máig nem láttak
napvilágot - miközben 1997-ben már megje
lent Lengyelországban az 1996. évi, ötödik
konferencia anyaga (Castle and Church. Cast
rum Bene 5/1996. Ed.: L. Kajzer-H. Paner.
Gdansk, 1997.). A fejlődés következő lépése
ugyanis az lett, hogy a névadó mátrai Benevár
alatt megszületett konferencia átlépte a hatá
rokat. Sőt szinte a közép-európai régiót is el
hagyta, a Visztula partján, Gniew német lovag
rendi várában állapodott meg először, hogy
1998-ban Csehországban (Písek. Vár és vá
ros), 2000-ben pedig Szlovákiában (Nyitra: Vár
és településhálózat) gyűjtse össze a nemzet
közi várkutatás szakembereit.
Természetes, hogy az egykori mátraalji
kezdeményezés ilyen sikere örömmel töltötte
el az alapítókat. Ugyanakkor azt is látni kel
lett, hogy az eredeti célkitűzések jelentős ré
sze így aligha valósulhat meg, hisz a hazai
várkutatás iránt érdeklődőknek csupán kis tö
redéke juthat el az utóbb felsorolt konferenci
ákra - nem is szólva a nyelvtudás hiányából
adódó korlátokról. Mivel ezidőtájt szűnk meg
a sajnálatosan korán elhunyt Sándor György
és az ELTE Tanárképző Kara tanárai által
1992-ben létrehozott Magyar Várkutatók
Egyesülete is, kézenfekvőnek tűnt, hogy új
szervezet alapítása helyett a Castrum Bene
Egyesület bővítse ki tevékenységi körét, azaz
kezdjen tényleges társadalmi szervezetként

A Dunául ni lelepüléslörlénele

Solymosi László

A második világháborút követően a történettudományt különösen érintő személyi, intéz
ményi és politikai változások nyomán a tele
püléstörténet háttérbe szorult. Mályusz
Elemér elvesztette egyetemi katedráját, tanít
ványai zömmel a perifériára kerültek, s az ál
tala 1938-ban indított Település- és Népiség
történeti Értekezések sorozat pedig megszűnt.

A háború pusztításai ugyanakkor jelentős
mértékben kikényszerítették a műemlékvéde
lem és a középkori régészet kibontakozását. A
műemléki és a régészeti kutatások eredmé
nyességét legszemléletesebben két hatalmas
vállalkozás: az 1948-tól jelentkező Magyaror
szág Műemléki 'Topográfiája, illetve az 1966-ban
induló Magyarország Régészeti Topográfiája

működni. A Gerő László professzor halála
után újjáalakult vezetőség - e sorok írójával
mint elnökkel és Búzás Gergellyel, az egyesü
letnek otthont adó visegrádi múzeum munka
társával mint titkárral az élen - úgy döntött,
hogy a nemzetközi Castrum Bene konferenci
ák állandó szervező bizottsága a „márkane
vet“ még az esetleges félreértések ellenére is
megtartva függetlenedjen az egyesülettől, az
utóbbi viszont tegye lehetővé a tagságot min
den komoly érdeklődő számára. Az egyesület
leendő tevékenységét illetően a „keveset, de
jót“ szemlélet érvényesült, s ebben a szellem
ben 1995 óta évenként kerül sor egy két és fél
napos vándorgyűlésre. Az egyre nagyobb ér
deklődés mellett megtartott rendezvények kö
zül előbb a simontornyai Vármúzeumban „Vá
rak a középkor végén“, majd az egervári vár
ban „Várak a középkori határvidékeken“, végül
a sárospataki várban „A torony a várépíté
szetben" témakörben hangzottak el beszámo
lók, melyeket az adott környék új várkutatási
eredményeit bemutató előadások és term é
szetesen a vidék várainak felkeresése egészí
tett ki. 1998-ban a Kárpát-medence török
várépítészete képezi a székesfehérvári ván
dorgyűlés központi témáját, 1999-ben talán
Gyula ad otthont a rendezvénynek.
Az egyesület tehát egyrészt már komoly
tradíciókkal rendelkezik, másrészt még igen fi
atal. Míg a kezdetben megfogalmazott célkitű
zései talán továbbra sem szorulnak változta
tásra, aligha lehet feladata, hogy mintegy „ko
ordinálja“ az országban működő számos vár
egyesületet, további tevékenysége tehát a tag
ság és az érdeklődők elvárásainak megfelelően
alakulhat. Hogy van jövője, azt jól jelzi, hogy
félszáz regisztrált tagja mellett a sárospataki
vándorgyűlésnek már közel száz résztvevője
volt.
■
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The Settlem ent H istory of Transdanubia

A series of conferences on the settlement history of
Transdanubia w as organized by the Special Com
mittee of the Veszprém Academic Committee of the
Hungarian Academy of Sciences, led by István Éri.
This committee wanted to follow and support the
research projects on settlement history, and to
dispel, to some extent, the 'isolation' of researchers
engaged in this work. One of the main priorities was
to provide a forum and publication opportunities
both for professional and am ateur researchers
involved in the study of the region’s past, irre
spective of whether they worked in archives, muse
ums. libraries or educational institutions of Trans
danubia. The overall idea was based on a rather
broad interpretation of their history, the survey of
the types, descriptions of individual features, the
research of social and cultural conditions, family
histories and the history of various institutions, as
well as the research of administration and demo
graphic conditions. A total of ten conferences have
been held between 1975 and 1993, with most
themes concerned with the period between the 11 th
and 20th centuries. Over five hundred papers were
read at these ten conferences, and over four
hundred of these have already been published in the
volumes of the A Dunántúl településtörténete
jSettlcmcnt history of Transdanubia! scries.

sorozat egyre gyarapodó kötetei mutatták.
Átmeneti visszaesés után, az ötvenes évek
végén megkezdődött helytörténeti kutatások
addig nem tapasztalt méretű és tartós rene
szánsza: a „szocialista hazafiság“ elvét valló
politikai vezetés támogatása és a társadalom
egyre növekvő igénye, valamint a turizmus
valóságos honismereti-helytörténeti mozgal
mat hívott életre. Múzeumi és levéltári év
könyvek, tanácsi és egyéb kiadványok sora,
évfordulós kötetek, forráskiadványok jelezték
a helytörténetírás új korszakát. A kutatásnak
új lendületet adtak 1963-tól A z Árpád-kori
Magyarország történeti földrajza, majd 1964től Magyarország Helytörténeti Lexikona, az
országos földrajzi-névgyűjtés kötetei. Olyan
fórum azonban nem volt, ahol a településtör
ténettel különböző módon foglalkozó kutatók
találkozhattak és eszmét cserélhettek volna.
Az a körülmény, hogy Magyarország Régésze
ti Topográfiája és Magyarország Helytörténeti
Lexikona egyaránt Veszprém megyei kötettel
kezdődött, szinte predesztinálta, hogy Veszp
rémnek meghatározó szerepe legyen a kívánt
fórum megteremtésében. Éri István veszpré
mi múzeumigazgatóé az érdem, hogy ezt a le
hetőséget felismerte és élt vele. 1971-ben
megszervezte a magyar középkor kutatóinak
nevezetes nagyvázsonyi találkozóját, majd
1973-ban a településtörténeti kutatás mód
szereiről rendezett Veszprémben konferenci

át, az utóbbit immár a Magyar Tudományos
Akadémia által ugyanabban az évben alapított
Veszprémi Akadémiai Bizottság Településtör
téneti Szakbizottságának elnökeként. E két
ülésszak megalapozta és egyben előkészítette
A Dunántúl településtörténete címmel 1975ben indított konferencia-sorozatot.
Az MTA VEAB Településtörténeti Szakbi
zottsága úgy döntött, hogy a Pécsi Akadémiai
Bizottság (PAB) illetékes Szakbizottságával
közösen konferencia-sorozatot indít a Dunán
túl településtörténetéről. A döntés hátterében
a településtörténeti kutatások fontosságának
felismerése, támogatásának szándéka és a
kutatói elszigeteltség oldásának igénye állt. A
cél pedig az volt, hogy fórumhoz, publikálási
lehetőséghez jussanak a régió múltjával fog
lalkozó hivatásos és - jó értelemben vett am atőr kutatók, függetlenül attól, hogy du
nántúli levéltárakban, múzeumokban, könyv
tárakban, oktatási intézményekben vagy má
sutt - netán más régióban - dolgoznak.
Az elképzelés a településtörténet olyan ér
telmezéséből indult ki, amelybe éppúgy bele
fért a település folyamata, a településtípusok
számbavétele, az egyes objektumok bemuta
tása, mint a társadalom, a határhasználat, a
művelődési viszonyok vizsgálata, a család- és
intézménytörténet, a közigazgatás vagy a de
mográfia kutatása. Úgy tervezték, hogy öt
konferencián előadások és korreferátumok
segítségével 1686-tól kezdve napjainkig köve
tik nyomon a Dunántúl településtörténetének
alakulását. Az 1686-os korszakhatár kiválasz
tását döntően az indokolta, hogy a török ki
űzése után a településtörténet szempontjából
is alapvetően új folyamat indult el, óriási
mennyiségű forrásanyag keletkezett és ma
radt fenn, immár nem csak az országos, ha
nem a helyi levéltárakban is. A döntésnek
mindamellett praktikus okai is voltak. A törté
neti kutatók zöme egyrészt - különféle indítta
tásból - a XVIII., méginkább a XIX-XX. század
történetével foglalkozik, másrészt az említett
két korábbi konferencia éppen a középkor te
lepüléstörténeti kérdéseit tárgyalta.
A szervezés munkáját T. Mérey Klára, Ka
nyar József és főként Farkas Gábor végezte.
Két ülésszaknak Székesfehérvár (1975,
1978), egynek-egynek pedig Pécs (1976), Sió
fok (1980), illetve Veszprém (1981) adott ott
hont. Időközben kiderült, hogy a célkitűzés
megvalósításához kevés az öt konferencia.
Ezért úgy tervezték, hogy a sorozat lezárása
ként 1982-ben az 1945 utáni periódusról
Szekszárdon tartanak ülésszakot. Ez a szán
dék némileg módosított - XVII1-XX. századi tematikával csak 1989-ben teljesült.
Jelen sorok írója szervezőként akkor került
kapcsolatba a sorozattal, amikor 1981 elején
(jó másfél évtizedre) a kétszer is nevet változ
tató - előbb Történelmi, majd Történettudo

mányi - Szakbizottság Településtörténeti Mun
kabizottságának elnöke lett. Feladatát nagy
mértékben megkönnyítette, hogy Madarász
Lajos, majd röviddel később Somfai Balázs tit
kár személyében áldozatkész segítőtársakat
kapott, s munkahelyük, a Veszprém Megyei Le
véltár kereken egy évtizedig a Munkabizottság
háttérintézménye lett. Az új összetételű mun
kabizottság a sorozat folytatása mellett dön
tött. Miután Székesfehérvár visszalépett az
ötödik konferencia megrendezésétől, örömmel
vállalta annak veszprémi lebonyolítását, mi
ként a Tolna Megyei Levéltárnak és a többi
társrendezőnek is segítséget nyújtott a emlí
tett szekszárdi ülésszak megszervezéséhez.
Ugyanakkor Veszprémben három újabb konfe
renciát rendezett (1984, 1987, 1990), míg a ti
zedik - jubileumi - ülésszaknak, Filep Antal és
Néma Sándor szervezésében, 1993-ban Győr
adott otthont. Megkíséreltük a sokirányú kuta
tói érdeklődést egy-egy adott témára (pl. falu,
mezőváros, város, vár) irányítani. Az ülés
szakokon ismét helyet kapott a középkor, sőt a
régészet révén néhány korábbi korszak is.
Nem zárkóztunk el attól, hogy a dunántúli te
matika alkalmanként országossá bővüljön.
Szóhoz jutottak a pályakezdő fiatalok, a kör
nyező országokban élő magyar kutatók (Ko
vács András, Pál-Antal Sándor és mások). A
résztvevők többek közt Mályusz Elemér tanít
ványaival: Jakó Zsigmonddal és Maksay Fe
renccel, valamint a szervezésben oly fáradha
tatlan Major Jenővel, a településtörténet kivá
ló tudósaival is találkozhattak.
Az 1975 és 1993 között tartott tíz konfe
rencián több szekcióban közel ötszáz előadás
hangzott el. Kilenc ülésszak anyagából össze
sen 434 hosszabb-rövidebb tanulmány, közle
mény látott napvilágot egyszerű, illetve a IX.
kötetben a korábbiaknál szebb kivitelben.
A Dunántúl településtörténete sorozat leg
nagyobb jelentősége abban áll, hogy közel
húsz éven át minden szakmai arisztokratiz
must félretéve a téma iránt érdeklődő és azt
művelő szakember (történész, levéltáros, ré
gész, muzeológus, néprajzos stb.) és amatőr
kutató (erdőmérnök, közlekedési mérnök,
ügyvéd, vasutas, molnár stb.) számára egy
aránt fórumot biztosított, és ezt akkor tette,
amikor még alig volt más lehetőség. Időköz
ben - jórészt éppen a településtörténeti kon
ferencia hatására - megszaporodtak a tudo
mányos ülésszakok, az egy-egy levéltárhoz,
múzeumhoz vagy más intézményhez, szerve
zethez kapcsolódó rendszeres összejövetelek.
Mindez azonban nem teszi fölöslegessé a
VEAB egyedülálló rendezvénysorozatát. A Du
nántúl településtörténete 1975 óta tartó kon
ferencia-sorozat - miként Benda Kálmán
hangsúlyozta a X. ülésszak győri megnyitóján
- hagyományt teremtett. Nem volna szeren
csés megszakítani. Várjuk a folytatást!
■
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Római koros régészek öntevékeny szakmai szerveződése

Balácai H agyom ányőrző

Zsicli Paula

A római korral foglalkozó kutatók szakmai önszerveződése részben más korszakokhoz,
részben a nemzetközi kutatáshoz kötődik. Az
önszerveződés jelentős mértékben függ a helyi
múzeumok segítőkészségétől és az ott dolgozó
régészek önálló kezdeményezésétől. Az önszerveződés jogi és pénzügyi feltételei a 80-as
évek végén, a 90-es évek elején alakultak ki,
részben a társasági törvény megalkotásával,
részben pedig az alapítványok létrejöttével. Az
önszerveződések és tevékenységük egy része
regionális jellegű, más részük országos jelen
tőségű, sőt akad, amelyik már nemzetközi
kapcsolatokkal is rendelkezik.
Egyesületek, alapítványok
Jelenlegi ismereteim alapján az alábbi egye
sületek és alapítványok segítik tevékenysé
gükkel a hazai római kori régészetet: Aquin
cum Baráti Kör, Pro Aquinco Alapítvány, Pro
Gorsio Alapítvány, Balácáért Alapítvány,
Scarbantia Társaság. Ezeken kívül - legjobb
tudomásom szerint - Campona és Brigetio
feltárására is szerveződött alapítvány. Sajnos
ezeknek az alapítványoknak a tevékenysége
nem kap megfelelő publicitást, így csak vélet
lenül és személyes kapcsolatok útján szerez
hetünk róluk tudomást.
Ezek az alapítványok elsősorban olyan ré
gészeti kutatások, tudományos feldolgozások,
stb. finanszírozását teszik lehetővé, amelyek
re állami keret nem, vagy nem megfelelő
mértékben áll rendelkezésre. Az alapítványi

forma megkönnyíti a szponzorálás útján törté
nő pénzügyi támogatást is.
Az alapítványok mellett az egyesület jelen
ti a másik legfontosabb szerveződési formát.
Ennek nagy hagyományai vannak külföldön
(Museumsverein, Museumsfreundekreis, stb.).
Ennek mintájára alakult meg pld. az Aquin
cum Baráti Kör, vagy a Scarbantia Társaság,
melyek nemcsak a helyi múzeumok, illetve a
szőkébb régió régészeti kutatásának finanszí
rozásához járulnak hozzá, hanem tömörítik
azokat az érdeklődő, de nem feltétlenül szak
ember múzeumbarátokat, akik akarnak és
tudnak tenni valamit a régészetért. Az egyesü
leteknek elsősorban a helyi művelődésben be
töltött szerepe a lényeges. Egy-egy ilyen egye
sületnek, baráti körnek azonban, ha hiteles és
értékes munkát kíván végezni, tevékenységét
mindenképpen szakember (régész, muzeoló
gus) irányítása alatt kell folytatnia. Sikeres te
vékenység esetén a baráti körök között nem
zetközi szinten is létrejöhet kapcsolat. így pld.
a csaknem 100 éves múltra visszatekintő
Carnuntum Verein és a csupán néhány éves
Aquincum Baráti Kör tagjai kölcsönös látoga
tást tehettek egymás „székhelyén“.
Szakmai találkozók, konferenciák
A római koros régész szakemberek öntevé
keny kezdeményezésének másik köre a szak
mai találkozók, konferenciák szervezése. Ezek
aktualitását az új leletek előkerülése, egy-egy
régészeti téma hirtelen központba kerülése

Az 19 94-es konferencia résztvevői m eg tek in tik az aquincum i á s a tá s o k a t - P articipants of th e 1994 c o n feren ce
a t th e A quincum ex cav atio n s

Professional Organizations o f Archaeologists of
the Roman Period
The professional organizations created by archae
ologists of the Roman period is partly linked to other
archaeological periods, and partly to international
research. It is also greatly dependent on the help
from local museums. The legal and financial
background to these initiatives was created in the
late 1980s and early 1990s, by the enactment of the
Associations Bill and the establishment of various
foundations.
According to my present knowledge, the follow
ing associations and foundations play an important
role in promoting Roman archaeology in Hungary:
Aquincum Association, Pro Aquinco foundation, Pro
Gorsio Foundation, Baláca Foundation, Scarbantia
Association. As far as 1know, associations have also
been founded for the excavation of Campona and
Brigetio.
These foundations arc primarily concerned with
raising the necessary funds for archaeological
investigation, publications, etc. The different
associations mostly include laymen who have the
means, and arc prepared to contribute to Hungarian
archaeology.
Conferences arc generally organized on the
occasion of major anniversaries, or when exciting new
finds arc brought to light or when a specific archae
ological issue is deemed important. Three thematic
conferences were held between 1994 and 1998.
Besides professional conferences, the past few
years have also seen a proliferation of programmes
with the aim of reviving the traditions and games of
classical antiquity for children and the interested
layman. The main goal of these programmes is to
acquaint visitors with Roman life and customs.
Besides the traditional Flora festival in Gorsium, we
can mention the Floralia in Aquincum and the Baláca
Day; a similar programme, the Campona Days, was
organized in Campona in 1997. Gorsium was the
setting for theatrical plays, while in Aquincum the
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programme was organized around flowers and
music; the Baláca programme was dominated by
sports events, and Campona proved an excellent
choice for presenting military life. All of these
program m es included presentations of Roman
culinary delights, gladiator fights and selection of
Roman crafts.

vagy évfordulók, megemlékezések jelentik. A
helyi megemlékezéseken kívül ezek a rendez
vények általában nemzetköziek, külföldi szak
emberek részvételével történnek.
A teljesség igénye nélkül néhány, az utóbbi
években kezdeményezett és megvalósult te 
matikus konferencia:
1994 - „Római város a modern városban“ kon
ferencia a városi régészetről (Budapest, BTM
Aquincumi Múzeum),
„ Forschungen und Ergebnisse“ konferencia a
római villa témakörében (Veszprém, Laczkó
Dezső Múzeum);
1996 - „Párhuzamok és különbözőségek“ kon
ferencia a római kori halomsírok, kocsi- és
lótemetkezésekről (Veszprém, Laczkó Dezső
Múzeum);
1998 - „Újabb pannóniai falfestmények“ (EL
TE, Régészeti Intézet).
Emlékülések:
1996 —Alföldy András (Budapest, ELTE);
1996 - Csatkay Endre (Sopron);
1997 - Nagy Lajos (Budapest, BTM Aquincumi
Múzeum).
Természetesen ezeken kívül többé-kevésbé
rendszeresen kerül sor ásatási beszámolókra,
illetve kutatási programok bemutatására, el
sősorban a MTA Régészeti Intézetében, illetve
a Nemzeti Múzeumban.

Folók-pliolos: Komjáthy I!

Az aquincumi h agyom ányőrző csoport, 1 9 9 4 - The A quincum „K eep ers of traditions" group, 1994

moknak többnyire nincs anyagi fedezetük, s
létrejöttüket elsősorban a régészek öntevé
keny szervezőmunkájának köszönhetik. Az
alapítványok és az egyesületek ugyancsak ki
veszik részüket ezekből a munkákból. A már
hagyománnyá vált gorsiumi Flora ünnep, az
aquincumi Florália, Római Virágünnep és a
balácai napok mellé csatlakozott 1997-ben a
„Camponai Játékok“ rendezvénye. Mindenütt
a római hagyományok felelevenítése volt a
cél, a különböző helyszínek jellege alapján
(város, katonai tábor, villa) azonban a római
életnek más-más vonása dominált. Gorsium
elsősorban a színházi játékok helyszíne,
Aquincumban a virágok és a zene köré cso
portosulnak a programok, Balácán a sport
versengés dominál, míg Campona elsősorban
a katonai életmód bemutatására alkalmas
helyszín. A programok azonos elemei a római
ételkóstolók, a gladiátorküzdelmek, a római
kézműves foglalkozások, így az agyagozás,
stb. Az életmód bemutatókon, kézműves fog
Rendezvények, programok
lalkozásokban megjelentek már a újonnan
megindult kísérleti régészeti kutatások egyes
Az elmúlt néhány évben a szakmai összejöve
elemei
is. A jobb összehangolás, az időpontok
telek mellett egyre inkább megjelennek azok a
egyeztetése
érdekében Aquincum, Gorsium,
programok, melyek mind a gyerekek, mind
Baláca
és
Campona
ez évtől közösen állítják
pedig az érdeklődő felnőttek számára felele
össze „Pannónia Római Ünnepi Játékainak“
venítik az antik hagyományokat, játékokat.
programját.
Ezeknek az a célja, hogy a római életet, szo
Ezek a rendezvények lehetőséget adnak an
kásokat közelebb hozzák a múzeumlátogató
nak a néhány hagyományőrző csoportnak a
közönséghez. Ezen rendezvényekre a múzeu
bemutatkozására is,
amelyek alig néhány
Az 19 9 4 -e s konferencia m eg n y itó ja - Opening of th e 1 9 9 4 conference
éve működnek nálunk.
Nemzetközi találkozó
jukra is sor került 1995ben,
Aquincumban,
ahová több európai or
szágból jöttek el hosszú
múltra visszatekintő,
hasonló tevékenységet
űző csoportok, s tartot
ták meg bemutatóikat.
A magyarországi cso
portok is lassanként ki
léptek a nemzetközi

színtérre, és ma már rendszeresen kapnak
meghívásokat külföldi találkozókra.
Összefoglalásul
A szakmai önszerveződés jogi és pénzügyi le
hetősége néhány éve már létrejött, azonban
ennek kihasználása egyelőre meglehetősen
szűk körű. Ennek egyik oka az, hogy a közel
múlt múzeumi hagyományaihoz képest ezek a
lehetőségek új, idegen vonásként jelennek
meg, illetve azokba nehezen illeszthetők. Hoz
zájárul ehhez a hazai szakembergárda idegen
kedése és - valljuk meg - tapasztalatlansága,
elsősorban a szervezés és a finanszírozás te
kintetében. Az effajta tevékenység szakmai
megbecsülése sem egyzértelműen pozitív
egyelőre. Ezért jelenleg az önszerveződés leg
sikeresebb területe a múzeumok szakmai
munkájához szorosan kapcsolódó, azt támo
gató tevékenység, melynek bővítését jelentő
sen segítené a hazai és a nemzetközi tapasz
talatcsere lehetősége. Még nincs olyan hazai
állandó publikációs fórum sem, ahol ezekről a
rendezvényekről, szakmai találkozókról, az
egyesületek és alapítványok tevékenységéről
folyamatosan tájékozódni lehetne, a nemzet
közi tapasztalatok is szórványosan és közve
tett módon jutnak el hozzánk.
■

"The Roman Town in a Modem City"
International Colloquium,
held on the occasion of the
100th Anniversary

of the A QUINCUM MUSEUM

October 16-20, 1994 Budapest

Budapest History Museum
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Tudományos konferencia Pest megyében

Korkes Zsuzsa

A Pest megyei Múzeumok
A régészek többsége az el
Igazgatósága 1997. március
múlt években lezajlott nagy
12-13-án kétnapos tudomá
útépítések során feltárt lelet
nyos konferenciát rendezett,
anyagot ismertette. A nagy
melyen a megye valamennyi
területekre kiterjedő lelet
muzeológusa és restauráto
mentések, a megelőző feltá
ra előadást tartott. Az ötlet
rások, a munka koordinálá
természetesen nem új kele
sa, a hatalmas mennyiségű
tű, hiszen más megyékben,
leletanyag kezelése, feldol
mint pl. Bács-Kiskun, Békés,
gozása új típusú feladatok
Heves, már több éve tarta
elé állította a régésztársaMÚZEUMI
nak hasonló jellegű előadásdalmat. A sokszor több száz
sorozatokat. Pest megyében
darabból álló lelet nyilván
KUTATÁSOK
azonban ez volt az első.
tartása, kezelhetővé tétele
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
A megye területén lévő
megkövetelte a régészektől a
múzeumok igen nagy távol
korszerű számítógépes is
ságra esnek egymástól,
meretek elsajátítását is. A
1998. május 18-20.
ezért a muzeológusoknak
szorosan vett muzeológusi
M egyeháza d ísz te rm e ,
csak ritkán nyílik alkalmuk a
munka mellett meg kellett
B u d a p e st V., V áro sh áz u. 7.
tanulniuk, hogyan kell a be
találkozásra, így ez a kétna
ruházókkal tárgyalni, hogyan
pos összejövetel erre kiváló
lehetőséget nyújtott. Az el
lehet az üzleti világban a
szakmai érdekeket érvényesíteni.
sődleges cél azonban az volt, hogy minden
A történészek 20. századi témákat dolgoz
muzeológus ism ertesse legújabb kutatási
eredményét és a múzeumi szervezetben dol
tak fel. Többen az I. világháborús hadifoglyok
gozó kollégák betekintést nyerjenek egymás
naplóit ismertették. Előadás hangzott el a II.
tudományos munkájába. Az előadók igen ma
világháború alatt felállított lengyel menekültgas szintű, jól átgondolt tanulmányokat írtak.
táborról, valamint az 56-os eseményekről is.
A művészettörténészek egy része a Szent
Követelmény volt, hogy csak olyan előadá
sokra kerüljön sor, amelyeket eddig még se
endrén alkotó, vagy a városhoz kötődő mű
hol sem publikáltak. Az előadások tudomány
vészekről, művészeti csoportokról tartott elő
áganként hangzottak el, mindegyikhez egyadást, míg mások művészet-elméleti kérdése
egy elnököt kértünk fel.
ket boncolgattak. Ismertetés hangzott el
Szőnyi Istvánról, valamint a tápiószelei
Az elmúlt évek óriási tudománytörténeti je
Blaskovich család művészetpártoló tevékeny
lentőséggel bíró eseménye volt a váci Fehérek
ségéről.
templomában előkerült kriptaanyag. Az itt ta
A konferencián elhangzott előadások, jegy
lált több mint 300 koporsó rendkívül értékes
leletanyaga adalékot szolgáltathat a 18-19.
zetekkel kiegészítve, fotókkal illusztrálva kö
századi temetkezési rítusokhoz, a városi, pol
tet formájában is megjelentek. (Pest Megyei
gári viselethez, a különböző kultúrák egymás
Múzeumi Füzetek 4. száma.) Célunk, hogy az
mellett éléséhez, illetve egymásra hatásához.
ország különböző részein dolgozó szakembe
A leletek feldolgozása, konzerválása nagy
rek is megismerhessék a Pest megyében folyó
részt már megtörtént. Az állagmegóvási mun
tudományos munkát.
kában a megye több restaurátora is részt vett.
A tanácskozás visszhangja bebizonyította,
A konferencián néprajzosok és restaurátorok
hogy érdemes hasonló jellegű tudományos
ismertették a domonkos templomban előke
összejöveteleket tartani. Hogy mennyire sike
rült 18-19. századi koporsók színvilágát, az
res volt a tavalyi rendezvény, arra legjobb bizo
elhunyt mellé tett olvasók, szentképek típusa
nyíték, hogy ebben az évben nemcsak az aktív
it, illetve azok restaurálását. A néprajzi elő
muzeológusok és restaurátorok kívánnak elő
adások másik része levéltári kutatásokra, va
adást tartani, hanem a múzeumi szervezettől
lamint terepen végzett gyűjtésekre épült. Is
megvált kollégák is, így az idei rendezvényt
már három naposra szervezzük. Ezúttal is ter
mételten bebizonyosodott, hogy még mindig
vezzük a kötet megjelentetését, bár az ehhez
lehet újat gyűjteni, alapkutatásokat végezni,
és még közel sem vagyunk a sokat emlegetett
szükséges anyagi források sajnos még nem áll
nak a rendelkezésünkre.
■
24. órában.

Scientific Conference in Pest County
The Directorate of the Museums of Pest County
organized a two-day scientific conference on 12-13
March, 1997. All curators and restorers of the
organisation held a lecture at the conference so that
they could introduce the latest results of their
researches and could get acquainted with one
another’s scientific work. Well elaborated and highquality studies were written. The lecturers were
expected to produce works that had not been
published anywhere up to then.
in the recent years a most important event of the
history of science was the crypt finds discovered in
the church of the Dominic order in Vác. At the
conference folklorists and restorers spoke of the
mourning colours of the 18th-19th century coffins,
the types of the rosaries and the devotional pictures
placed beside the dead, and the restoration process
of them. Other papers on folklore were based on
archival researches and collections during fieldwalks.
Most of the archeologists lectured on the finds
exposed in the course of the road constructions of
the recent years.
The historians elaborated 20th century subjects.
Some of the art historians dealt with artists or
artists’ groups working in or linked with Szentendre,
while others analysed questions of art theory.
The lectures completed with notes and illus
trated with photos were published in the fourth vol
ume of the Museum Publications of Pest County.
The reception of the conference has proved the
importance of such scientific meetings.

Pest Megyei Múzeumi Füzetek 4.
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Fiatal néprajzkutatók konferenciasorozata

Báli János

Az 1990-es évek elején a korábbiaknál sokkal
erőteljesebben jelentkeztek a néprajztudo
mány kiútkeresési törekvései. A rendszervál
tást követően ugyanis csökkenni látszottak
azok a közvetlen nemzeties néprajzi indokok,
melyek például az erdélyi néprajzi kutatásokat
katalizálták, vagy amelyek a táncházmozga
lommal párhuzamosan egyfajta haladó értel
miségi ellenzékiséget sugalltak. Ez időre tehe
tő a „Buksz-vita“ néven ism ertté vált tudomá
nyos „háború“, amelyben a magyar néprajz
hagyományos irányának folytatására „feleskü
dött“ tudósai „összecsaptak" a tudományszak
megújulásáért, a modern kulturális antropoló
giai eszmék elterjesztéséért zászlót bontó
szakemberekkel.
Az évtized elejének volt még egy jelentős
mozgalma a néprajzon belül. Egy fiatal nép
rajzkutató generáció bontogatta szárnyait,
amely karakteres véleménnyel rendelkezett a
változásokról és a néprajztudomány feladata
iról, lehetséges irányairól. Korábban, a felülről
irányított és a szenioritás elvére alapozott
kultúrpolitikában nem volt arra mód, hogy fia
tal kutatók szervezett keretekben a hangjukat
hallassák. A rendszerváltás viszont megte
remtette az alulról szerveződő tudományos
mozgalmak feltételeit, ami után szinte tör
vényszerű módon a fiatal - 35 év alatti - nem
zedék megteremtette a maga hagyományát.
E hagyomány a Fiatal Néprajzkutatók Kon
ferenciasorozata lett, ahol is a különböző,
néprajzkutatással foglalkozó magyarországi
és határainkon túli intézmények képviselői sa 
ját kutatásukról beszámolhatnak az érdeklő
dők előtt. Az egyes konferenciákat olyan, már
hírnevet szerzett néprajzkutatók vették szár
nyaik alá (például Borsányi László, Fejős Zol
tán, Kunt Ernő), akik azonosulva a rendezvé
nyek eszmeiségével, sokszor a konferencia el
nöki tisztjét is ellátták, és szakmai tanácsaik
kal, észrevételeikkel segítették az előadáso
kat. A szervezésben és a részvételben eddig a
magyar néprajz oktatásával foglalkozó tan
székek jeleskedtek (Budapest, Szeged, Pécs,
Debrecen, Kolozsvár), kiegészülve a múzeumi
kutatóhelyekkel, mint például a budapesti
Néprajzi Múzeum, a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum és a vidéki múzeumok (Mis
kolc, Kalocsa), valamint az MTA Néprajzi Ku
tatóintézete, az ELTE Kulturális Antropológia
Tanszék és a miskolci egyetem Antropológia
és Vizuális Kommunikáció Tanszéke.
Az első konferenciára, melyet Makón ren
deztek 1991-ben került sor. Ezt követték sor-

Young Ethnographers' Conference Series
The emergence of a young generation of ethno
graphers coincided with the search for new
directions in the ethnographic disciplines in the
early 1990s. When, in the wake of the political
changes, conditions were ripe for grass-root
academic movements, the researchers under 35
working in Hungarian and non-Hungarian ethno
graphic institutions organized the Young
Ethnographers’ Conference Scries. Organizers and
participants include researchers from university
departments and museums. The first conference
was held in Makó in 1991, and since then a
conference has been organized every year, exploring
one specific theme. The lectures arc then collected
and published in a volume. The papers read at the
first three conferences have already been published.

rendben az Aggteleken (1992), a Kalocsán
(1993), a Budapesten (1994), az erdélyi
Illyefalván (1995) és az Ócsán (1997) rende
zett találkozók, melyek mindegyike kiváló al
kalmat teremtett a már csak koruknál fogva is
kevesebbet szereplő és publikáló tudósoknak
és tudósjelölteknek a szakmai megmérette
tésre. Kiemelendő a konferenciáknak az a sze
repe, hogy megismerteti és összekovácsolja
egymással a fiatal néprajzos generációt. Az
előadásokat követő viták, majd a konferenciák
menetrendjébe illesztett szakmai kirándulá
sok alkalmával sor került a felmerült tudomá
nyos problémák megvitatására, továbbgon
dolására.
A konferenciákon résztvevők számát nagy
mértékben befolyásolta az, hogy hol és mikor
rendezték meg a találkozót. Sajnos az útikölt
séggel terhelt részvételi költséget (szállás, ét
kezés) nem minden intézmény tudta biztosí
tani, ami némely esetben az alacsonyabb
részvételi számban mutatkozott. Ennek (is)
köszönhető, hogy legtöbben a budapesti, leg
kevesebben az illyefalvi konferencián jelentek
meg. Az egyes konferenciákra bárki jelentkez
hetett előadással, ugyanakkor a rendezők
minden évben igyekeztek egy konkrét problé
ma köré szervezni az eseményt. Az első há
rom rendezvény még viszonylag általánosabb
témákat fogalmazott meg, mint például a
tárgy és az ember (Aggtelek), de 1994-től már
markánsan érezhető az a vonulat, amely egy
felől szűkített problémakörű, tematikus kon

ferenciákban gondolkodik, másfelől a közpon
ti tém át a jelen társadalom tudományos kihí
vásának rendeli alá. Ezért válhatott például a
modernizáció néprajzi kutatása az 1994-es,
míg a turizmus problémaköre az 1995-ös kon
ferencia vezérgondolatává.
A konferenciák nem csupán előadási lehe
tőséget biztosítanak a résztvevőknek, hanem
az előadások anyagából tanulmánykötet is ké
szül. Ezek közül a makói (sajtó alá rendezte
Fejér Gábor, megjelent A Makói Múzeum Füze
tei 75. kötetében, Makó, 1993), az aggteleki
(szerkesztette Bodnár Mónika, Katona Judit
és Vida Gabriella, megjelent a miskolci Her
man Ottó Múzeum Közleményeinek 28. köte
tében, Miskolc 1993) és a kalocsai (szerkesz
tette Romsics Imre, megjelent „A másik
ember“ címmel Kalocsán, 1994-ben) elké
szült, de a többi kötet is megjelenésre vár, kö
zülük nyomdában van a budapesti (szerkeszti
Szűcs Alexandra) és az illyefalvai (szerkeszti
Fejős Zoltán) anyag.
A hagyományteremtő rendezvénysorozat
sikerét bizonyítja, hogy erre a mintára meg
született a konferencia „kistestvére“ is. A Ma
gyarországi Néprajzhallgatók Egyesülete
(MNE) ugyanis a 90-es évek elejétől kezdve
hasonló célú konferenciákat szervez, melyek
jól kiegészítik a Fiatal Néprajzkutatók konfe
renciasorozatát. Reméljük, hogy a jövőben is
folytatódik e nemes hagyomány, melynek
szárnyain az elmúlt években megannyi fiatal
tehetség bontakozott ki.
■
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Gondolatok a Fiatal Őskoros Kutatók I. Összejövetelével kapcsolatban

Hajdú Zsigmond - Nagy Emese Gyöngyvér

I. Előzmények
Az elmúlt évtizedekben a magyar régészek
gyakran adták jelét - elsősorban magánbe
szélgetések alkalmával - a „magukra hagya
tottság” érzésének. Különösen az ős- és népvándorlás korra szakosodott fiatal pályakez
dők érezték magukat mindentől elszakadva,
amikor vidéki múzeumba kerültek. Hirtelen
távolivá váltak az egyetemi évek álmai, illúzi
ói. Ugyanakkor a legtöbb esetben nem épültek
még ki azok az új szakmai szálak és kapcsola
tok, amelyek mentén el tudnák képzelni, majd
lassan kiteljesedő pályájukat.
A megnövekedett egzisztenciális gondok és
a vidéki múzeumok olykor megmagyarázhatat
lanul nyomasztó légköre arra ösztönözték a
kezdő régészeket és a már régebben ott dolgo
zó - de a változtatás igényéről még le nem
mondott - pályatársakat, hogy két kézzel sokszor kétségbeesetten is - kapaszkodjanak a
régészetbe és azon belül igyekezzenek lehető
ségük és tehetségük arányában „kitalálni” ma
gukat. Ebben a helyzetben sokszor felmerült
egy nosztalgikus szakmai találkozónak, esetleg
valamilyen közös munkára épülő program elin
dításának kérdése. Szóba került a meglévő helyi és országos folyóiratok tartalmi és formai
megreformálásának igénye, az érdeklődő kö
zönség irányába nyitó új kiadványok, ill. a csak
a szakma aktuális híreit közre adó újság elindí
tásának terve. Legtöbb esetben ezek a gondo
latok nem tudtak összefogni és megmozgatni
akkora erőt, hogy intézményesült formába lép
jenek, majd kibontakozzanak.
Ebben az állapotban mérföldkőnek számí
tott a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak I.
Konferenciája (Szentes, 1990 ősze), melynek
nemcsak az elsöprő, lelkes hangulata maradt
emlékezetes a résztvevők számára, hanem ki
indulópontjává vált egy évenként más-más
helyen megrendezendő találkozósorozatnak
is. Itt a rendezők által ajánlott témakörben vagy attól eltérve - hangzanak el előadások,
melyeknek anyagát később közlik egy kötet
ben. Ez a sorozat 9 éve működik és a kilence
dik helyszínen, Egerben fognak ez év őszén ta
lálkozni. A konferenciakötetek közül hat már
megjelent, a hetedik megjelenés előtt áll.
Egyesek a túlzott „belterjesség”, mások az
egyenetlen színvonal miatt kritizálják.
A szentesi találkozó szervezői még konkré
tan értették a „fiatal” jelzőt és meghatározó
elvnek tekintették a „generációs szemponto
kat” (életkor, tanulmányok befejezésének éve,
új kiadvány, stb.). A második találkozó szerve

zője már fontosnak tartotta a résztvevő fiata
lok életkorának pontos, számszerű behatáro
lását (az egyetemi hallgatóktól a 40. életévet
be nem töltött kutatókig), valamint a tudomá
nyos jelleget igyekezett erősíteni (ajánlott té
makör, megszabott előadásidő, igényes kötet
szerkesztés). A harmadik találkozó után kiala
kult az a forma, melynek két állandó pontja
van: az elnök személye és az előadásokat egy
befogó kötet. Közben a kezdeményezők szere
pét fiatalabbak vették át, de az alapformát
megtartották. Összegezve elmondhatjuk, hogy
„életképesnek” és egyben példamutatónak bi
zonyult a szentesi kezdeményezés.
II. A konferencia
Néhány őskoros régész is részt vett a népván
dorlás korosok találkozóin, majd több helyen
felröppent a hír, hogy valaki szervezi az első
őskoros találkozót... Végül 1997. november
10-13. között Debrecenben a Déri Múzeum „fi
atal” régészei szervezésében létrejött a „Fiatal
Őskoros Kutatók I. Összejövetele”. A rendezők
igyekeztek teret biztosítani a különböző kezde
ményezéseknek és ötleteknek, ezért még ta
vasszal egy három oldalas felhívást küldtek az
ország valamennyi érintett múzeumába, ill.
felsőoktatási intézményébe. (A Körlevél rövid
kivonata megjelent a Múzeumi Hírlevél XVIII.
évfolyam 11. számában (1997. november).
Meglepően sok vélemény jutott el a Déri
Múzeumba, ezek figyelembe vételével készült
el a program. Igény merült fel egy olyan fó
rumszerű rendezvényre, ahol a magyarorszá
gi ősrégészet általános problémái kerülnének
megvitatásra, ill. egy enyhén provokatív jelle
gű kiállítás rendezésére is, mely - vitát kivált
va - keretül szolgálna a találkozóhoz. (A kiál
lítást „Régészet történelem nélkül” címmel a
múzeum nagytermében - a konferencia hely
színén - tekinthették meg az érdeklődők.)
Az első napon - a fórum jellegnek megfele
lően - három vitaindító előadást hallhattunk az
ősrégészet mai helyzetéről, majd ezt követően
kötetlen beszélgetés formájában több problé
ma merült fel. A második és a harmadik napon
a tudományos ülésszak keretében - de ahhoz
képest kevésbé kötött formában - beszámolók,
elemzések hangzottak el a mezolitikumtól a
késő bronzkorig. (Egy poszter jellegű bemutat
kozásra is sor került a késő vaskor idejéből.)
Az utolsó napon a Polgár környéki ásatások
színhelyeit és az ott lévő Régészeti Bázist te
kintették meg a résztvevők, miközben lehető-

Thc First Conference of Young Prehistory
Researchers
In the past few decades, Hungarian archaeologists
tiavc often complained about their feeling of „being
abandoned". This was especially true of young
professionals in provincial museums, who felt that
they were completely isolated. The idea of holding
conferences or elaborating projects of joint work
was often suggested.
One milestone in this respect was the First
Conference of Young Migration Period Researchers
held in Szentes in the autumn of 1990 which, as it
turned out, became the beginning of a conference
series held each year in a different location. The
papers read at these conferences were collected
and published in separate volumes. Six of them
have already been published.
A few prehistory researchers also participated in
the conferences organized by archaeologists of the
Migration Period. Between November 10-13, 1997,
the ‘young’ professionals working in the Deri
Museum of Debrecen organized the First Conference
of Young Prehistory Researchers. The idea of
forming a forum was raised during the preparation
where the general problems of Hungarian prehistory
could be discussed, as well as the mounting of a
rather provocative exhibition, entitled, „Archaeo
logy without history", which could serve as a frame
of reference for the conference.
Three keynote lectures were delivered on the
first day on the current situation of prehistoric
research, while on the second and third days
various papers were read on topics ranging from the
Mesolithic to the Late Bronze Age. On the last day,
the participants visited the excavations and the
archaeological base at Polgár, which also offered an
opportunity for informal discussions.
The participants decided to hold similar confer
ences every two years and to publish the papers.
One day of the conference should be devoted to an
excursion and informal talks since this would offer
ample opportunity for discussing all current
problems in prehistoric research.

ség nyílt újabb aktuális kérdések megvitatásá
ra és az előző napi tapasztalatok, élmények és
vélemények kicserélésére.
Az előadások, viták és hozzászólások nem
tükröztek egységes szellemi irányt, sokkal in
kább szerteágazóak, véletlenszerűek színvo
nalukat tekintve egyenetlenek voltak. Szóba
kerültek például a kőeszközök tipológiai prob
lémái, az újabb ásatási technikák elemzése, a
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régészeti nevezéktan kérdései, sőt a régészeti
korok historiográfiai és egyéb szempontú
megközelítései is (pl. a környezetrégészet és a
kísérleti régészet).
Érezhető volt a résztvevők azon meggyőző
dése, hogy a jövőben nagy szükség van ilyen
jellegű rendezvényekre. A Debrecenben meg
ismert formát - lényegét tekintve - elfogadták
és folytathatónak ítélték; vagyis két évenként
kerüljön sor egy-egy találkozó megszervezé
sére, mert évenként nem tudnánk azt megfe
lelő szakmai tartalommal kitölteni. A szakmai
irányvonal erősítésének szándéka fejeződött
ki abban az igényben, hogy minden találkozó
az előzőn meghatározott téma köré szerve
ződjön. Felmerült a lehetősége annak is, hogy
Debrecen esetleg állandó helyszínné váljon. A
véleményekből kitűnt, hogy csak egy kötetlen
beszélgetéssel, kiállítással és kirándulással
egybekötött „konferencia” biztosíthatja azt az
optimális légkört, melynek során az ősrégé
szettel kapcsolatos valamennyi probléma a
felszínre kerülhet; ugyanakkor megtarthatja
azt a szakmai keretet, amely nélkül tartalmát
veszítené a találkozó. A résztvevők egyetér
tettek abban, hogy a rendezvényt az elhang
zott előadások kötetben való megjelentetése
teszi teljessé. Ez a feladat a rendezőkre hárul.

A fenti három cikk a régészeti tudományos
műhelyekbe nyújtott betekintést. Megerősítve
azt az elképzelést, amelyet e sorozat bekö
szöntőjében a folyóirat főszerkesztője megfo
galmazott: szeretnénk a többi szakmai mű
helyt is bemutatni. A műhelyek besorolásánál
a rendező elv tetszőleges lehet - így területi,
régészeti korszakok szerinti vagy tematikus és
az eredmény komoly átfedéseket mutatna. A
teljesség igénye nélkül azért megemlíthetjük,
hogy a regionális műhelyek között hasonló
műhelyek léteznek a Dunántúlon (hasonlókép
pen a szomszédos országok régióinak bevoná
sával), rendszeresen szerveznek tudományos
ülésszakokat. Évtizedes hagyományokkal ren
delkezik a szegedi műhely. A regionális szerve
ződések között fontos szerepe van az MTA vi
déki bizottságai (VEAB, PAB) által indukált, a
helyi múzeumok aktív közreműködésével szer
vezett konferencia-sorozatoknak.
Ez már átvezet bennünket az olyan, orszá
gos érdeklődésre számot tartó tevékenységek
re, mint az iparrégészet, a számítógép alkal
mazása a régészetben és az archaeometria (az
utóbbi magyarországi művelőinek elismertsé

III. Tanulságok, távlatok
A befejezést követő kritikai megjegyzések, ész
revételek - valamint bennünk, rendezőkben is
megfogalmazódott tapasztalatok - alapján ki
jelenthetjük, hogy rendkívül tanulságos dolog
egy ilyen találkozó élményanyaga mind a szak
mai közeg jelen állapotának megismerése,
mind a személyes „önismeret” szempontjából
nézve. (Erre vonatkozóan egy értékelő cikk is
megjelent a Múzeumi Hírlevél XIX. évfolyam 1.
számában -1 9 9 8 . január.)
Az eddigiek alapján - a szakma egészére
vonatkozóan - a következő gondolatok merül
tek fel bennünk:
- A magyar ősrégészettel foglalkozó szakem
berek között nincsenek nemzedéki ellentétek.
(Debrecenben is képviseltették magukat az
egyetemistáktól kezdve a „derékhadat” jelentő
javakorabelieken át a nyugdíjas, nemzetközileg
elismert kutatókig). Az elnevezésben használt
„fiatal” szó semmilyen szempontból sem jelent
életkort, hanem a találkozó minőségére vonat
kozik, mely így a diákköri tudományos konfe
renciák és a nemzetközi szakkonferenciák kö
zé sorolható.
- A legtöbb magyar ősrégész küszködik szak
mai - és talán személyes szinten is - az „el
szigeteltség” állapotával. Többen megjegyez

gét mutatja, hogy a kétévenként megrendezés
re kerülő nemzetközi konferencia vendéglátója
idén hazánk volt).
A z országos hatókörű szervezetek közül kö
vetkező számunkban a 120 éves Magyar Régé
szeti és Művészettörténeti Társulat tevékeny
ségét mutatjuk be.
Reményeink szerint ismertetésre kerülnek
majd a többi néprajzi szerveződések (vallás
történet, palóckutatás, stb.).
Igen tanulságos, hogy a legtradlcionálisabb
rendezési elv - a régészeti korszakok - szerint
működő műhelyek bemutatásánál két új típusú
szakmai önszerveződéssel is megismerkedhet
tek az olvasók: a szemléletükben fiatal őskoros
kutatók kétévenként megrendezésre kerülő
műhelyének munkájával, illetve a római kor
szak kutatóinak részvételével a téma iránt el
kötelezett egyesületek, baráti körök tevékeny
ségében.
Reméljük, a sorozat felkeltette érdeklődésü
ket, várjuk a további beszámolókat.
Wollák Katalin

ték, hogy a fórum jellegnek nagyobb teret kel
lene adni, de a szakelőadásokról sem akart
senki sem lemondani. Érdekes volt azt tapasz
talni, hogy olyan kutatók is eljöttek, akikről az
a hír terjedt el szakmai körökben, hogy nem
szívesen mutatkoznak egymás társaságában.
- A kutatók jelentős része szívesebben készül
fel szakelőadással egy ilyen szakmai találko
zóra, mint egy nemzetközi konferenciára.
(Még az idegen nyelvet jól tudó régészek is ál
lítják, hogy a nemzetközi szakkonferenciák
szellemileg erősen szelvényezettek és ezért
meglehetősen unalmasak.) Az elhangzott elő
adások közvetlen „reakciója” serkentőleg hat
az előadókra és a hozzászólókra egyaránt.
- Az őstörténet mai nyelvezete és a mögötte
húzódó szemlélet alapján kijelenthetjük, hogy
a magyar ősrégészek ma inkább a természettudományok egzaktságot ígérő megállapítása
it fogadják el, mintsem a genetikusán hoz
zájuk közelebb álló történettudomány vi
szonylagos jellegű, korlátozott érvényű igaz
ságait és mintáit.
E tények és tanulságok alapján a fenti sorok
írói reménykednek abban, hogy a fiatal ősko
ros kutatók találkozói folytatódni fognak... ■

Museum research workshops
The title of this new scries refers to the fact that from
the 1950s museums in Hungary were not reckoned as
research centres but rather as institutions of public
education. They have began to act again also as
scientific basis and organiser only since the 70s. This
new column is going to give shorter or longer
overviews about the past and present activity of both
thematically and geographically different workshops.
The above articles arc the first pieces of series
introducing workshops in the frame of history as
discipline - including art. craft, settlement, castle,
fortress history as well as archaeology and
ethnography. The selection contains analyses on the
present situation of the given branch of science, new
initiatives of younger researchers or recently formed
associations, the results of one country museum
organisation etc.
The editors arc waiting remarks and further
reports about different organisations, workshops.
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Visszatekintés
Emlék és valóság
Csontváry Kosztka Tivadar gyűjteményes kiállítása
Székesfehérvár, 1963

E Petres Éva

A Csontváry-kiállítás fordulópont volt a székesfehérvári
István király Múzeum életében, de ennél sokkal több a
magyar művészet története számára. Az a kirobbanó
közönségsiker, amely 1963 májustól októberig zarán
dokhellyé avatta a székesfehérvári Csók István Képtárat
- a Csontváry-kiállítás helyszínét - az 50-es évek szoci
alista-realista képzőművészetének végét, teljes elutasí
tását jelezte.
Előtörténet
Anélkül, hogy a múzeum képzőművészeti gyűjteményé
nek, kiállító tevékenységének kialakulását a kezdetektől
végigvezetném, itt és most csak a Csontváry-kiállítás
megszületésének, tündöklésének és - számunkra - bu
kásának történetét vázolom fel. Mégis, egy rövid vázlat
erejéig végigfutom az előzményeket: hogyan értünk el a
60-as évek fordulójáig.
A 2. világháború előtt, Marosi Arnold igazgatóságá
nak kitűnő korszakában, a múzeum képzőművészeti
gyűjteménye nem tartozott a jelentős gyűjtemények kö
zé, szemben a már akkor is első vonalbelinek számító
régészeti gyűjteménnyel. Egy fontos esemény azonban
történt ekkor: 1938-ban felépült a Székesfehérvári és
Fejér megyei Múzeum (az István király Múzeum nevet
1950-ben kapta a múzeum) új épületszárnya. Ennek 2.
emeleti terme lett később az időszaki kiállítások helye.
A felső- és oldalvilágítású terem, nem teljesen párhuza
mos falaival a legkitűnőbb kiállítóterek egyike ma is. Ezt
a képtárnak szánt új kiállítótermet ekkor a Szépművé
szeti Múzeum magyar anyagából rendezték be.
Az 50-es évek első felétől a múzeumban már főállá
sú szakemberek dolgoztak. Megnyílt a modern régészeti-néprajzi-természettudományi állandó kiállítás, 1951től kezdődően időszaki kiállításokat is rendeztünk. Ezek
közül a legtöbb, mint általában lenni szokott, képzőmű
vészeti kiállítás volt, amelyeket a kortárs művészet ese
tében a Műcsarnok, ritkábban a Múzeumok Központi
Propaganda Irodája szervezésében kaptunk. Saját ren
dezésben valósultak meg a helyi és a nagyobb tájegysé
gek művészeit bemutató tárlatok (Tavaszi-, Őszi tárlat,
Somogy megyei képzőművészek, Pécsi képzőművészek,
Dunántúli képzőművészek kiállításai).
A Műcsarnok kiállításai közül legemlékezetesebbek:
Szőnyi István kiállítása (1954), majd az 50-es évek má
sodik felében Kassák Lajos kiállítása (1957) voltak. Az

utóbbi 1956 után az első
kiállításunk volt (május
12), Kassák Lajos jelen
létében László Gyula nyi
totta meg.
Ugyanez év őszén ke
rült sor Gadányi Jenő
kiállítására, aki szintén
jelen volt a megnyitón. Az érdeklődés mérhető a látoga
tottságon. Kassák kiállítását három hét alatt (május 12
- június 2) 1430-an, Gadányi kiállítását bő két hónap
alatt (szeptember 29 - december 2) 1949-en nézték
meg.

A kiállítás plakátja (Csontváry
ö n a rc k é p e Kondor stílusában)
Exhibition poster (Csontváry's
self-portrait in K ondors style)

A helyszín, a Csók István Képtár
1954 tavaszán a székesfehérvári Városi Tanács múzeum
céljára átengedte a Bartók Béla téri városi kultúrházat. Az
épület arányait Aba Novák Vilmos párizsi világkiállításra
készített, francia-magyar kapcsolatokat ábrázoló pannóihoz igazították, amelyek az eredeti, színpaddal is ellátott
nagytermet díszítették volna az eredeti elképzelés sze
rint. Az épület a háború végére készült el, de valódi sze
repkörét már nem tudta betölteni. A 40-es évek végén, az
50-es évek elején alkalmi célokra használták, bálokat, la
kodalmakat, boxmeccseket rendeztek benne. Amikor az
egyenruházati szabóság műhelyének akarták átadni, Fitz
Jenő, mint a múzeum igazgatója, élete első és utolsó Sza
bad Népnek írt cikkében röviden összegezte, milyen célra
lenne illő használni a jobb sorsra érdemes épületet. Ekkor
adta a Városi Tanács a Megyei Tanács egyetértésével a
múzeum kezelésébe az épület nagyobbik felét, mintegy
kétharmadát (jobb oldali, földszinti felén 1950 óta a Vö
rösmarty Megyei Könyvtár működött).
így született meg a Csók István Képtár, amely kisebb
átalakítás után, 1955. március 27-én nyílt meg. A képtá
rat Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes, Csók
István jelenlétében nyitotta meg. Állandó kiállítását a
Szépművészeti Múzeum magyar anyagából Telepy Kata
lin válogatta, „XIX-XX. századi magyar festészet és
szobrászat“ címmel. Itt is folytattuk az István király Mú
zeum kiállításaiban már elkezdett múzeumi hangverse
nyeinket, a Csók Képtárban lépett fel Béres Ferenc,
Szendrey-Karper László és az akkor Székesfehérváron
tanító Bisztriczky Tibor. A képtár földszinti előcsarnoká
ban időszaki kiállításokat rendeztünk.

Memory and Reality
The Tivadar Csontváry
Kosztka Exhibition at
Székesfehérvár, 1963
The Csontváry exhibition was
a turning point in the life of
the István Király Museum of
Székesfehérvár and it also
marked an important mile
stone in Hungarian art his
tory. Between May and
October 1963. the Csók
István Gallery of Székesfe
hérvár became a place of pil
grimage. The enormous suc
cess of the exhibition also
marked the end, as well as
the complete rejection of the
socialist-realist art of the
1950s. Although a handful of
Csontváry's paintings had
been exhibited at the Brus
sels World Expo, his canvas
es previously were not put on
exhibition in Hungary. Given
the political atmosphere of
the period, the works of this
controversial painter could
only be exhibited on touristic
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grounds. This was the main
motive with which we request
ed Gábor Ö. Pogány's, the
then director of the Hunga
rian National Gallery, help in
organizing an exhibition of
Csontváry’s works.
The exhibited works came
mainly from private collec
tions (primarily Gedeon
Gerlóczy's). Before the open
ing, György Aczél, the allpowerful m aster of cultural
policy at the time, expressly
forbade the director of the
National Gallery to partici
pate in any of the events
linked to the project.
The exhibition attracted
an unprecedented number of
visitors from the entire coun
try. Between May 18 and
October 27,1963, the exhibi
tion drew over 55.000 visi
tors. Csontváry’s art was
thus re-integrated into Hun
garian art and culture. In Sep
tember, Hrushchev’s wife
and two daughters also visit
ed the exhibition together

A Csontváry-kiállítás m egnyi
tása. Bodnár Eva, Fitz Je n ő és
Bujdosó Im re a Baalbek előtt
O pening of th e C sontváry
exhibition. Éva Bodnár, design
er of th e exhibition, Je n ő Fitz
director a n d Im re Bujdosó,
president of th e county coun
cil, in front of Baalbek
Folók-pholos: Gerencsér F

A C sontváry-kiállítás születése, a h á tté r

1958-ban országszerte megalakultak az idegenforgalmi
hivatalok, így Székesfehérváron is. A Fejér megyei Ide
genforgalmi Hivatal vezetője Gonda Istvánné, a kornak
megfelelő ideológiai szemléletű, de intelligens és főleg
ambiciózus egyéniség volt. Férje, a központi járás elnö
keként - ennyi év távlatából is úgy látom - pályát té
vesztett ember volt, hivatalánál sokkal jobban érdekelte
a régészet és nem is csekély mértékben.
Az Idegenforgalmi Hivatal megalakulása után
Gondáné azonnal a múzeum vezetéséhez fordult, kérve,
hogy jelölje meg azokat a lehetőségeket, helyszíneket,
amelyek idegenforgalmi szempontból nemcsak hazai, de
nemzetközi érdeklődést válthatnak ki. így kezdődött el
1958-ban Gorsium rendszeres feltárása, megszületett a
martonvásári Beethoven Múzeum és koncert sorozat,
mint a két legfontosabb idegenforgalmi bázis. Sorra jöt
tek létre vagy újultak meg a megyei emlékházak: Csók
István cecei háza, az agárdi Gárdonyi Géza ház, a
kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékmúzeum.
Szakmai, baráti kapcsolataink 56 után megújultak és
kibővültek. A múzeum korábbi munkatársai, a teljes tu
dományos létszám és sok más kolléga is nyugatra mene
kült, viszont az itthon maradottak közül sokan szorultak
menedékre. így került hozzánk néprajzosként Pesovár
Ferenc, régészként Kralovánszky Alán és Makkay János.
Kiállításaink és ásatásaink kapcsán egyrészt az aktív
kortárs művészettörténészekkel találkoztunk rendszere
sen, másrészt az akkori egyetemi hallgatók, bármelyik
szakra jártak is, resztvettek ásatásainkon.
A műcsarnoki kiállításokat Mucsiné Várhelyi Vanda
és Frank János hozták. Egy alkalommal az Esztergom
ban dolgozó Mucsi András megkérdezett, miért nem
rendezünk Csontváry kiállítást? A Csók István képtár
szinte kínálja magát erre a célra, és higgyem el, a kö
zönség is megérett erre az élményre. Ez volt a csíra,
amely a kiállítás megvalósulásához vezetett.
Ma már saját magam számára is hihetetlen és nehéz
felidézni, hogy milyen taktikázás, „diplomáciai“ előké
születek kellettek a megvalósításhoz. Először is nem a
múzeumnak kellett előállni az ötlettel és a kéréssel. Az
Idegenforgalmi Hivatalhoz fordultunk és meggyőztük
Gondánét (könnyű volt), milyen nagy közönséget vonzana ez a kiállítás. (Fogalmunk sem volt a későbbi roham
ról.) Ezek után kerestük fel
Pogány Ö. Gábort a Magyar
Nemzeti Galéria főigazgató
ját, amikor is az Idegenfor
galmi Hivatal kérte a kiállítás
megrendezését, én csak kí
sértem Gondánét a múzeum
nevében. Ism erve a helyi
erőviszonyokat, Pogány Ö.
Gábor örömmel mondott
igent a Nemzeti Galéria ré
széről és a rendezéssel Bod
nár Évát bízta meg.
így jutottunk el a rendezés
időszakához, amelyben két
frissen végzett muzeológus
is részt vett. A gorsiumi ása
tásokon is dolgozó, a tavaszi,

Képcsarnok által rendezett „Giccs a képzőművészetben“
című didaktikus kiállításon non-stop vezetést tartó ifjú
művészettörténészek: Papp Gábor és Kovács Péter. Kö
zülük Kovács Péter az István király Múzeum kinevezett
művészettörténészeként 1962 nyara óta dolgozott a
múzeumban.
A rendezés napjai, minden szállítási és egyéb szoká
sos bonyodalmak mellett, vidáman és könnyedén foly
tak, Bodnár Éva kívánságára a déli órákat a szokatlanul
meleg májusban a strandon töltöttük. (Évekkel később
mondta el nekem Kovács Péter, hogy Papp Gáborral
együtt meg voltak győződve róla, hogy ez így szokás ren
dezésnél.)
Bár a kiállítás a Magyar Nemzeti Galéria rendezésé
ben készült, a kiállított anyag szinte teljesen magángyűj
tők, elsősorban Gerlóczy Gedeon tulajdonából került ki.
A Galériáé mindössze hat kis kép volt. A Galéria a képek
restaurálását vállalta, a Kulturális Kapcsolatok Intézeté
től a brüsszeli világkiállításra készített kereteket és a
katalógus számára kliséket kölcsönöztek.
Az első mennykő a kiállítás előtt csapott le. Termé
szetesnek tűnt s még az első megbeszéléskor felkértük
Pogány Ö. Gábort, hogy a megnyitón ünnepi beszédet
mondjon. A meghívók elkészültek de azonnal telefon
jött: a megyei pártbizottság ágit. prop. osztályán ke
resztül Aczél György közölte, Pogány Ö. Gábor nem
szerepelhet, nem szólalhat meg, ez kizárólag helyi, me
gyei ügy lehet, a kiállítást csak a megyei tanács VB el
nöke, Bujdosó Imre nyithatja meg. Mindezt a múzeum
közölje Pogány Ö. Gáborral, természetesen úgy, hogy rá
nem lehet hivatkozni. Életem legkínosabb órái közé tar
tozik még ma is (pedig azért akadt még néhány), ami
kor a Nemzeti Galéria (ma Néprajzi Múzeum) első eme
letén vártam, hogy Pogány kijöjjön egy értekezletről, s
beszélni tudjak vele. Azonnal látta, hogy kellemetlen
mondanivalóm lehet, topogok és nem tudom hogy kezd
jem, segített és könnyedén mondta, ki vele, úgyis
tudom, hogy nem maga találta ki. Becsületére legyen
mondva, szemrebbenés és megjegyzés nélkül vette
tudomásul a hírt, viszont az is igaz, hogy a székesfehér
vári múzeumba többé soha be nem jött, mégha Fehér
váron járt is.
A k iá llítá s

A kiállítás megnyílt és az embertömeg áramlott. Szep
temberig három vaskos vendégkönyv telt meg s a beírá
sokat nemcsak a szokásos sablonokkal töltötték meg. A
katalógus első kiadásának 2000 példánya a második hó
napban elfogyott, a második kiadás 10000 példányban
jelent meg. A látogatók száma a kiállítás teljes ideje
alatt, május 18 és október 27 között, 55 405 fő volt.
Nem érzem hivatottnak magam, hogy itt és most ele
mezzem annak a robbanásnak politikai és társadalmi
okait, amely egyfajta szelepként sokféle hiányt, indulatot
és főként szellemi-művészeti kiéhezettséget vezetett le.
Mindehhez rövidesen valamilyen ifjúi kalandvágy járult,
és később jó értelemben vett sznobság is - Fehérvárra
divat lett utazni stoppal vagy másként, de a Csontvárykiállítást látni kellett. Azóta irodalomnyi szakmai írás
született Csontváryról, más művészeti ágakat terméke
nyített meg - Huszárik filmje, Hidas-Seregi balettje -, és
szerves részévé vált művészeti-szellemi kultúránknak.

VISSZATEKINTÉS

Bennem két kép él ma is teljes elevenséggel. Az eme
letre érve, az ún. kisterem falát szinte teljesen betöltő
Mária kú tja , amellyel a belépő mellbeütés-szeriíen
szembe találta magát. S ha el tudott szabadulni ettől a
látványtól, és tovább indult, kinyílt előtte a tér, az egybe
nyíló kettős terem végén, a lezáró falat teljes egészében
betöltötte a Baalbek irdatlan méretű panorámája. Soha
többé nem volt felidézhető ez a látvány, különösen nem
a pécsi kiállítás Csontváryt beszorító, e célra alkalmat
lan Technika Házában; akármilyen nevet is aggattak er
re a kiállítóhelyre. A Szépművészeti Múzeum építészeti
tagoltságával, díszítésével közbeszóló terében a Baal
bek nem is szerepelt. A Csók Képtár teljesen semleges,
de hatalmas levegőjű, felső világítású tere, a valódi tér
a valódi látványt nyújtotta az alkotás számára.
A kiállítás vége

A történet túl szép volt ahhoz, hogy ne legyen - szá
munkra - szomorú vége. Szeptember elején Hruscsov
felesége, Nyina Hruscsova és két lánya Magyarországon
járt. Kádár Jánosné vendégeiként programba került a
Csontváry-kiállítás megtekintése. így került sor a láto
gatásra, amelyen a vendéglátón és a három vendégen
kívül, az egyik vej is jelen volt. Fitz Jenő vezette
Hruscsovnét és Kádárnét, én és Kovács Péter a többie
ket kísértük. Egy megjegyzésre emlékszem, valamelyik
Hruscsov lány, tán Jelena Hruscsova megjegyezte, ter
mészetesen tolmács közvetítésével, hogy még a párizsi
útjuk után is megkapóak ezek a képek.
A látogatást követően szinte azonnal, tán még m ás
nap, megszólalt a telefon. Aczél elvtárs közölte, hogy a
kiállítást haladéktalanul Pestre kell szállítani, ott kell ki
állítani, de nem a Nemzeti Galériában, hanem a Szép
művészeti Múzeumban. Utóbbi indoka úgy szólt, miért
nem rendezte meg Pogány Ö. Gábor eredetileg is ott, a
Galériában. Ismerve a előzményeket, a hátteret, az még
abban az időben is páratlan farizeusságnak számított.
Számunkra a kiállítás elvitele a legnagyobb csapást
jelentette. Szerződésünk Gerlóczy Gedeonnal, megálla
podásunk a Nemzeti Galériával két évre szólt, a kiállítás
gyönyörű Kondor plakátján is 63-64 szerepelt. Adattá
runk őriz egy feljegyzést, amelyben csokorba szedtük ér
veinket a kiállítás megtartása érdekében, mint ismere
tes, hiába. Talán csak annyi eredménye volt, hogy októ
ber 27-ig ki tudtuk húzni Fehérváron maradását, a m ú
zeumi hónapra hivatkozva, hisz programunk gerince a
Csontváry kiállításra épült. A feljegyzés sommásan fog
lalja össze a múzeum véleményét: „A Fejér megyei M ú 
zeumok a C sontváry-kiállítás bem utatásával kapcsolat
ban vállalta azt a k u ltú rp o litik a i és erkölcsi felelősséget,
am i ezzel a v ita to tt művész bem utatásával já rt. V álla lt
minden anyagi áldozatot és m unkát. . . . A Csontvárykiállítás Budapestre való átengedésével a város egy fő
idegenforgalmi vonzerőről és k u ltu rá lis súlyról mond le,
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Nem így történt. Gerlóczy Gedeon ragaszkodott hozzá,
hogy állandó bemutatás esetében légkondicionáló, hőés fényvédő berendezés legyen. Mi soha nem vállaltunk
olyat, amivel nem rendelkeztünk. A Csontváry-kiállítás
Pécsre került.
Utóélet

Egyetlen kép maradt Székesfehérváron, a Baalbek, mé
retei miatt. Amikor csak lehetett, látható volt, de állan
dóan nem tudtuk ezt biztosítani, mert a múzeum életét
folytatni kellett, Emlékszem, Ilubay Miklós sokszor jött,
olasz és más vendégekkel, s ha véletlenül éppen nem
volt látható a kép, végtelenül felháborodott és talán iga
za is volt. A kép később követte a többit Pécsre,
Összegezve: a Csontváry-kiállítás okozta gátszaka
dás és utána a látvány hirtelen elvonása hozta létre a
múzeum új arculatát. Kovalovszky Márta ekkor találta ki
A XX. század m agyar művészete sorozat gondolatát, azt
a feltáró munkát, amely
nagy összefoglaló kiállítá
sok és kísérőként egy-egy
művészt bemutató tárla
tok sorát eredményezte.
Ezzel
párhuzamosan
megszületett néprajzi so
rozatunk, amely olyan ki
állításokat hozott létre,
mint a Festett táblák, Ké
pek és szobruk és így to
vább. Elkezdődött a soha
fel nem tárt és be nem
mutatott Pannónia művé
szete sorozatunk, vagy a házi használatban „gyökerek
nek“ nevezett magyar művészeti tárlatok, a kezdetek, az
Á rp á d ko ri plasztika, az A n jo u -ko r művészete feldolgozá
sa és bemutatása. Ezekkel párhuzamosan készültek a
Dunántúl különböző megyéivel közös régészeti, olykor
művelődéstörténetivé bővített kiállításaink (Régészeti
kuta tá sok a Dunántúlon - Esztergom-Komárommal; A
D u ná ntúl anyagi műveltsége I. A kerám ia; Veszprém és
Vas megyével), végül nemzetközi régészeti kiállításaink

with Mrs János Kádár. Follow
ing their visit, György Aezel
decided that the exhibition
should be immediately moved
to the Museum of Fine Arts in
Budapest.
Following the relocation
of the exhibition, the István
Király Museum worked out a
new strategy and lias since
then regularly organized ex
hibitions with the aim of
offering an overview of Hun
garian art, as well as exhibi
tions offering an artistic perspcctivc on Hungary’s ethno
graphic and archaeological
heritage.

H ru scso v n é é s Kádár J á n o s 
n é a kiállításon (Fejér M egyei
Hírlap, 1963. sz e p te m b e r 18-i
szám ából)
M rs H ru sh ch ev a n d M rs
J á n o s K ádár a t th e exhibition
(Fejér County Daily, S e p te m 
b er 18, 1963)

(A keleti kelta művészet; A
népvándorlás kora Belgium 
ban

és

M agyarországon,

Mariemont).
A székesfehérvári kiállí
tások sora csak így, teljes
ségében értékelhető, hiszen
olyan volt, mint egy gazdag
szőttes - sok szálú és szí
nes. Ebben a képzőművé
szeti kiállítások sora fontos,
de csak egy szál volt. De ez
már egy másik történet. ■

amely most az őszi kiránduló szezonban a látogatás m á 
sodik nagy hullám ában jelentkezik. (Összlátogatás szept.
15-ig: 35 545, ebből szept. 4 737). Ez a látogatottság
mindenképpen csökkenni fog, m á r a budapesti kiá llítá s
hírére is, és nem várható a visszaadás után sem ilyen
mértékben. “

Mint a fentiekből kiderül, ekkor még azt hittük, a bu
dapesti bemutató után visszakerül hozzánk a kiállítás.

A kiállítás katalógusa
Title p ag e of th e exhibition
catalo g u e

CSONTVÁRY
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Sem sey Andor nevét vette fel a Balmazújvárosi
Múzeum

Pozsonyi József

The Balmazújváros Muse
um lakes Andor Semsey's
Name
On the 1998 International
Museum Day the Balmazúj
város museum took the name
of Andor Semsey, the wealthy
land-owner, learned scholar
and generous patron. Sem
sey's ancestors began to play
an important role in Hunga
rian history from the late
13th century. Many family
members took arm s to
defend the homeland, while
others became generous
patrons of scholarship and
the arts.
Andor Semsey de Semsc,
grandson of András Semsey,
the lord lieutenant of Abaúj
and, later, of llgocsa county,
firstborn son of Lajos Semsey,
imperial and royal chamberlain and Klára Szentére, was
born in Kassa on December
27, 1833. He lived to a ripe
old age, dying on August 14,
1923 in Budapest. After
secondary school, he studied
law in Balmazújváros, then
went on to study at the Eco
nomic Academy in Magyar
óvár. He becam e acutely
aware of the grave financial
situation of most academic
and cultural institutions in
Hungary, and from the 1870s
he decided to concentrate his
efforts on remedying this
situation. He was one of the
main patrons of the Institute
of Geology - which could
hardly have been built with
out his generous help -, he
contributed to the enlarge
ment of the geological and
mincralogical collection of
the Hungarian National Mu
seum, and he also financed

A múlt század nyolcvanas éveinek végén a csekély szá
mú balmazújvárosi katolikus kisgyerek számára iskolát
építtetett az 1798-tól a falu határában csaknem 40.000
kataszteri hold földet birtokló Semsey család. A kegyúr
- Semsey Andor - 1923-ban bekövetkezett haláláig ka
tolikus kegyúri, majd az 1970-es évek elejéig állami ál
talános iskola működött az épületben. Pontosan negyedszázada, hogy a patinás, népi barokk stílusú házban be
rendezték és megnyitották a város múzeumát. Születésnapi ajándéknak is beillik, hogy az idei múzeumi világna
pon Semsey Andor nevét vette fel az intézmény.
A választás azért esett Semsey Andorra, mert nem
csak a településhez, de a tudományos és kulturális élet
hez is kötődött. A második világháborút követő évtize
dekben méltatlanul háttérbe szorították. A Balmazújvá
roson szegényparaszt családból született Veres Péter
író műveiben sokat írt a Semsey családról, de legtöbb
ször - amint egy, Tasnádi Kubacska Andráshoz írt leve
lében bevallja - pontos információk hiányában elítélően,
megvetéssel.
Emiatt talán nem felesleges részletesebben is bemu
tatni a családot. A semsei Semsey család története hu
szonkét generációval korábbra, egészen a 13. század
második feléig vezethető vissza. IV Béla királyunk által a
Szepességbe telepített (vagy befogadott) Richter Frank
von Meissen fia, Tamás már kiemelkedő személyiség a
magyar történelemben. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az, hogy az ő alakja látható azon az 1317-ben ké
szült falfestményen, mely Károly Róbert harmadik (1310es) koronázását ábrázolja a Spisska Kapitula-i (Szepeskáptalan) templomban. Frank fia Tamás szepesi várnagy,
királyi kardhordozó ezen a király kardját tartva térdepel
az uralkodó mögött. Frank fia Tamás unokája - Semsey
László - a nikápolyi csatában esett el, Zsigmond király ol
dalán harcolva a mohamedán törökök ellen, a keresztény
Európa védelmében. A későbbi leszármazók közül Pál a
Thököly-szabadságharc gyalogsági tábornoka volt, nevé
hez fűződik a kassai citadella bevétele. Semsey Zsig
mond (szegedi várnagy), János (tokaji várnagy) és László
(lugosi kapitány) a törökök elleni felszabadító küzdelmek
ben vették ki részüket; Semsey Tamás tüzér százados,
Semsey András kapitány, Semsey Adolf főhadnagy,
Semsey Viktor, Alajos és Kálmán hadnagyok az 1848/49es szabadságharcban küzdöttek az ország függetlenségé
ért. A 48-asok közül az emigrációba kényszerült Semsey
Kálmán az amerikai polgárháborúban, a New York-i 45ösöknél alezredesi rangot ért el. Semsey Andor - a mineralógus Andor unokaöccse -, aki az első világháborúban
tizennégyszer sebesült, a trianoni békét előkészítő titkos
tárgyalások résztvevője volt, az úgynevezett SemseyHalmos-Csáky terv egyik kidolgozója.

S e m se y A ndor (1 8 3 3 -1 9 2 3 ) arcképe - A ndor S e m se y 's portrait
Az évszázadok során „a Semsey családnak több
olyan tagja is volt, aki nemcsak fegyverrel, hanem szel
lemi tehetségével, a tudományok ápolásával és a tudo
mányok napszámosainak támogatásával szereztek ér
demeket.“' Semsey Pál 1671-ben 1000 aranyforinttal
járult hozzá a kassai ferencrendi növendékek teológiai
és filozófiai könyvszükségletének beszerzéséhez és
2000 aranyforinttal a ferencrendiek kassai kolostora
templomának építéséhez; Gábor pedig 1682-ben tete
mes összeggel segítette a rendet a kassai és a bártfai
kolostoruk építkezésében. Semsey András Abaúj és
Ugocsa vármegyék főispánja, Semsey Andor mineralógus nagyapja, aki kétszáz éve, 1798. július 30-án kelt
adománylevéllel kapta I. Ferenc királytól az újvárosi bir
tokot, a 18. század végén a vármegyei monográfiák
(Notitia topographica, politica inelyti comitatus ....) el
készítését és megjelentetését támogatta; Semsey Gusz
táv, a későbbi ellentengernagy, részt vett a bécsi tudo
mányos akadémia javaslatára 1857-ben földkörüli tu
dományos kutató- és gyűjtőútra indított Novaraexpedícióban; dr. Semsey László (országgyűlési képvi
selő, aki a millenniumi rendezvények ceremóniameste
re volt és aki II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozata
lát szorgalmazta) századunk húszas éveiben a rákgyó
gyítás elősegítésére áldozott; dr. Semsey (Burghoffer)
Géza a budapesti közvágóhidak igazgatója „tekinthető a
honi bakteriológiai húsvizsgálat megteremtőjének“. A
Semsey családból a legkiemelkedőbb személyiség
Semsey Andor volt.
Az Élet és Tudomány 1957. évi 20. számában
Tasnády Kubacska András geológus, 1945-49 között a
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Természettudományi Múzeum főigazgatója cikket írt
Semsey Andorról, a mineralógus tudósról, a magyar tu
domány és kultúra egyik legnagyobb mecénásáról. E
cikkében méltatta Semsey érdemeit, aki gazdag földbir
tokos családba született, de iskolázott, művelt elméjé
vel és természettudományos képzettségével „meglátta
azokat a nehézségeket, amelyekkel a kutatók és a tudo
mányos intézetek küzdöttek“ a múlt század végi Magya
rországon. Tudós kortársai, például Kremier József je
gyezték fel róla, hogy nemesi származása, kastélyai,
roppant kiterjedésű birtokai, hatalmas vagyona dacára
Budapesten albérletben lakott, olcsó kifőzdékben étke
zett és szinte minden jövedelmét tudományos és kultu
rális célokra áldozta. Támogatta a fővárosi állatkertet, a
madárház építésére tízezer aranyforintot adományo
zott; csaknem egymillió forinttal járult iiozzá a Buda
pesti Földtani Intézet felépítéséhez és működési feltét
eleinek megteremtéséhez; számtalan kutató- és gyújtőutat, tudományos kísérleteket (pl. Eötvös-féle földmágnesesség-mérési, torziós-inga kísérlet), egyetemis
ták és főiskolások számára ösztöndíjakat finanszírozott.
Adományai közül is kiemelkedtek a Magyar Nemzeti Mú
zeum Kőzet- és Ásványtára számára ajándékozott,
1956-os elpusztulásáig a világ egyik legjelentősebb
gyűjteményévé vált meteorit, drágakő- és ásványgyűjte
mények. Semsey Andor maga is tudós ember volt, róla
nevezték el a semseyt és az andorit kőzeteket, ő pedig
barátjáról, Eötvösről - a lorantit-ot.
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the experiments with Eötvös'
torsion balance. In Balmaz
újváros lie financed the
churches and Catholic edu
cation. The building housing
the museum since 1074 was
built by the Scmscy family.
Andor
Scmscy’s
most
favourite pastime was the
study of minerals: scmscyit
and andorit were in fact
named after him.
A small section of the
museum's permanent exhi
bition is devoted to the
Scmscy family, and to the life
and work of Andor Scmscy.
Jegyzet

A m úzeum utcai hom lokzata
The s tre e t facad e of th e m u seu m
A múzeum bővített állandó kiállításában külön terem
mutatja be a Semsey család hét és fél évszázados tör
ténetét, Semsey Andor életét és munkásságát. Az Or
szágos Földtani Múzeum jóvoltából számtalan, a név
adó által gyűjtött vagy adományozott kőzetet és ásványt
is láthatnak itt az érdeklődők.
■

1. llosvay Lajos: Dr. Semsey
Andor rendes tag emlékezete
(1925)

Emlékezés Széchenyi Zsigmondra (1 8 9 8 -1 9 6 7 )

S. Szabó Ferenc

Elfogultság nélkül állíthatom, hogy olyan gazdag, széles
ívű, sokrétű kulturális, természettudományos és mindig
rendkívül érdekes összefüggésekben előadott élmény
ben, mint a Széchenyi Zsigmonddal való beszélgetések,
nem sokszor volt részem. A vele való személyes találko
zás vadászati hírét-nevét - és minden ismerőse szerint
írói érdekességét is - egyaránt megsokszorozta. Köze
lebbi kapcsolatunk kezdetén, bár én a forma szerint
főnöke voltam, valójában mindig, amikor már barátivá
formálódott ismeretségünk, akkor is szinte tanítványi
tisztelettel figyeltem szavaira.
Nem óhajtom szakértői köntöst öltve vadászati, iro
dalmi vagy tudományos munkásságát ismertetni és mél
tatni. Nálam illetékesebbek már életében a legjelesebb
és sikeresebb magyar vadászként fogadták el őt, akit a
nemzetközi vadászközvélemény is elismeréssel tart szá
mon. Nem alaptalanul, hiszen a hazai vadászatokon túl
négy földrészről gyűjtötte, írta le élményeit, és több
mint 1300 kiemelkedő értékű vadásztrófeáját.
A mintegy ötven hazai és külföldi kiadást megért,
másfél milliós példányszámot meghaladó írásait több

milliónyian olvashatták. És akik olvasták, tudják, hogy e
könyvek a vadászaton túl mennyi minden másról is szól
nak, szép nyelvezettel, szép magyarsággal. Kár, hogy e
könyvek egyike-másika a magyar klasszikusok mellől
hiányzik az ifjúság kötelező olvasmányainak listájáról. A
puska és a toll magyar nagymesterének írásai briliáns,
csiszolt nyelvezetükkel, természetszeretetet sugárzó
izgalmas élményekkel hasznosabb olvasmánya lehetne
az ifjúságnak, mint az indiánöldöklő vadnyugati írások.
Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy Széchenyi
Zsigmondot méltán tisztelhetjük nemcsak híres vadász
ként, de jeles magyar szépíróként is. írásait a természet
szeretetre, környezetvédelmi gondolkodásra serkentő
természettudományos hitelessége különösen kiemeli.
Akik ismerték, igazolhatják, hogy megjelenése, fellé
pése az első pillanatban jelezte különleges egyéniségét.
Dús, előreálló, bozontos szemöldöke, melyet beszéd
közben néha még meg is pödörített, jellegzetes őserőt
kölcsönzött férfiasán markáns arcának. Az átlagosnál
magasabb testalkata lassú járás közben, kezét leenged
ve, atavisztikus erőt sugárzott.

In

Memóriáin

Zsigniond

Széchenyi (1898-1967)
This paper is based on the
memorial speech given by the
author at the opening cere
mony of the temporary exhibi
tion of the Hungarian Natural
History Museum, setting up
memory to Count Zsigmond
Széchenyi, famous Hungarian
hunter, traveller and novelist,
who, on his numerous hunting
trips to Africa, India and
Alaska, lias also collected
zoological material for the
museum.
During the 2nd World War
Széchenyi lost everything
including his home and 1300
game trophies. After the war,
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he was displaced, and later
worked, among others, in the
Museum of Agriculture, from
where he participated at the
building of the Europe-famous
Africa exhibition housed in the
Hungarian National Museum,
which burnt to ash in 1956.
Széchenyi was an excellent
writer, but after the war could
not publish his travel books
until the beginning of the '60ics. His diaries and autobio
graphies are among tlie most
popular natural history books
in Hungary even today. They
were published in 51 editions
and more than 1.5 million
copies. Széchenyi participated
at two more Africa expeditions
in 1960 and 1964 to recollect
some of the lost game tro
phies. but they could never be
served as a basis for a new
exhibition.
The author, former general
director of the Hungarian Mu
seum of Agriculture, had close
relationship to Zsigmond Szé
chenyi in the last two decades
of his life, and this memorial
report gives a vivid sketch
about Széchenyi’s appcarcncc,
behaviour and human charac
ter. Some of the misunder
stood details of Szcchcnyi's
life are also recalled with the
words of an authentic colleague.

Új társaságban nehezen lehetett szóra bírni, különö
sen, ha biztatták, hogy meséljen valamit vadászkaland
jairól. De ha jó hangulatba került és magától kezdett el
beszélni, az több volt, mint egyszerűen elmondása vala
minek. Az az elbeszélő művészet kiteljesedése lett. Egy
személyes színielőadás, szinte láttatta az eseményeket,
írásainak személyével bővített kiadásaként.
Életem kedves és nagy élményeihez tartoznak azok a
ritka különleges napok, amikor múzeumi irodámban
összefutott Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond,
Fekete István, Vertse Albert, néha még Zsindely Endre
vagy Csathó Kálmán, és elkezdődött egy vidám, néha
egymást ugrató beszélgetés az egykori utazásokról, va
dászatokról. Kevés olyan hely volt abban az időben
Budapesten, ahol egy ilyen társaság összejöhetett. Távol
a hatalmi központoktól, a Városliget Széchenyi-szigetén,
a romos vár vadászati kiállításának felújítási ürügyén,
azért ez meg-megtörtént.
Amilyen szimpatikus és megnyerő volt jó hangulatá
ban, olyan morcos és éles tudott lenni, ha felbosszantot
ták. Ilyenkor aztán rózsasándori módon összevonta tüs
kés szemöldökét és vadul hallgatott, vagy valamiféle
oroszlán nyelven mordult egyet-egyet. Különösen nem
bírta, ha valaki nagyzolással, előkelősködéssel akarta
magát bemutatni. Egy magyar író egyszer franciául írt
neki levelet. Válasza az volt: „magyarul is megértettem
volna“. A kapcsolat intimitásának kiemelése céljából so
kan emlegetik mostanában a vele való tényleges vagy
vélt találkozásukat, hogy Zsiga bácsi így, vagy úgy, pedig
ezt nemigen tűrte el legbelső körein kívül. Nem is volt ő
afféle „Matula bácsi“...
A háború utáni fekete években - súlyos sorscsapása
in túl - eléggé egyedül, bizonytalan magányosságban élt.
Megritkult baráti köre; ahogy az már lenni szokott, ha
lefelé megy a páternoszter, sokan kiszállnak. Ezekről az
évekről szóló írások, riportok és visszaemlékezések
többsége elég könnyedén, egy-két mondatban összefog
lalva ad hírt akkori életéről, tevékenységéről, kálváriái
ról. Éppen csak megemlítve, hogy nehéz éveiben dolgo
zott a Földművelésügyi Minisztériumban, a Mezőgazdasági Múzeumban és a keszthelyi könyvtárban. A nagy
elhallgatások mögött néha-néha furcsa, alaptalan híresz

telések is felbukkannak. Olyanok, mint hogy „Rákosi
fővadásza volt, Kádár kormányvadászatainak állandó
meghívottja, ezért nem ment külföldre, mint sokan
mások ilyen helyzetükben, ezért kap új lakást, küldik Af
rikába és kapja vissza könyvtárát, egyebét.“
Az akkoriban fennálló, szinte mindennapos kapcsola
tunk alapján úgy érzem, kötelességem e sok-sok badar
ság határozott megcáfolása. Nem magas összekötteté
sei révén, hanem egyszerű vadász olvasói és tisztelői
révén került az FM vadászati osztálya állományába,
ahol megbízást kapott A szarvas selejtezése c. szak
könyve megírására. De 1948-ban ez a minisztérium is a
káderesek irányítása alá került, a szakértelem már nem
sokat számított, annál inkább a politika és a származás.
1949 tavaszán találkoztunk ismét, de ekkor már a
Mezőgazdasági Múzeumban. Könyvek iránt érdeklődve
keresett fel, és elképesztett sajátosan precíz kimutatá
saival, melyekben még az általam akkortájt antikvári
umban vásárolt öreg angol nyelvű vadászati könyv is ott
szerepelt, szép színes „hiányzik“ bejegyzéssel. Valahol e
találkozástól kezdve tartottuk igazán számon ismeretsé
günket. A vadgazdasági kiállítás előkészítése adott az
tán alkalmat számomra havidíjas szakértőkénti alkal
mazására a múzeumban.
A nagyszerű és kedves emlékű együttműködés 1951.
június 20-ig tartott. Ekkor hívott fel hajnalban, hogy
„Öreg, megkaptam, gyere“. (Ez a megszólítás volt az én
főnöki és baráti titulusom.) Egy órán belül feleségemmel
együtt ott voltunk az Úri utcában. Ott, ahol most kitele
pítési emléktábla jelöli a házat, ahonnan Széchenyi Zsigmondot elhurcolták.
Értesítve a múzeum dolgozóit is, egy emberként jött
valamennyi, hogy a „gróf kartárs“ holmijából mentsük
át, ami menthető. Késő este volt, mire ez a különös köl
tözés véget ért, és az Úri utcai lakás utolsó „morzsái“ is
a Múzeum zugraktáraiban landoltak.
A különös nehézségek és izgalmak között végrehaj
tott leletmentésnek volt még egy kis epizódja, amit a
szolidáris trógerség fáradtságát és veszélyét vállaló mú
zeumi dolgozók emlékének tiszteletére (egy sem él már)
szeretnék még elmondani. Késő este, amikor az álarinfuza elszállított könyvek már a jáki kápolna előtti
téren halomba öntve hevertek, Zsiga megszólalt, hogy a
3000 ezer forintnyi tartalék pénze az egyik piros könyv
ben maradt. Telefon ide-oda, és egy óra múlva hozták a
forintokat a könyvhalmaz alól. Mert szerették, tisztelték
és sajnálták a „gróf kartársat“.
Széchenyi Zsigmond még helyet, nevet is emlegetve
az „Ünnepnapok“ „Kárpáti kaliba“ című fejezetében szé
pen emlékezik erre a leletmentésre. A kitelepítési em
léktábla leleplezésekor már mindennek emlékezete leko
pott e sajnálatos eseményről.
Az Afrikába való küldésnek is inkább a saját mehetnékük, mint a nagylelkű megbocsátás volt a valódi indo
ka. A vadászat, a korábbi „átkos úri passzió“ egyre kívá
natosabb fogása lett a gulyáskommunizmusnak, meg
kellett tanulni, melyik végén kell fogni a puskát, hogy az
oroszlánt is utolérje.
A magyar vadászati kultúra és a magyar vadászati
irodalom nagymesterét, hála Istennek, többé már nem
lehet kitagadni és kitiltani a magyar erdőből és a magyar
Parnasszusról.
■
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Emlék & Kiállítás

Lovag Zsuzsa

Szvetnik Joachim (1927-1988) halálának tizedik évfor
dulóján egykori - és egyetlen - munkahelye, az Iparmű
vészeti Múzeum kiállítással emlékezett meg Kossuthdíjas főrestaurátoráról. A megemlékezés legméltóbb
módja volt ez, hiszen a múzeumban eltöltött harminc év
alatt olyan mennyiségű és színvonalú munka került ki
Szvetnik Joachim kezéből, aminek csak töredéke került
most kiállításra, s így is bámulatot és elismerést váltott
ki a látogatókból.
Az egykori tanítványok és munkatársak által rende
zett kiállítás négy részből állt, amelyek a nagyszerű
ötvös-restaurátor művész munkásságának legfontosabb
területeit mutatta be. Ezek közül a leginkább ismert és a Kossuth-díjjal is - elismert restaurátori tevékenysége
volt. Még mint az Iparművészeti Főiskola ötvös növendé
ke ismerkedett meg egy múzeumi anyagismereti órán a
múzeum raktárában őrzött Esterházy-kincstár darabjai
val. A legnagyobb ránk maradt, a 17. században alapított
és hitbizományként őrzött magyar főúri kincstár a máso
dik világháború idején a család várbeli házának pincéjé
ben volt elrejtve. A házat bombatalálat érte, és a kincs
csak évek múlva, ásatási leletként került napvilágra, egy
korú szakértői vélemény szerint „99%-ban roncs“ álla
potban. Az előkerüléskor készült fotókat látva érthető,
hogy a kincstár maradványaival az Iparművészeti Múze
um nem tudott egyebet kezdeni, mint illő kegyelettel rak
tárba zárva tíz éven keresztül őrizni. Szvetnik Joachim, a
mélykúti parasztgyerek a kihívások embere volt, a főis
kolára is a rendőrségen keresztül verekedte be magát,
kézimunkával készített kétforintosa a pénzhamisítás
vádját és a főiskolai felvételt hozta meg neki. A felismerhetetlenségig tönkrement ötvösművek élete nagy kihívá
sát- jelentették, tanulmányai befejeztével az Iparművé
szeti Múzeumba jelentkezett restaurátornak. Itt néhány
hónapos előkészület után nekifogott a kincstár első da
rabjának, Abraham Drentwett augsburgi ötvösmester
1660 körül készült „Bacchus diadala“ című asztaldísz
ének restaurálásához. Az egy évig tartó munkát sorra kö
vették a kincstár többi darabjai. Összesen húsz nagysze
rű alkotást - köztük a több mint egy méter átmérőjű,
aranyozott ezüstből domborított és öntött un. Vezekényi
tálat - keltette újra életre.
Az Iparművészeti Múzeum még a m ester életében
rendezett már egy kiállítást az Esterházy-kincstár hely
reállított darabjaiból. Akkor is és a mostani emlékkiállí
táson is a látogatók hitetlen csodálkozását váltották ki a
restaurált tárgyak és a mellettük bemutatott régi fény
képek. Joggal, hiszen ehhez a munkához a régi nagy
mesterek szaktudásának kongeniális ismeretére; az öt
vösség mesterfogásainak birtoklására, a művek aláza
tos szeretetére és nem utolsó sorban hihetetlen türe
lemre van szükség. S nem egyetlen korszak stílusába és
mester kezejárásába, hanem művenként más-más vi-

Meinory <X Exhibition
The Museum of Applied Arts
has staged a memorial exhi
bition as a tribute io Joachim
Szvetnik, (1927-1988) the
goldsmith and conservator,
on the tenth anniversary of
his death.
This sad occasion coin
cides with the 20th anniver
sary of the Hungarian crown
jewels' return. Special stress
was given at the exhibition to
the last ten years in Szvctnik's life, much of which was
devoted to the Hungarian
Royal Crown.

Szvetnik Joachim a 2. fém tanfolyam on 1979 o k tóberében
Jo a c h im Szvetnik on th e 2nd m etallic w o rk sh o p , O ctober 1979
lágba, technikába kell beleélnie magát a restaurátor
nak, ha igényes és magas színvonalú munkát akar
végezni. Szvetnik Joachim maga készítette ehhez a
munkához a szerszámokat, maga kísérletezte ki a mód
szereket és talált ki számos trükköt annak érdekében,
hogy a végleg megsemmisült részeket pótolja, ne töre
dékeket, hanem az eredeti tárgy élményét adja a mai
szemlélőnek. Tanítványai, a múzeum mai restaurátorai
mesélik, hogy sokszor őket is hagyta hosszan kínlódni
egy-egy problémával, mert ismerte és nekik is meg
hagyta a megoldás felfedezésének örömét.
Szvetnik Joachim szabad idejében is restaurált, az
emlékkiállításon az egyházi tulajdonban lévő sok, általa
helyreállított műtárgy közül az esztergomi Főszékes
egyházi Kincstár szarvserlegét, egyik utolsó nagy mun
káját mutattuk be.
A restaurátori munkához nagyon közel áll a másolatkészítés. Az Esterházy-kincstár 1650-ben Selmecbá
nyán készült, öntött bányaábrázolással, díszként befog
lalt ritka ércekkel és ásványokkal ékesített díszserlegé
ről a soproni Bányászati Múzeum kért másolatot, ame
lyet az általa restaurált eredeti után Szvetnik készített
el. Most egymás mellett mutattuk be a két darabot, a
munka különböző fázisaiban készült öntőformákkal,
negatívokkal együtt.
A mélykúti - most emlékházzá nyilvánított - szülői
házban berendezett műhelyből kértük kölcsön a kiállí
tásra azokat a műveket, amelyek Szvetnik önálló művé
szi alkotásai. Szüleiről készült, bronzlemezből dombo
rított portrészobrai, plakettjei, kőből és barackmagból
készült faragványai, rajzai eredeti tehetségről árulkod
nak, ezeket az otthon készült műveket azonban magán-

The official minutes of the
inspections in which lie par
ticipated, the photos show
ing his first encounter with
the Crown, made in the US,
the tools used for the inves
tigation, and the experimental
perforated cloisonne enamel
plaques arc displayed.
A few pieces

of the

ingeniously restored Ester
házy treasure, badly dam
aged during 2nd World War,
arc also exhibited together
with photos showing their
original condition.
The bronze statuettes, the
plaques and the various
pieces of jewellery made for
his friends show how Szvet
nik, the highly qualified
artist, used his talent and
expertise for restoring old
jewellery and artworks.
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Folók-pliolos: Kolo/s V.
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A jó kormányzás alleg ó riája
(Petzold-serleg). R e sta u rá lá s
elő tti és utáni állapot
T h e allegory of th e g o o d
governm ent (Petzold ch alice)
b efo re and after re sto ra tio n

ügynek tekintette, s csak barátainak mutatta meg. Ba
rátságból készített néhány ékszert is, amelyeket tulaj
donosaik kölcsönöztek a kiállításra.
A m ester-restaurátor életének egyik legnagyobb él
ménye volt a Szent Koronával való találkozása. Az em
lékkiállítás különös aktualitása volt, hogy ebben az év
ben emlékeztünk meg a koronázási jelvények hazahoza

talának huszadik évfordulójáról is. A kis alföldi faluból
indult , kicsit önmaga által is népmeséi alaknak tekintett
Szvetnik Joachim sokszor m esélte és édesanyja sírkö
vére is felvésette azt, hogy kisgyermek korában szülője
álma megjövendölte ezt a találkozást. 1977 telén Ko
vács Éva művészettörténész kíséretében, teljesen titok
ban őt küldte ki a magyar kormány az Egyesült Államok
ba, hogy a Fort Knox-i kincstárban őrzött klenódiumok
hitelességét ellenőrizzék.
A korona hazakerülése óriási esemény volt, őrzési és
bemutatási körülményeinek, tudományos kutatásának
és publikálásának koordinálására a művelődési minisz
ter egy szakértői, tanácsadói testületet, az un. Koronabi
zottságot kérte föl. A bizottságot a Tudományos Akadé
mia főtitkára vezette, történészek és művészettörténé
szek mellett tagja volt Szvetnik Joachim főrestaurátor is.
Az alaposan soha meg nem vizsgált, rövid szakértői
szemlék utólagos feljegyzései által és kevés fekete-fehér
fotón megörökített koronát végre alaposan megnézhet
ték a kutatók, megmérhették, színes fényképekkel publi
kálták. Egy három napos, mikroszkópos vizsgálat során,

amelyet Kovács Éva, Szvetnik Joachim és e sorok írója
végzett, felmértük és leírtuk az összes sérülést, elválto
zást és a - különböző módszerekkel és feltehetően kü
lönböző időpontokban készült - javításokat. Az eredeti
jegyzőkönyvei, amelyet azzal a javaslattal nyújtottunk be
a Koronabizottságnak, hogy az aranyat lassú elektrolí
zissel károsító és végső soron megsemmisítő, a korábbi
javításoknál lágy forraszként használt cint el kell távolí
tani a keresztpántokról, most bemutattuk a kiállításon.
Emlékszem, milyen hallatlanul izgalmas volt ez a három
nap, tele apró felfedezésekkel, vitákkal, értelmezési és
rekonstrukciós kísérletekkel. Természetes volt, hogy a
beavatkozást egyedül Szvetnik tudja elvégezni, korábbi
munkái tökéletes biztosítékot jelentettek arra, hogy biz
tos kezekbe kerül első számú nemzeti ereklyénk. Most
bemutattuk azokat a szerszámokat, fogókat, amelyeknek
a koronával érintkező felületét a restaurátor színaranynyal vonta be. Akkor készültek a Tudományos Akadémia
Fizikai Kutatóintézetében annak a műszernek a tervei is,
amelyik a korona biztonságos mozgatását, tartását biz
tosította volna a munka során.
A gondos és komoly előkészületeket a dilettantizmus
szele fújta el. Egymás után jelentek meg a sajtóban a cik
kek, amelyek a vizsgálatoktól, a kutatók „önkényes kíváncsiskodásától“ féltették a koronában „kódolt“ titkos
csillagászati, számmisztikus „üzeneteket“. A sok zava
ros írásban vissza-visszatért az a nézet, hogy a korona
tetején lévő keresztet nem tehették fel utólag, mert a
Krisztust ábrázoló zománclemezt „nem lehetett utólag
átfúrni“. Ennek bizonyítására az ötvösöknek már koráb
ban feltettek egy körkérdést, a válaszok megoszlottak a
„nem tudom“, a „még nem próbáltam, de lehet" ill. a
„még nem próbáltam, de nem lehet" változatok között.
Szvetnik Joachim készített egy rekeszzománcos lemezt
és a sok száz évvel korábban is rendelkezésre álló esz
közökkel szépen átfúrta, s a körkérdésre a tárgy fotójá
val válaszolt. Nem ez volt az egyetlen kézzelfogható bi
zonyíték a botcsinálta koronakutatók felfedezései ellen,
de éppúgy nem vették ezt sem figyelembe, mint maguk
nak a koronázási jelvényeknek a tanúságait. Most ez - a
hagyatékban szerencsésen előkerült - zománclemez is
szerepelt az emlékkiállításon, s csak kevesen tudtuk,
hogy készítőjének mennyi keserűségére emlékeztet.
A sajtót ugyanis kevéssé lelkesítették a kutatás kér
dőjelekkel, bizonytalanságokkal teli szolid eredményei,
viszont sokszor és szívesen közölték a szenzációs felfe
dezéseket, mindenre választ adó kerek elméleteket, sőt
még bátornak is érezték magukat a „hivatalos" állás
pont bírálata miatt. Ilyen körülmények között a vizsgálat
és a restaurátori beavatkozás egyre halasztódott, Szvet
nik pedig hol dühösen, hol keserűen nevetve olvasta
azokat a nagy biztonsággal előadott „ötvös-szakértői"
véleményeket, amelyek íróinak talán egy karikagyűrű el
készítése is problémát jelentett volna. Megvan az a
magnószalag, amelyen két hónappal a halála előtt,
súlyos betegen, elfúló-rekedt hangon vitatkozik a „szak
értőkkel“, perel azokkal, akik miatt nem tehette fel a ko
ronát egész élete munkájára. Hírét kapta, de keserűsé
gében el sem hitte március 31-én bekövetkezett halálá
ig, hogy valóban megkapta az akkor még április 4-én
kiosztott Kossuth-díjat.
■
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A magyar koronázási jelvények azonosítása és vizsgálata restaurátor
szemmel az Egyesült Államokban *

Szvetnik Joachim

A vizsgálat és azonosítás
....a magyar kormány nagyon jól döntött, ami
kor arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
USA-ban lévő magyar koronázási ereklyéket,
mielőtt hazaszállítanák, magyar szakemberek
az azok őrzési helyére utazva vizsgálják meg.
így jelöltek ki bennünket erre a nagyon meg
tisztelő és egyben felelősségteljes feladatra.
13-án amerikai időszámítás szerint du. 4
óra körül érkeztünk meg Washingtonba. Még
aznap este nagykövetünk fogadott bennünket.
Ismertette a december 14-i programot. Reggel
együtt utazunk repülővel és találkozunk az
USA múzeumi szakembereivel, valamint a de
legáció tagjaival, akikkel együtt utazunk
Louisville-be, majd onnan egy katonai bázisra
visznek bennünket. Mindez a legnagyobb titok
tartás mellett történik. Megtudtuk, hogy előze
tesen voltak az emigráció részéről tüntetések
re való felhívások, amelyek kudarcba fulladtak.
Másnap reggel az utazást 10 óra körül
kezdtük meg egy személyszállító légi-busszal,
a már előbb említett és kijelölt szakemberek
kel együtt. Magyar részről ebben a küldetés
ben négyen vettünk részt: Esztergályos Ferenc
nagykövet, Kovács Károly tanácsos, Dr. Ko
vács Éva az MTA munkatársa és az Iparművé
szeti Múzeum részéről Szvetnik Joachim öt
vösművész. Repülőutunk végén katonai egy
ség várt bennünket. Egy zárt gépkocsiba száll
tunk csomagjainkkal együtt. Elmondták, hogy
az USA legnagyobb szárazföldi harckocsi tá
maszpontjára visznek bennünket és hogy ettől
az időtől kezdve a legnagyobb biztonságban
érezhetjük magunkat.
Félórai út után feltűntek a katonai bázis jel
legzetes építményei az alacsonyabb épületek
a bázis szélén közkatonák részére készültek,
majd beljebb haladva a tiszti épületek követ
keztek. A tiszti épületektől nem messze, egy
nagyobb terjedelmű építmény a tiszti kaszinó.
Itt ebédet adtak számunkra. Ebéd közben
megtudtuk, hogy itt leszünk elszállásolva a
tiszti épületek egyikében. Ezekután elmond
ták, hogy ebéd után különlegesen védett terü
letre, Fort-Knox-ba kell mennünk, ahol az USA
aranykészletét és a magyar vonatkozású
ereklyéket őrzik.
* (Megjelent a MÚZEUMI MŰTÁRGYVÉDE
LEM 13/1984. számában, 191-201. o.)

Identification and Examination of the
Hungarian Royal Insignia in the United States,
Seen with the Eyes o f a Restorer

Amikor az épületet körülvevő biztonsági
berendezésekhez értünk, közölték, hogy nagy
megtiszteltetésnek vehetjük, hogy ide jöhet
tünk, mivel erre a területre még az USA állam
polgárain kívül más nemzetiségű ember a lá
bát be nem tehette...
Bevittek bennünket az épület közelébe és
gépkocsival körüljártuk a mintegy 200x200
méteres, 20 m magas építményt. Amikor is
mét a bejárat elé kerültünk, kiszálltunk és itt a
kincseskamra igazgatója fogadott bennünket.
A bejárat fényesre csiszolt, fekete labrádorit
kövekkel van díszítve. Az ajtó chromacélból
készült, az épület külső fala pedig nagyméretű
fényesre csiszolt gránit tömbökből. Az ajtóhoz
pár lépcső vezetett felfelé, és ezen belül egy
erős rácson kellett áthaladni. Ekkor az épület
előterébe jutottunk, itt felirat jelzi az építés
idejét: 1 9 3 5-1938-ig Roosevelt elnöksége
alatt. ...tájékoztatást kaptunk a különböző
mechanikai, technikai elektromos berendezé
sekről, amiket szemünk láttára használtak az
arra kijelölt fegyveres őrök és elkezdték ki
nyitni a páncélterem ajtaját. A kinyitás azzal
kezdődött, hogy az ajtó előtt lévő sok tonna
súlyú kocka alakú ajtó elzárótömböt a pado
zatba süllyesztették. Ez a művelet mintegy 15
percig tartott. Ezután nyitották ki a páncélfal
ba csukódó 60 tonnás lépcsőzetes ajtót. Az aj
tó nyitása után még egy erős rács zárta el a
bejáratot, csak ezután tárult elénk a páncél
szoba belseje, amelyben külön cellák helyez
kednek el egymás mellett.
A bejárattal szemben a 33. számú ajtó van.
Ezt követi a 32, 31. és így tovább. Ekkor meg
kértek bennünket, hogy égyenként lépjünk be.
Elöl ment az igazgató, majd a nagykövetünk
és a többiek. Az első ajtón egy kémlelő nyílá
son mindannyian betekintettünk. A kamra bel
seje ki volt világítva és tele volt színarany

in 1977 a delegation went to the United States to
idcntificatc the authenticity of coronation insignia
before their carrying home. The author of this
article was member of the delegation.
The examinations took place in Fort-Knox where
the Hungarian relics were kept. On the basis of a
photo from 1938, and the older descriptions those
natural defects, damages, and repairs which proved
unquestionably the origination of the relics were
found.

tömbökkel. A többi kamrában szintén nemes
fémeket tároltak.
A 31-es kamra ajtajánál nagy izgalommal
álltunk meg, mivel itt voltak elzárva 1952
márciusa óta a magyar koronázási jelvények
és a koronázási palást. Először meggyőződ
tünk az ajtón lévő felirat- és a pecsét sértet
lenségéről. Ezután vágták le a pecsételt ok
mányt a rögzítő karikákról. Ilyen okmányokon
volt feltüntetve, hogy hányszor ellenőrizték.
Ekkor az USA Külügyminisztérium magyar
felelőse kinyitotta a magával hozott kulccsal a
kamra vasajtaját. A kamrában a ml tulajdo
nunkon kívül m ást nem tároltak, annak ellené
re, hogy a kamra mérete mintegy 6 méter
hosszú és 4 méter széles volt.
A kamra hátsó falához volt támasztva a
palást, a számára készült alumínium tartóval.
Az ajtótól balra egy katonai ponyvával a
Jungfer-féle vasláda le volt takarva. A takaró
leemelése után a ládán lévő 3 lakat zártságá
ról győződtünk meg. Ezek után mindannyian
kimentünk abba a helyiségbe, ahol a mérlegek
voltak és a koronázási ékszereket tartalmazó
ládát is kihozták. Körbeálltuk és a már emlí
tett kulcskezelő úr kinyitotta a három lakatot
külön-külön beleülő kulccsal, így leemelhető
lett a ládán hosszanti irányban futó vaspánt.
Majd előkerült az utolsó kulcs a szarvasbőr
zacskóból, miközben az USA referense el
mondta, hogy ezek a kulcsok az utóbbi 4 évben
nála voltak. Előtte mindig annál a referensnél
voltak, aki az európai és a magyar ügyek kép
viseletével volt megbízva. Ha ezek az emberek
Magyarországon tartózkodtak, mint pl. ő is,
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akkor minden esetben a kulcsokat is a magyarországi követségükön tartották.
A láda közepe táján helyezkedett el az erő
sen megnyomódott doboz, melyet a koronával
együtt 1945-ben a kettévágott benzines hor
dóban elástak. A dobozt szinte darabokban
szedte ki a Washingtoni National Gallery fő
restaurátora. Láthatóvá vált a korona tetején
lévő sárga-arany kereszt és a keresztet tartó
pántok. Ekkor az idő 13 óra 5 perc volt. Ki
emelték a koronát és az előre elkészített bár
sonnyal borított asztalra helyezték. Mi is oda
kísértük, körbeálltuk és nagy meghatódóttsággal néztük, némán, csendben.
Ekkor én a Dukász képpel díszített hátol
dalt láttam. Nagykövetünk és Kovács Éva, mi
vel azok velem szemben álltak, a Krisztust és
az alatta lévő háromszög alakú zafírt látták.
Kovey restaurátor ekkor észrevette, hogy kí
vánatos lenne megfordítani, egyben mutatta,
hogy tetszés szerint fordítsuk meg.
Kovács Éva ekkor ujjával a tetején lévő ke
reszthez nyúlt, miközben én az alsó kereszt
pántokat és az abroncsot fogtam meg és las
san félkörbe fordítottuk. Azonnal láttam a há
romszög alakú zafírban jobb oldalon a karmos
foglalat mellett a kis természetes gödröcskét
és a jobb alsó saroktól húzódó felhős belső
zárványt. Ezenkívül a baloldalon a karmos
foglalattól felfelé a felső karmos foglalathoz
közelebbi term észetes mélyedést. Szemembe
tűnt az a forrasztó maradvány a foglalat mel
lett a baloldalon, melyről dr. Mihalik Sándortól
több ízben hallottam.
A Krisztust ábrázoló képen a fejét övező
nimbuszban lévő fehér kereszt zománc felső
végének zománchiányát vettem észre, amiről
szintén előzetes tudomásom volt.
Kb. 10 perc telhetett el, amikor nagyköve
tünk kérdő szemekkel tekintett ránk. Ekkor
szinte egyszerre hangzott el részünkről, hogy
nem fér kétség ahhoz, hogy az eredeti tárggyal
állunk szemben.
Közben több felvételt készített rólunk a
National Gallery fotósa. Ugyancsak számtalan
felvétel készült a koronáról és a többi tárgyak
ról is, mivel az összes tárgyakat a jogart, az
országalmát, a kardot, a palástot is közben ki
csomagolták. Valamennyi tárgyat egyenként
megnéztük és megállapítottuk, hogy vala
mennyi az eredeti korona tartozéka.
Mi tovább folytattuk a jegyzőkönyv szerinti
azonosítást, helyenként kiegészítettük. Mun
kánkat ezen a helyen XII. hó 15 és 16-án to
vább folytattuk és reggel 9 órától este 6 óráig
az épületben tartózkodtunk. Az azonosítás
hoz és leltározáshoz több forrásanyagot hasz
náltunk, ezek azonban nem minden esetben
egyeztek meg. A korona súlyáról sem tudtunk
pontosan meggyőződni, mivel kisebb súlyegy
ségek nem álltak rendelkezésünkre. így ezek a
mérések csak hozzávetőlegesek.

Az apróbb gyöngyök darabszám a sem
egyezett, ha Müller Lajos adataival az 1880-as
évekből hasonlítjuk össze. Ő 205 db igazgyön
gyöt számol az alsó abroncson összesen, mi
az alsó abroncs felső szélén 146-ot, az alsó
szélén 155-öt.
A jellegzetes nagyobb méretű kövek, gyön
gyök, képek, darabszámai megegyeznek.

Észrevételek
Az eddig elmondottak után felmérhetjük és ki
egészíthetjük az előzetes pontatlan felmérése
ket.
Mind a koronát, mind a koronázási jelvé
nyeket alaposan meg kell vizsgálni. Itt jelent
keznek olyan restaurátori feladatok, amelyek
révén a művészettörténet álláspontja a jelen
legitől eltérhet vagy egyes eddigi feltevéseket
megerősíthet.
Elsődlegesen nem restaurálásról van szó,
hanem a tudományos igazság kiderítéséről,
de ehhez restaurátori munka és technikai felkészültség szükséges.
A jelenleg látható részek több helyen érté
kes részleteket takarnak. Gondolok itt arra a
két apostolképre, amelyek teljes egészükben
meg kell, hogy legyenek, bár valószínű, hogy
zománcuk részben kipergett. Ez különösen a
Dukász kép mögöttire vonatkozik, mivel azon
szögecsek is áthatolnak. Ahhoz, hogy az emlí
tett képek és hátoldalak láthatók legyenek,
kétségtelen, hogy a szögecseket el kell távolí
tani.
Itt a feladat minden esetben a rongálódás
mentes szétemelés. Mivel a korona valamenynyi keresztpántja az abroncshoz van
szögecselve, a feladat hőkezelésmentesen
megoldható. Azonban a szögecsek belső olda
lán elhelyezkedő szögecsfejeket át kell formál
ni úgy, hogy azok a pánt furatán visszamenje
nek. A feladat nem könnyű, mivel két darab
szögecs a Dukász kép zománcos részét érinti,
ezért ütésmentes és lehetőleg rezgésmentes
művelettel kell dolgozni.
Meg kell említeni, hogy a zománc a rezgés
re, iitögetésre nagyon érzékeny, annál is in
kább, mivel már előzetes hajszálrepedések is
vannak benne. Az említett ok miatt megfelelő
szerszámokat kell készíteni, hogy biztonságo
san lehessen a feladatot megoldani. Ezek a
technikai vizsgálatok feltétlenül elősegítenék a
tudományos meghatározásokat.
Előzőleg már említettem, hogy az eltakart
képek valószínű zománchiányosak, így mó
dunkban állna a zománcrekeszek technikáját
meghatározni. Ezenkívül a zománcképek hát
lapja is vizsgálható.
A koronánál meg kell említenem, hogy né
zetem szerint a keresztpánt, amelyre a 10 db
latin feliratú kép van foglalva, a múlt századi
helyreállításoknál szét lett szedve. Ferenc Jó

zsef koronázásához helyre kellett hozni a ko
ronát, mert annak valamennyi keresztpántja,
a képeket tartó zárt szekrényes foglalatok kö
zött, szakaszosan eltörött. A töréseket már
régebben drótkarikákkal erősítették össze. Az
aranylemez, amelyből a pántok vannak, arra a
következtetésre mutat, hogy sokszor behajolt
a képek között, mivel itt volt a leggyengébb.
Ez az ide-oda hajlás színaranynál mintegy 4050-szer is előfordulhat, mire az eltörik.
így az évszázadok alatt a pántok valame
lyik széltől kezdve fokozatosan kezdtek áttör
ni. Az áttört részeket arany drótkarikákkal
igyekeztek megerősíteni. Amikor az idők fo
lyamán egy pánt teljesen áttört, a karikák sze
repe még betöltötte funkcióját, azonban ami
kor valamennyi pánt áttört, ez a technikai
módszer nem volt elég biztonságos ahhoz,
hogy egy koronázási szertartást el lehessen
vele végezni.
1867. III. 26-án Müller Lajos részéről tör
téntek javítások, de a javítások mértékét nem
ismerjük. Ezeknek a javításoknak feltétlen kö
zük van a 4 hónappal későbbi koronázáshoz.
Ezzel kapcsolatban kellett olyan javításokat
végezni, hogy a koronázás ceremóniáját kibír
ja. Többek között azt is, hogy a már megkoro
názott király a Mátyás templomtól a Lánchí
don át a Belvárosi templom elé és onnan viszsza a királyi palotába lovagoljon. A korona ke
resztpántjait, amelyek el voltak törve és dró
tok tartották, arannyal összeforrasztották. De
hogy ezt a műveletet el tudják végezni, vala
mennyi apostolt és a pántokon lévő összes
gyöngyöt, köveket ki kellett foglalni és a pán
tokat az alsó abroncsról is le kellett szerelni.
El kell mondjam, hogy az említett javítások
minősíthetetlenül rosszak. A forrasztó nem
futott szét, összecsomósodott, ezenkívül szer
kezetileg a pántok összeillesztésén milliméte
rekben mérhető elcsúszások vannak.
Ezek nagyon jól látszódnak az 1886-os
vagy a későbbi fotókon is. A szakmai hozzá
nem értés a foglalás technikáján is megmutat
kozik. A keresztpántok zománcképeinek be
foglalása rendkívül barbár munka. A képeken
helyenként a foglalat a zománcozott képek fel
iratát is takarja.
Nem tudok magyarázatot adni sem más
nak, sem magamnak, hogy mi okozta ezt a
rendkívül hanyagnak és kapkodónak látszó
munkát.
Véleményem az, hogy ilyen munkát egyet
lenegy restaurátor sem adhat ki a kezéből
még névtelenül sem.
Az elmondottakon kívül a koronázási éksze
rek többi darabján is sok utólagos beavatkozás
történt, valamennyiről itt részletesen beszá
molni nincs lehetőség, hiszen még a koronát
sem tudtam teljes egészében ismertetni.
■

33

SZÁMVETÉS

Számvetés
A Miskolci Galéria

Dobrik István

A 20. század képzőművészeti életében Miskolc elsősor
ban a század második felében vívott ki jelentős szerepet
magának. Bár a múlt század szórvány öröksége, a felvi
déki vándorkiállítások (1906-1910), a nagybányai ha
gyományokra építő művésztelep (1919-1948), a Lévay
József Kulturális Egyesület kiállításai (1924-1937) igen
értékes előzmények, mégis az utóbbi fél évszázad ese
ményeinek fontossága emelte e várost igazán a művé
szettörténeti érdeklődés homlokterébe. Az első vidéki
országos kiállítások (1955) megrendezése ugyanolyan
jelentős tett volt, mint 1961-ben a grafikai biennálék el
indítása.
A városban ekkor letelepedő művészek, munkássá
gukra épített rangos fórumokkal és kiállítások megte
remtésével kapcsolódtak be az országos képzőművé
szeti életbe. Az évek hosszú során e vállalásban komoly
szerep jutott a m ár meglévő, szerveződő majd átalaku
ló közgyűjteményi, művészeti-közművelődési intézmé
nyeknek is. A Borsod-Miskolczi Múzeum, majd a Her
man Ottó Múzeum, a Miskolci Képtár és a Miskolci Ga
léria igen jó hátteret biztosított - vidéken ekkor szinte
egyedülálló módon - mindezek megvalósításához.
A Miskolci Galériát önálló városi kiállítási intézmény
ként 1967-ben alapította Miskolc Megyei Jogú Város Ta
nácsa a budapesti Műcsarnok m intájára - vidéki
viszonylatban elsőként - Miskolci Kiállítási Csarnok
névvel. 1968. január 1-jén kapta a Miskolci Galéria ne
vet. 1968-ban fejeződik be a Diósgyőri Vár rekonstrukci
ója és műemlék a város kezelésébe kerül. A vár működ
tetését a Miskolci Galéria feladataként határozzák meg,
így 1968. augusztus 20-tól az intézmény neve Diósgyő
ri Vármúzeum - Miskolci Galéria. 1970-ben újabb intéz
ménnyel, a Miskolci Képtárral gazdagodik a város,
amelynek anyagát a Herman Ottó Múzeum képzőművé
szeti gyűjteménye, valamint a miskolci képzőművészek
gyűjteményes kiállítása adja. Ekkor az intézmény a Di
ósgyőri Vármúzeum-Miskolci Galéria-Miskolci Képtár
néven funkcionál. Az 1973-ban megjelenő múzeumi tör
vény alapján, helyi döntés szerint a Diósgyőri Vármúze
um és a Miskolci Képtár a létrehozott Borsod-AbaújZemplén Megyei Múzeumi Igazgatósághoz (Herman Ot
tó Múzeum) kerül gyűjteményeivel együtt és a Miskolci
Galéria kiállítási intézményként a város kezelésében
marad.
A Herman Ottó Múzeum egyre gazdagodó képzőmű
vészeti gyűjteményei és muzeológiai munkája mellett a
Miskolci Galéria sokirányú kiállításaival (Grafikai Bien-

níile, Rajzok, Téli Tárlat, Ötvös és Fémműves quadriennále, Jelmez- és Díszlettervező triennále) és lassan
gyarapodó kortárs gyűjteményével meghatározó kom
ponensévé vált az e korszakról kialakítható képnek.
Intézményrendszere és gyűjteményei az utóbbi évtized
ben jelentősen bővültek. 1980-ban átadásra került a fel
újított művésztelepi Alkotóház, 1988-ban Feledy Gyula
gyűjteményével gazdagodott a város, melynek egy része
a Deák téren felújított volt görögkereskedő házban ke
rült állandó kiállítás formájában bemutatásra. 1992ben a Miskolcra hazatért Szalay Lajosnak és a városhoz
szoros szálakkal kötődő Kondor Bélának nyílt állandó
kiállítása a Petró Sándor orvos műgyűjtő polgári házá
ból kialakított múzeumi térben (Petró-ház). A város
képzőművészeti gyűjteménye így tovább bővült a Szalay
Lajos által adományozott rajzokkal, grafikákkal. Vásár
lás útján, majd halála után (1995) hagyatékként újabb
értékes művek és dokumentációk kerültek a gyűjte
ménybe. A méltán híres Petró gyűjtemény szintén a vá
ros tulajdonát képezi, azonban e történeti anyag kezelé
sét szakmai indokok alapján a város a Herman Ottó Mú
zeumra bízta, mivel ez a kollekció gerincét képezi a mú
zeum magyar nemzeti festészetet reprezentáló gyűjte
ményének. A közel két évtized alatt a Galéria Alkotóhá
zában készült grafikák egy-egy példánya szintén a váro
si gyűjtemény kortárs anyagát gyarapította.
A Miskolci Nemzeti Színház rekonstrukcióján belül
(tervező: Bodonyi Csaba) a Miskolci Galéria Déryné ut
cai épületében Kamaraszínház került kialakításra és
ugyancsak a színházi együttesen belül kapott helyet a
Színháztörténeti és Színészmúzeum, amely Gyarmati
Ferenc színművész (1929-1997) sok évig tartó gyűjtő
munkája és kezdemé
nyezése nyomán való
sult meg. Ez a gyűjte
mény is a város tulaj
donába került, mely
ből a Herman Ottó
Múzeum, valamint a
Megyei Levéltár anya
gával kiegészítve ké
szült el az állandó ki
állítás. Működtetésé
vel 1996-ban a városi
önkormányzat a Mis
kolci Galériát bízta
meg.

Rákóczi-ház, a Miskolci Galé
ria központja
The M iskolc Gallery in the
Rákóczi H o u se
The Miskolc Gallery
The Miskolc Exhibition Hall.
founded in Í967, was renamed
Miskolc Gallery on January 1.
1968. Since 1995, the insti
tution is a specialized museum
with a national collection
interest for the reproductive
arts (graphics and photo
graphy). and a regional collec
tion interest for painting and
sculpture.
The main tasks of the
Miskolc Gallery arc the main
tenance, expansion and pro
tection of the city's public arts
collections, their scientific
cataloging, the organization of

A R ákóczi-ház udvara az új
épületszárnnyal
The c o u rt of th e Rákóczi
H ouse, w ith th e new ly-added
wing
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permanent and temporary
exhibitions, conferences, the
publication of catalogues and
books, the organization of
events popularizing arts, and
the documentation of the city’s
art life. Other priorities include
the monitoring of the visual
arts in this region, as well as
the invitation of artists from
Hungary and abroad to the
Artists' House, the mainte
nance of an art school and
cooperation with related Hun
garian and international insti
tutions.
The
institutions
and
collections of the Miskolc
gallery have been significantly
expanded in the past ten
years. These include the
recently renovated Artists'
House, Gyula Fclcdy's collec
tion (1988), the permanent
exhibition from the works of
Lajos Szalay and Béla Kondor
in ttic Petró House (1992), the
Museum of the History of
Theatre and Acting in the
Miskolc .National Theatre
(1996), the new building of the
Miskolc Gallery in the Rákóczi
House opened to the public
(1996). an internet Gallery
(established in 1996). The
creation of a county cultural
infosystem was also begun.
The backbone of the
Miskolc Gallery is formed by
tlic permanent exhibitions (the
Szalay, Kondor and Felcdy
collections) and the periodic
arts events such as the
National Graphics Biennale
and the Winter Exhibit, as well
as the temporary exhibitions.
The public education activity of
tlic institution has also been
significantly expanded over the
past few years. Major events

A millecentenárium
közvetve stimuláló hatása
évében, 1996 júniusában
és szerepvállalása továb
bi lényeges elemekkel
került átadásra a Miskolci
egészült ki az elmúlt öt év
Galéria új épülete is,
során: az értékmegőrzés
amely a Déryné utcai, a
és az értékteremtés kö
színházi rekonstrukció ré
szeként Kamaraszínházzá
rén belül a gyarapodó
gyűjtemények muzeológialakított régi Galériát vál
ai feldolgozásával, a kor
totta ki (tervező: Viszlai
társ helyi művészek mun
József). A műemléki Rákásságának feltárásával
kóczi-ház a hozzácsatolt
és dokumentálásával, ki
új udvari szárny felépíté
adványozással, tudomá
sével a Galéria központi
nyos kutatómunkával, a
épülete lett, melyben a ki
regionális szerepvállalás
állítótermek, műtárgyrak
erősítésével, a tehetség
tár, kiszolgálóhelyiségek
gondozással.
A Petró-ház - The Petró H ouse
mellett az intézmény
A Miskolci Galéria alap
igazgatósága is helyet ka
vető feladatai közé tartozik a város képzőművészeti
pott, A Rákóczi-ház végső rekonstrukciója 1998-99-ben
közgyűjteményének gondozása, gyarapítása, őrzése és
nyer befejezést. Ekkor kerülhetnek végleges helyükre a
védelme, tudományos nyilvántartása és feldolgozása.
jelenleg a Petró-házban őrzött gyűjtemények és az ezek
Szerves részeként a Miskolcon szerveződő művészeti
ből készülő, kibővített anyaggal gazdagodó Szalay Lajos
életnek időszakos és állandó kiállítások rendezése,
és Kondor Béla életműve előtt tisztelgő kiállítások. A
tudományos konferenciák szervezése, kiadványok meg
Petró-házban a világhírű Szalay Lajos életművét és
jelentetése, művészeteket népszerűsítő rendezvények
munkásságát méltó módon bemutató gyűjtemény (mú
lebonyolítása. Miskolc város képzőművészeti életének
zeum) kerül kialakításra, még a Kondor Béla állandó ki
dokumentálása mellett a régió vizuális művészetét is
állítása a Rákóczi-ház tetőterében e célra kialakított ki
figyelemmel kísérése, Alkotóházában hazai és határon
állítótérbe kerül.
túli művészek fogadása, művészeti szabadiskola mű
Az intézményekben a szakmai munkát a művészetködtetése, együttműködés hazai és nemzetközi társin
történész igazgató mellett egy félállású művészettörté
tézményekkel.
nész, egy igazgatóhelyettes, egy műszaki gondnok, egy
Az elmúlt öt évben jelentős műtárgygyarapodás tör
múzeumpedagógus, egy múzeumi népművelő, egy gyűj
tént, amely egyrészt a város költségvetésében évente
teménykezelő könyvtáros, egy grafikus kiállításrendező
biztosított egymillió forint vásárlási keretből a Kulturá
és egy fotós kiállításrendező végzi. A pénzügyi területtel
lis és Sport Bizottság által miskolci művészektől vásá
gazdasági vezető és egy' ügyintéző foglalkozik. A kiállí
rolt alkotásokból, másrészt a Művelődési és Közoktatá
tások rendezésére, tudományos feladatokra alkalman
si Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap
ként külön felkéréssel foglalkoztat szakembereket. A
támogatása
nyomán megvásárolt művekből, valamint
Galéria dolgozóinak összlétszáma az 1993 évi 21 főről adományokból
és nem utolsó sorban az Alkotóházban
az új intézmények belépésével 1996-ban - 28 főre emel
dolgozó
művészek
által itt készített műtárgyakból tevő
kedett.
dik
össze.
Ez
közel
négyszáz műalkotást és ezer fotog
A Galéria költségvetése 1993-tól a duplájára nőtt.
ráfiát
jelent
több
mint
10 millió forint értékben. Kieme
Ma az éves eredeti előirányzata 27 millió forint.
lést
érdemelnek
ezen
gyarapodások
közül Szalay Lajos
Az intézmény gazdálkodását ugyanaz a közgazdasági
rajzai,
Kondor
Béla
eredeti
fotogrammjai,
a „Fiatal ma
környezet határozza meg, mint m ás hasonló költségve
gyar fotó ‘90“ c. országos pályázat anyaga és a Grafikai
tési intézményét. A nehéz gazdasági körülmények első
Biennálék díjazottjaitól történt vásárlások.
sorban a szakm ai feladatokra fordítható pénzeszközök
A Miskolci Galéria 1993-ban létrehozott Művészeti
mértékét érintették, amit csak a saját bevételi lehetősé
Tanácsa a folyamatos szakmai kontroll mellett, egyben
geinek bővítésével és kihasználásával (pályázatok, tá
mogatók) tud ellensúlyozni.
elfogadta az intézmény hosszú távú működési elveit,
Az intézményépítő munka fontos állomása és megha
melyek szerint:
- A Miskolci Galéria szerves része a Miskolcon szerve
tározó eredménye: a Miskolci Galériát 1995 decemberé
ben a Magyar Nemzeti Múzeum szakhatóságának felter
ződő művészeti életnek.
- Adatolja az itt élő képzőművészek munkásságát, rend
jesztése nyomán a Művelődési és Közoktatási Miniszté
szerező figyelemmel követi a Miskolcon bemutatott ven
rium szakmúzeummá nyilvánította: a sokszorosító
művészetek területén (grafika, fotó) országos, a festé
dégkiállítások hatását, figyelemmel kíséri az időszako
san Miskolcon alkotó képzőművészek munkáját és a
szet és szobrászat vonatkozásában Borsod-Abaújmiskolci képzőművészettel foglalkozó művészetkritikai,
Zemplén megyei gyűjtőkörrel. Fontos eleme e változás
művészettörténeti tanulmányokat.
nak a Herman Ottó Múzeummal, mint megyei fenntar
- A Miskolci Galéria feladatának tekinti, hogy a hagyo
tású intézménnyel való egyre gazdagodó, példaértékű
mányosan „miskolci képzőművészet” fogalma alatt
szakmai együttműködés.
A galériának az eltelt évtizedekben elsősorban az ér
számontartott képzőművészeti, képzőművészetkritikai,
tékközvetítésre épülő, a művészeti szerveződéseket
illetve művészettörténeti tevékenységet kritikai érték-
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Színháztörténeti é s Színészm úzeum - F acad e of th e M u seu m of
th e History of T h eatre and Acting
rendhez mérje. Erre feljogosítva érzi magát Miskolc kép
zőművészeti hagyománya alapján, amely igényes és fel
készült gondozást kíván (Művésztelep, Grafikai Biennálék, Téli Tárlatok). A Miskolci Galéria érdeklődési köre
ugyanakkor kiterjed a Miskolc korábbi organikus kap
csolatainak megfelelő közép kelet-európai képzőművé
szeti élet figyelemmel kísérésére is, valamennyi hagyo
mányos és újonnan kialakuló képzőművészeti, művé
szetkritikai, művészetoktatási központjával együtt.
- A Miskolci Galéria rendezvényeiben tekintettel van
egyfelől az így értelmezett régió alkotóira és befogadói
ra, másfelől pedig a Miskolcon egyre növekvő számú
egyetemi hallgatóságra és egyetemi oktató gárdára.
Mind a tágabb értelemben felfogott regionális igé
nyek, mind a lassan változó kiállításlátogatói, illetve
művészet-befogadóréteg igényeinek hatékony kiszolgá
lása szükségessé tette a Miskolci Galéria komplex,
multimédiális publikációs tevékenységének erősítését.
Támogatók segítségével 1996-ban INTERNET Galéria
nyílt, ahol 12 gépen teljes körű internet szolgáltatást
nyújtunk.
Az Internet Galéria mellett a Megyei Területfejleszté
si Tanács támogatásával a megyei integrált információs
rendszeren belül elkezdődött egy megyei kulturális in
formációs rendszer kialakítása.
A Miskolci Galéria értékközvetítő munkájának gerin
cét változatlanul a kiállítások képezik: a gyűjtemények
ből rendezett állandó kiállítások (Szalay, Kondor,
Feledy), a visszatérő periodikus nagyrendezvények (Or
szágos Grafikai Biennále, Téli Tárlat) és az időszakos ki
állítások rendszere. A hagyományos értékrend mellett
igyekszik teret adni a kísérletező törekvéseknek is. Ki
állításokat rendez külföldön, más közművelődési, okta
tási intézményekben. A külföldi kiállításokon elsősorban
a magyar grafika értékeinek bemutatására, a kortárs
magyar művészet megismertetésére törekszik. Ez év
tavaszán például a „Magyarok Polóniában“ rendezvénysorozat keretén belül Bytomban, a Felsősziléziai Múze
umban mutatott be a grafikai biennálék anyagából egy
válogatást „Mai magyar grafika“ címmel.
A Megyeháza Galériának létrejöttétől kezdve a Mis
kolci Galéria a szakmai gondozója.
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Kiállításainak látogatottsága eltérő. Az állandó kiál
lításokon igen szerény a forgalom elsősorban szerve
zett iskolás csoportokra szűkül - míg a rendezvények
kel színesített időszakos tárlatokon és intézményeiben,
valamint a Színháztörténeti és Színészmúzeumban ma
gas a látogatottság.
A Magyar Nemzeti Galériával közösen kutatásokra
épülő kiállítássorozatot indított el „A Magyar sokszoro
sított grafika száz éve“ címmel, melynek első nagysike
rű kiállítását a hozzá kapcsolódó konferenciával 1997ben rendezte meg „A szecessziós könyvillusztráció
Magyarországon“ címmel. A sorozat második kiállítá
sára „A modern magyar litográfia (1890-1930)“ és a
hozzá kapcsolódó tudományos konferencia megrende
zésére ez év novemberében kerül sor. Tervei szerint tíz
év alatt szeretne áttekintést adni a magyar sokszoro
sított grafika utóbbi száz évéről - a megjelent egybe
fűzhető kötetek jő alapot nyújthatnak a további kutatá
sokhoz.
A miskolci képzőművészet 20. századi történetéről a
városban dolgozó művészettörténész kollégák bevoná
sával kötetet jelentet meg az ezredfordulóra, egy átte
kintő kiállítás megrendezésével együtt.
Az elmúlt néhány évben jelentősen kiszélesedett és
színesedett az intézmény közművelődési tevékenysége
is. E változást egyrészt a lehetőségek kedvező alakulá
sa (új intézmények: új művelődési színterek), m ásrészt
a személyi feltételek javulása, az intézmény stabilizáló
dása tette lehetővé. E programok a hagyományos mú
zeumi tárlatvezetések mellett elsősorban társművésze
ti - zenei, irodalmi, színházi, mozgásművészeti esemé
nyek, rendezvények. 1996. nyarától ezek helyszíne a
Rákóczi-ház kiállítótermei és nyaranta annak kiváló
akusztikai adottságokkal rendelkező udvara. Ilyen prog
ramok többek között a Zeneművészeti Főiskola hallga
tóinak koncertjei, a „Péntek esték a Rákóczi udvarban“
tehetséggondozásra is figyelő nyári eseményei, a Petróházban működő Miskolci Képes Műhely irodalmi-képző
művészeti rendezvényei. Új színfoltot jelent és egyben
az intézménynek a „művészetek háza“ iránti elkötele
zettségét is jelzi, hogy 1997. végétől otthont ad a Mis
kolci Egyetem Bartók Bé
la Zeneművészeti Intéze
tének hallgatóiból alakult
Kamarazenekarnak,
amely felvette a Miskolci
Galéria nevét, és a tehet
séges fiatal zenészekből
álló Click
jazz-rock
együttesnek. A mindket
tővel kötött együttműkö
dési megállapodás nyo
mán rendszeres és ered
ményes lehetőség nyílik a
komolyzene és az igényes
könnyűzene népszerűsí
tésére.
A Galéria 1995-től
szervezi a Borsod-AbaújZemplén megyében mű
ködő kisgalériák és kiállí
tóhelyek vezetőinek, szak-

inclucle the organizations of
literary and arts events;
students in the Musical
Institute of Miskolc University
have founded the Miskolc
Gallery Chamber Orchestra;
and the Click jazz-rock group
also gives concerts regularly.
Since 1995, the Miskolc
Gallery has regularly organized
conferences and training
courses for the various gal
leries in Borsod-Abaiij-Zcmplcn county, and it has also done
much to support talented
amateur artists.

A Miskolci Galéria intézmé
nyei
Rákóczi-ház
3325 Rákóczi u. 2. Tel: 327628, 329-603, fax: 325-430.
Miskolci Galéria Igazgatósá
ga - Időszakos kiállítások Internet Galéria

Feledy-ház
3325 Deák tér 3. Tel: 333472. Feledy Gyula állandó
kiállítása

Petró-ház
3525 Hunyadi u. 12.
Tel: 353-004. Szalay Lajos
állandó kiállítása - kondor
Béla állandó kiállítása - Mis
kolci Képes Műhely - Szépinesterségek Alapítvány
Miskolci Galéria Alkotóháza
3529 Csabai kapu 22.
Tel: 367-392.
Színháztörténeti és Színészmúzeum
3325 Déryné u. 3.
Tel: 327-900. Fejezetek a
miskolci színjátszás törté
netéből, állandó kiállítás
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Az A lkotóház
The A rtists' H ouse
The regional activity of the
Miskolc Gallery is aided by the
institution's well-established
international contacts.

A Feledy-ház belső udvara
Inner co u rt of th e Feledy
H ouse
FolóK-plinlos: Áriám J.

embereinek tanácskozá
sait, továbbképzéseit Mis
kolcon és a megye már
városaiban. Ez Sárospa
taktól Mezőkövesdig több
mint húsz kiállítóhelyet
jelent. A Megyei Pedagó
giai és Közművelődési In
tézet a Miskolci Galériát
az am atőr művészeteket
támogató és segítő mun
kájában mint a vizuális
művészetek bázishelyét
jelölte meg és kérte fel er
re a feladatra.
A Miskolci Galéria éle
tében és munkájában meghatározó szerepe van alkotóházának.
Az Alkotóház története az 1920-as évekre vezethető
vissza, amikor Meilinger Dezső miskolci festőművész
egy létrehozandó szabadiskola helyszínéül fölfedezi a
volt szanatóriumi épületet. A művésztelep anyagi-szer
vezeti feltételeit lyka Károly és Réti István közbenjárá
sával, továbbá a minisztérium segítségével teremti elő a
város. így válik egyre inkább „közüggyé“ sorsa és hama
rosan a Képzőművészeti Főiskola nyári művésztelepe
lesz. A 30-as években a folyamatos működése pénzügyi
okok miatt ellehetetlenül. A Képzőművészeti Főiskola
nyári telepeként 1950-ig marad fenn, ezt követően a
Művelődési Minisztérium, majd a Művészeti Alap kezé
be kerül az épület sorsa, miközben többször funkciót is
vált: először művészlakásokká, majd 1980-tól képző
művészek befogadására újra nyitott művészteleppé
alakítják át. Fenntartási, működési feltételételéhez
szükséges kiadásait ma Miskolc város önkormányzata a
Miskolci Galéria költségvetésében biztosítja.
Az Alkotóház századforduló után épült eklektikus
stílusú épülete többszöri felújítás, korszerűsítés után
jelenlegi állapotában egyszerre 10 képzőművész alkotói
tevékenységéhez tud megfelelő feltételeket biztosítani.
A művésztelep fő profilját elsősorban a város sokszo
rosított grafikai múltja határozza meg: az ötvenes
években létrejött a Miskolci Grafikai Műhely és az 1961-

ben létrehozott Országos Grafikai Biennálék máig tartó
sorozata. Számos Biennále nagydíjas fordult meg az Al
kotóház műhelyeiben Kondor Bélától a mai fiatal grafi
kusnemzedékig bezárólag.
A műhelyek kézi sokszorosító gépekkel felszereltek,
ezért az itt dolgozó alkotóknak egyaránt módjukban áll
magas-, mély- és síknyomásos technikával foglalkozni.
A műtermek méretei és világítási adottsága lehetővé
teszik, hogy az Alkotóház grafikusok mellett festőmű
vészeket is fogadni tudjon.
Egy évben átlag 30-40 képzőművész látogatja meg a
művésztelepet, akik a számukra biztosított anyag- és
eszközfeltételekért cserében munkáikból egy-egy dara
bot adományoznak a galéria kortárs gyűjteménye szá
mára. Évek óta itt rendezi a budapesti és a kolozsvári
Képzőművészeti Főiskola nyári ill. őszi gyakorlatát. Nya
ranta szabadiskola formájában 20-25, művészetekre
nyitott és érzékeny fiatalt is fogad, akik művésztanárok
irányításával két héten keresztül alkothatnak. Hagyo
mányosnak tekinthető kapcsolata a régióbeli nemzetek
művészeivel: így fogadunk évenkénti cserelehetőséggel
vajdasági, szlovák, kárpátaljai, erdélyi művészeket.
Ugyanakkor művésztelepünkön dolgozott olasz, hol
land, német, osztrák, cseh, francia, finn, de még tanzá
niai grafikusművész is. Az Alkotóház az intézménynek a
kortárs alkotók segítése, a művészetszervezés, a tehet
séggondozás szempontjából fontos színtere.
A Miskolci Galéria regionális szerepvállalását, az
egymás mellett élő nemzetek művészetének jobb megis
merését segítik és erősítik nemzetközi kapcsolatai. Az
intézmény életében és munkájában évtizedek óta min
dig fontos szerepet játszottak és játszanak ma is ezek
az együttműködések, amelyek kiállítás-, művész-, szak
ember- és kiadványcserében nyilvánulnak meg elsősor
ban.
Az utóbbi öt évben ezek a kapcsolatok a külföldi ga
lériákkal, múzeumokkal, képzőművészeti főiskolákkal,
hivatalosan megkötött együttműködési megállapodá
sok, szerződések keretében történnek (Kassa, Beszter
cebánya, Katowice, Ungvár, Kolozsvár, Nagyvárad, Sza
badka, Újvidék). Kezdeményezésünkre 1997-ben került
megrendezése Miskolcon a Közép-európai Régió Társ
galériáinak és Múzeumainak első találkozója, melyet
második alkalommal május 17-20-án a kassai Vojtech
Löffler Múzeum rendezett meg.
A Miskolci Galéria az utóbbi években a város megha
tározó közgyűjteményi-, közművelődési-, művészeti in
tézményévé vált. Ezt az átalakulást ugyanúgy késztette
a város gazdag képzőművészeti hagyománya, mint a vá
ros mindenkori vezetésének és az itt élő szakemberek
nek az értékek iránti fogékonysága és kitartó építő mun
kája. Az intézmény adottságaival alkalmas lesz arra,
hogy a saját identitását kereső város polgárainak egyik
biztos pontja legyen a valós értékekben való eligazodás
ban és azok megőrzésében. Lehetőséget ad a szellemi
építkezéshez, a művészeteknek az emberi lelkiismeret
re építő erejével megnyugvást kínál az idelátogatóknak,
és kiállításaival, rendezvényeivel az egymásra figyelés
késztetésén és a kellemes kikapcsolódáson túl figyel
meztet a következő évezred kihívásaira.
■
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A győri Városi Művészeti Múzeum
N. Mészáros Júlia

A Városi Művészeti Múzeumot 1994. szeptember 15-én
alapította Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal
a céllal, hogy a város képző-és iparművészeti gyűjtemé
nyeinek szakszerű gondozója legyen, dolgozza fel,
gyarapítsa és tegye közkinccsé e gyűjteményeket. Ide
tartozott az akkor már 26 éve működő nemzetközi mű
vésztelep évente bővülő és egyre színvonalasabb képzőművészeti anyaga, a városi múzeum számára korábban
gyűjtött nemzetközi kortárs grafikai gyűjtemény, Borsos
Miklós és Kovács Margit művészeti hagyatéka, amelyet
eddig a Xántus János Múzeum kezelt és két újonnan
szerzett magánkollekció: dr. Váczy Péter és dr. Radnai
Béla gyűjteményei.
Az önálló városi múzeum létrehozása része volt
annak a folyamatnak, amelynek eredményeként a koráb
ban megyei fennhatóság alá került városi intézmények,
(színház, filharmonikus zenekar, levéltár, stb.) visszake
rültek Győr megyei jogú város fenntartásába továbbá új
intézményekkel bővült a meglévő kulturális intézményhálózat. Ez a folyamat - amely teljes egészében
Kolozsváry Ernő polgármester nevéhez és tevékenysé
géhez fűződik - a múzeum alapításával fejeződött be. A
városi kulturális intézményhálózat kiépítése a városla
kók egyetértésével zajlott, anyagi nehézség és különö
sebb fennakadások nélkül.
A győri múzeumalapítás több szempontból is egye
dülálló az országban. A városatyák egyhangúan és fenn
tartások nélkül egyetértettek vele, miként az említett két
- pénz és életjáradék fejében felajánlott - magángyűjte
mény Győrbe kerülésével és a múzeumi célra kiszemelt
két belvárosi műemléképület teljes felújításával is, vala
mint a működéshez, fenntartáshoz szükséges pénzügyi
feltételek városi előteremtésével. Utólag is érdekes,
hogy a múzeumalapítás szakmai nehézségei soha szóba
A M agyar Ispita Rákóczi utcai hom lokzata
Rákóczi stre e t fa c a d e of th e „M agyar Ispita"

sem kerültek. Talán mert
a képviselők és a széles
nyilvánosság számára a
múzeum pusztán kiállító
intézményt jelenteti, és
kiállítást ma már minden
ki tud rendezni (?!).
A megyei önkormány
zat is egyetértett a me
gyei
múzeumhálózat
gondjait enyhítő, önálló
városi intézmény létreho
zásával, csupán a Xántus
János Múzeumnak voltak kezdetben fenntartásai. Attól
félt, hogy a megyei múzeumhálózat kiépítésével auto
matikusan a gyűjteményeikbe került, azok szerves ré
szét alkotó, győri vonatkozású történeti és művészettör
téneti anyagokat és a kezelésbe kapott Borsos Miklós és
Kovács Margit-hagyatékokat, valamint állandó kiállítá
sokat át kell adnia a városi múzeumnak; szétbomlanának jól feldolgozott gyűjteményei, csorbulna a megyei
múzeumhálózat egysége, esetleg csökkenne a Xántus
János Múzeum működési támogatása. Ezért felajánlotta
a városvezetésnek a két új gyűjtemény megfelelő anyagi
dotálás melletti kezelését, állandó kiállításon való be
mutatását, az új múzeumépületek, valamint állandó ki
állításaik működtetését.
A Városi Művészeti Múzeum 1994. október 1-től
működik és november 11-én nyitotta meg kapuját a
nagyközönség számára a Magyar Ispita néven ismert
gyönyörű műemléképületben. Első kiállítását Váczy Péter
történészprofesszor magángyűjteményéből és a Radnaigyűjteményből rendezte. Az eltelt időszakban az intéz
mény Győr művészeti életének egyik jelentős szellemi és
legfontosabb kiállítási központjává vált.
Hozzájárult ehhez a múzeum folyamatos
és céltudatos fejlesztése, amit az új önkormányzati vezetés is vállalt. A fel
adatok növekedésével a támogatás és a
szakalkalmazotti, közművelési és fenn
tartási státuszok számának növelése,
valamint a múzeumi tevékenység helyi
és regionális feladatvállalása és kapcso
latokon túlmutató kiterjesztése, koncep
ciójának általános elfogadása.
A Városi Művészeti Múzeum 1997ben 2200 m2-es, korszerűen felszerelt
képtárral bővült (1000 m2 kiállítási te
rülettel és 1200 n r raktár, iroda- és ki
szolgáló helyiség), 1998. január 1-től
pedig megkapta a korábban a Xántus
János Múzeum kezelésébe adott Borsos
Miklós-és Kovács Margit-hagyaték gon
dozásának, és állandó kiállításai mű-

A „M ag y ar Ispita" - Váczy
P éter G yűjtem ény - déli h o m 
lokzata - S o u th facade of th e
„M agyar Ispita" - Váczy Péter
Collection
The Győr íVluiiicipul Art
Museum
The Municipal Art Museum
was founded on September 15.
1994 by tlie local government
with the aim of acting as
custodian to the art collections
of the city, and also to promote
the cataloging, exhibition and
publication of these collec
tions. The creation of the
museum fulfilled a long-stand
ing wish of the city's popula
tion. The date of the museum's
foundation coincided with a
period when museums in Hun
gary found themselves in in
creasingly difficult conditions.
The local government main
taining tlie museum has, over
the past few years, raised the
necessary funds for covering
the ever-expanding museum
activities. One of the main
priorities is the presentation of
Győr’s artistic heritage, as well
as displays of contemporary
Hungarian art and the pro
motion of the arts in Győr.
Beside tlie permanent exhi
bitions. tlie museum regularly
organizes individual and group
exhibitions, and introduces
talented young artists. The
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museum is also involved in the
search for, the cataloging and
the exhibition of the works of
major artists who were born in
Győr, a organizes an inter
national graphics biennale
every two years, often coupled
with individual and group
exhibitions. The museum also
lias good contacts with other
Hungarian and international
museums and institutions.
The museum’s programme
includes the research of the
city’s artistic heritage, as well
as of the contemporary art
scene, its public education
activity is coordinated with the
curriculum of the city’s various
educational institutions.

ködtetésének feladatát. Jelenleg tehát négy épületben
tevékenykedik.
A személyi állomány az induláshoz képest (egy főál
lású művészettörténész, egy gazdasági vezető, egy
adattáros, egy nyilvántartó-közönségszervező, egy
gondnok és a működést biztosító egyéb alkalmazottak)
három félállású művészettörténésszel, egy grafikai res
taurátorral, egy kiállítás-rendezővel, egy múzeumpeda
gógussal és további fenntartási alkalmazottakkal gyara
podott (adattáros, gyűjteménykezelő, gondnok, takarító,
pénztáros, teremőr, vagyonőr). A teljes létszám ma 50
fő, ebből 4 fő szakmuzeológus, 3 fő gyűjteményi alkal
mazott, 2 fő közművelődési alkalmazott, 10 fő teljes
munkaidőben, 40 fő részmunkaidőben dolgozik.
A múzeum szakmai és közművelődési munkája
szerves részének tekinti a város kulturális öröksége és
kortárs művészet értékei széleskörű szellemi birtokba
vételének, Győr művészeti életének szolgálatát.
Az állandó kiállítások mellett rendszeresen bemutat
ja saját gyűjteményeit, a gyűjteményeiben szereplő mű
vészeknek önálló tárlatokat szervez (szobrászati, festészeti-és grafikai kiállítások a Radnai-gyűjteményből, a
múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményéből, Bor
sos Miklós hagyatékából, stb.).
Folyamatos kapcsolatot tart a
helyi művészekkel és rendszere
sen szervez számukra önálló tár
latokat. Felkutatja, feldolgozza és
kiállítja a városból elszármazott,
jelentős művészek életművét
(Elekfy Jenő, Mayer Marton
György, Konok Tamás kiállításai).
Kétévente megrendezi A
grafikai m űvészetek mesterei Nemzetközi Rajz- és G rafikai B i-

amelynek keretében
több csoportos és önálló tárlatot
szervez (egyiptomi, koreai, jugo
szláv, amerikai, kolumbiai, cseh,
holland nemzeti tárlatok, fődíjas
és díjazott művészek önálló kiál
lításai).
Ápolja és bővíti a testvérvárosi és általában nemzetközi
képzőművészeti kapcsolatokat
(kiállítás az ingolstadti Konkrét Művészeti Múzeum
anyagából, nemzetközi nőművészeti kiállítás, Denis
Läget kiállítása a Francia Intézettel közösen, nemzetkö
zi kortárs ékszerművészeti kiállítás a bécsi Iparművé
szeti Egyesülettel, Kolumbiai Művészeti Hét rendez
vénysorozat, stb.).
Részt vesz a helyi művészeti fesztiválok képzőművé
szeti programjainak tervezésében, megrendezésében
(Győri Nyár, Tavaszi Fesztivál, Mediawave, Barokk nosz
talgiák, stb.), a nemzetközi művésztelepre meghívandó
művészek kiválasztásában, részvételük szervezésében.
Rendszeresen bemutatja alkotásaikat (éves zárókiállítá
sok, önálló tárlatok, 30 éves a győri Nemzetközi Mű
vésztelep - jubileumi kiállítás). Kutatási feladatai között
kiemelt helyen szerepel Győr művészeti múltjának és je
lenének feldolgozása (a győri ötvösség tárgyi-és emlék
anyaga, a művésztelep 30 éve, Borsos Miklós életműve,
ennálét,

A K ovács M argit-gyűjtem ény
é p ü le te - The building of th e
K ovács M argit Collection

kortárs győri képzőművészet stb.). Közművelődési tevé
kenységét összehangolja az oktatási intézmények művé
szetpedagógiai céljaival és tananyagával (képző- és
iparművészet-történeti, építészeti előadás-sorozatok,
képzőművész-közönségtalálkozók, művészettörténeti
szimpóziumok, megnyitókhoz kapcsolódó művészeti
rendezvények, képzőművészeti videomozi, stb.).
Szoros együttműködést alakított ki a helyi társművé
szeti intézményekkel, szervezetekkel és a társművésze
ti ágak művészeivel is (kortárs győri építészeti és fotóművészeti kiállítások, hangversenyek, megnyitók zenei
és irodalmi programjai).
Szakmai tevékenységével, intézményen kívüli ren
dezvényeivel, kiállításaival részt vállal a kortárs magyar
művészet értékeinek és eredményeinek szélesebb körű
megismertetésében, népszerűsítésében (pl.: kiállítás
sorozat az Audi-Hungária Motor Kft-ben, retrospektív
országos képző- és iparművészeti tárlatok, külföldön
rendezett magyar képzőművészeti kiállítások, kurátori
tevékenység nemzetközi rendezvényeken, stb.).
A Városi M űvészeti Múzeum kiállítóhelyei és állandó
kiá llítása i
1. Váczy-gyűjtemény

A belváros Magyar Ispita néven ismert műemléképülete
ad otthont a Váczy Péter történész professzor műgyűjte
ményéből rendezett állandó kiállításnak.
Az épület eredetileg az egyedül élő, idős és beteg
győri polgárok otthona volt. Széchenyi György püspök
1666-ban létrehozott alapítványa szolgálta a működését
az 1. világháborúig. Az 1960-as években apró, többségé
ben egyszobás lakásokat alakítottak ki benne.
1994-ben Foltányi Miklós és Winkler Gábor tervei
szerint felújították és múzeumi épületté alakították. Ez
volt 1997. november 3-ig a Városi Művészeti Múzeum
első székhelye. Kiállítótereiben az állandó kiállítás mel
lett kortárs képzőművészeket bemutató és aktuális
városi évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó idő
szaki képző-, fotó- és iparművészeti kiállítások láthatók
(pl. Tihanyi László-em lékkiállítás a győri fotográfus
halálának 10. évfordulója alkalmából, a török Győrből
való kiűzésének 400. évfordulója alkalmából rendezett
Iparművészet M agyarországon a török hódoltság korá

c. kiállítás, stb.).
Váczy Péter az 1930-as évektől foglalkozott képzőés iparművészeti tárgyak gyűjtésével. Gyűjteményének
magját reneszánsz és barokk bútorok, képző- és iparművészeti tárgyak alkotják. Korábbi korokból szórvá
nyos görög, római, és középkori magyar régészeti emlé
keket, egy kínai hárommázas terrakotta sírőrző katonát
(Vili—X. sz.), a XVIII—XIX. századból származó keleti sző
nyegeket, üveg, ezüst és bronz tárgyakat, kínai porcelá
nokat, csillárokat, falikarokat találunk.

ban

2. Borsos M iklós Múzeum

A belváros legrégibb műemléki negyedében, a Káptalandombon, Szent Mihály szobra és a püspöki székesegy
ház Szent László kápolnája közelében találjuk az egyko
ri püspöki udvarbíróházat, amely 1979-től Borsos
Miklós életmű-kiállításának otthona.
Borsos Miklós (1906-1990) munkásságának jelentős
darabjait még életében Győr városára hagyta, érmeiből
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közel 150-et a Xántus János Múzeum öntetett bronzba,
a mester felügyelete mellett. Az állandó kiállítás a
Xántus János Múzeum letéti anyagából és a városra ha
gyott művekből készült. A Városi Művészeti Múzeum
grafikai gyűjteménye az özvegy, Kéri Ilona ajándékával,
további 77 eredeti rajzzal gyarapodott.
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rak, restaurátorműhely,
művészettörténeti archí
vum és a működést szol
gáló berendezések kaptak
helyet.
A Radnai-gyűjtemény

3. Kovács Margit-gyűjtemény és állandó kiállítás
A Gutenberg-téri barokk Frigyláda-szoborcsoporttal
szemben találjuk a klasszicista stílusban helyreállított
Kreszta-házat, mely nevét a századfordulón itt műkö
dött fűszer- és vegyeskereskedés tulajdonosáról kapta.
Emeletén és tetőterében került elhelyezésre 1974ben (majd 1982-ben tovább bővítve) a Kovács Margit
műveiből rendezett állandó kiállítás. Az alkotások egy
része a művész ajándékaként került a város tulajdoná
ba, más része a szentendrei Kovács Margit-gyűjtemény
letéti anyaga.
Kovács Margit (1902-1977) Győrött született kerá
miaművész. Művészeti tanulmányait Jaschik Álmos
magániskolájában kezdte, majd Hertha Bucher bécsi
magániskolájában (1926-1928) és Münchenben, Kari
Killernél és Adalbert Niemeyernél folytatta (1928-1929).
Hazatérése után bekapcsolódott a magyar művészeti
életbe. Családjával Budapestre költözött és élete végéig
ott dolgozott.
4. Városi Képtár
A Városi Művészeti Múzeum Képtára 1997. november 3án nyílt meg a kiváló színvonalú, modern magyar műal
kotásokat tartalmazó Radnai-gyűjtemény bemutatásá
val és a Mayer-Marton György (1897-1960) győri szüle
tésű festőművész halála 100. évfordulója alkalmából
rendezett emlékkiállítással.
Az épület középkori eredetű, apró házak összeépíté
sével a XVIII. század harmadik negyedében nyerte el mai
formáját. Az Esterházy-család birtokában volt ekkor,
ezért hívjuk a három utca közé zárt, belső udvart magá
ba foglaló épülettömböt Esterházy-palotának. A győriek
által röviden Városi Képtárnak nevezett, kívül kettő, be
lül négyszintes múzeumépület ma a Városi Művészeti
Múzeum székhelye.
Az épület három szintjén különböző hangulatú és
nagyságú kiállítóterek állnak rendelkezésre a majdani
állandó és a jelenlegi időszaki kiállítások megrendezé
séhez. A földszinten kortárs magyar és külföldi művé
szek kamaratárlatai kapnak helyet. Az emeleti, össze
függő teremsorban lesz látható a Radnai-gyűjteményből
tervezett állandó kiállítás. A teremsor végén három,
nagyjából azonos méretű helyiség - köztük az Angel
Radukov által restaurált, XVIII. század végi dekorációs
festéssel díszített szoba - a Radnai-gyűjtemény rajzmű
vészeti és a Városi Művészeti Múzeum kortárs nemzet
közi rajz és grafikai anyagának időszaki kiállításokon tör
ténő bemutatását szolgálja (idén Szalay Lajos, Gulácsy
Lajos, Nagy István, Szőnyi István és Mednyánszky Lász
ló rajzkiállítása, stb.). Az állandó kiállítási térrel párhu
zamos termekben egy-egy művészeti ágat bemutató or
szágos tárlatot rendezünk (Kortárs magyar ötvösművé
szet, Kortárs magyar üvegművészet).
A pince kiszárítását követően újabb 260 m2 kiállítási
területet hasznosíthatunk. A tetőtérben irodák, raktá

Dr. Radnai Béla (18911962) az egységes ma
gyar gyorsírás feltalálója,
a budapesti, első gyorsés gépíró magániskola
alapítója és igazgató-ta
nára az 1930-as években
kezdte el kortárs művé
szek alkotásait gyűjteni.
Gyűjteményében a XX.
század első évtizedétől, a
Nyolcak tevékenységétől
az Európai Iskola új művészetszemléletű tagjainak
jelentkezéséig találunk festményeket, rajzokat, szobrá
szati alkotásokat, szórványosan előfordul néhány mű az
50-es évekből is. A gyűjtemény törzsét a 20-as évektől
a Gresham-kávéházban összegyűlt asztaltársaságból
szerveződő művészek, az ún. Gresham-kör tagjainak és
művészbarátainak munkái alkotják.
A Városi Művészeti Múzeum megnyitása óta rangos
kortárs magyar és külföldi alkotások kerültek be a mú
zeum törzsgyűjteményébe. Ez a gyűjtemény letéti
anyaggal és vásárlással folyamatosan bővítve, rendsze
resen bemutatásra kerül.
A gyűjteménygyarapítás fontos forrása a nemzetközi
rajz-és grafikai biennálé és a nyaranta működő Nemzet
közi Művésztelep, amelyre Győr testvérvárosainak mű
vészein kívül a biennálé legkiválóbb résztvevői, továbbá
más - különböző művészeti ágakban és műfajokban dol
gozó - hazai és külföldi művészek kapnak meghívást.
A múzeum szobrászati anyaga nagyrészt a korábban
szobrásztelepként működő alkotótábor egykori résztve
vőinek munkáiból áll, amelyek a 70-es évek második fe
létől a 90-es évek első harmadáig készültek.
■

A Városi K éptár - m a Városi
M űvészeti M úzeum - épü lete
The building of th e M unicipal
A rt M useum

A B orsos M iklós M úzeum
é p ü le te - The building of the
B orsos Miklós M u seu m
Folók-pholos: Illírián (!>.. Rosta J.

40

„Az év múzeuma 1 9 9 7 ” pályázatról *

GWYd

Selmeczi Kovács Attila

Immár harmadik esztendeje annak, hogy a
Múzeumi Világnap alkalmából a Nemzeti Mú
zeum kertjében kétnapos szakmai bemutatót
és vásárt, Múzeumi Majálist rendeznek. Az
egyre nagyobb tömegeket vonzó esemény az
idén újabb fontos programmal bővült: május
16-án, a megnyitó ünnepségen került sor „Az
év múzeuma” pályázat eredményhirdetésére
és díjkiosztására. Dr. Magyar Bálint művelő
dési és közoktatási miniszter második alka
lommal adta át a két vidéki múzeum igazgató
jának az egymillió forintos díjat és a vele járó
kitüntető táblát, melyet a nyertes múzeum fa
lára helyezhetnek el.
A pályázatot kiíró intézmények és szerve
zetek mostantól minden évben a hagyománynyá váló Múzeumi Majális megnyitó program
jának részévé kívánják tenni az évenkénti ne
mes szakmai vetélkedő eredményhirdetését.
Az egymással összekapcsolódó két fontos
rendezvény célja a társadalom figyelmét rá
irányítani a kulturális örökség túlnyomó há
nyadát gondozó múzeumok szakmai tevé
kenységére, sokrétű feladataik és gondjaik
megismertetésére. Ugyanakkor lehetőséget és
ösztönzést adnak az egyes múzeumok, intéz
mények számára, hogy még nyitottabbak le
gyenek a társadalmi elvárásokkal szemben.
Mindennek hatékonyságát jelentős mértékben
növeli az érdeklődő nagyközönség előtti díjki
osztás, mely ezáltal jóval nagyobb nyilvános
ságot, szélesebb társadalmi elismerést nyer.
A pályázatot az előző évihez hasonlóan a
Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesü
let, a Magyar Múzeumok Szövetsége, az ICOM
Magyar Nemzeti Bizottsága, a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya,
valamint a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi
Szakmai Kollégiuma (mely ismét biztosította a
két fődíj egy-egy millió forintos fedezetét),
együttesen írta ki. A pályázati kiírás két kate
góriát hirdetett meg: az országos és megyei
múzeumokét, illetve az előbbibe nem sorolha
tó ún. kismúzeumokét. Az 1997 decemberi
Múzeumi Hírlevélben közzétett felhívás min
den három évnél régebben alapított és múze
umi működési engedéllyel rendelkező közin
tézmény szám ára szólt. Az 1998. február 15-i
határidőig 15 pályázat érkezett, melyből a ki
írásnak azonban csak tíz felelt meg.
A kiírók által felkért bíráló bizottság (Deine
Péter, Kecskeméti Tibor, Kovács Tibor,

Matskási István, Pintér János, Selmeczi Ko
vács Attila, Vásárhelyi Tamás; továbbá Páll
István és Tálas László, az előző évi pályázat
nyertes múzeumainak igazgatói) az előző évi
gyakorlatnak megfelelően a pályázati anyag
áttanulmányozásán túl minden egyes múze
umba elküldte két-két tagját, akik személyes
tapasztalatokat szereztek a pályázó intézmé
nyek helyzetéről, adottságairól, az 1997. év
ben elért kiemelkedő teljesítményükről. Az
ezévi pályázatot a vidéki kismúzcumok rész
vétele jellemezte, a kiírás szerinti első kategó
riába csak egy intézményt lehetett besorolni.
Ennek alapján a bíráló bizottság úgy döntött,
hogy nem kategóriánként hirdet eredményt,
hanem két (megosztott) fődíjat ad ki, mindkét
nyertes megkapja az egymillió forintot és a ki
tüntető táblát. Ezen túl további három különdíj kiosztására adott lehetőséget a Művelődé
si és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osz
tálya, valamint a Pulszky Társaság 200-200
ezer forintos, továbbá az ICOM Magyar Nem
zeti Bizottsága 100 ezer forintos felajánlása.
A bíráló bizottság „Az év múzeuma 1997”
pályázaton résztvevő tíz múzeumról az alábbi
értékelést adta:

On the „Museum of the Year 1997“ Competition
The Pulszky Society-Hungarian Museum Association,
the National Cultural Fund, the Museum Department of
the Ministry of Culture and Education, and ICOM
Hungary and Hungarian Museum Federation
announced the „Museum of the Year" competition for
Hungarian museums which can be credited with
outstanding performance in 1997 for the second time.
The nine members of the selection committee,
reviewed all the documentation handed in by ten
applying museums, visited the institutions and. based
on all this, ranked them.
During the opening ceremony of the Museum
Weekend, held on the occasion of International
Museum Day in the garden of the Hungarian National
Museum on May 16, 1998, Dr. Bálint Magyar. Minister
of Culture, presented the honorific plaque and the
prize of Ft 1-1 million to two museums: the Matrica
Museum, Százhalombatta and the Tatabánya Museum.
The Szórakaténusz Toy Museum and Workshop.
Kecskemét, the Blaskovich Museum, Tápiószele and
the Sugar museum of the Szerencs Sugar Factory
received a special prize. The Borsod County-house
Museum, Edcleny received a special prize. The
competition will also be announced for 1998.

Blaskovich Múzeum, Tápiószele
Az ország egyetlen kúriamúzeuma a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága szervezeti keretei kö
zött működik, az „egyszemélyes” intézmények
közé tartozik. A meglehetősen mostoha körül
mények ellenére a jelentős múltra visszatekintő
intézmény - az alapító testvérpár, Blaskovich
György és János, valamint az őket követő igazga
tók által megkezdett munkát és hagyományokat
folytatva - ma is igen figyelemre méltó eredmé
nyeket mutat fel. Vezetője évek óta magas szín
vonalon végzi munkáját. Különösen a festészeti
anyag restauráltatása terén ért el jelentős ered
ményeket a pályázati úton szerzett pénzügyi for
rások felhasználásával.
Az állandó kiállítás hét szobájában a
Blaskovich-család életét, gyűjtőmunkáját, a köznemességi kultúra tárgyi anyagát ismerhetik
meg a látogatók. Évek óta 6 000 fő körül vagy fö
lött van a látogatók száma. A múzeumpedagógia
terén népszerű és sikeres rendezvények (törté
neti játszóházak, múzeumi foglalkozások) való
sultak meg.
A múzeum fontos kezdeményező és szervező
szerepet játszik a község és a Tápiómente civil

szervezeteinek erősödésében, elsősorban tu
risztikai összefogásának megteremtésében. Az
1997-es esztendő legkiemelkedőbb eredményé
nek a térségi együttműködés erősítése tekinthe
tő. Ezt jelzi a Tápió-vidék történeti és építészeti
emlékeit felvonultató fényképkiállítás 12 helyen
történő bemutatása, valamint - hosszabb előké
szítő munka után - a Tápiómenti Turisztikai
Egyesület megalakítása.
Borsodi Tájház, Edelény
A város szellemi életében aktívan részt vesz a két
népi lakóházból és a hozzá tartozó portán lévő
épületekből álló tájház, melynek szakmai irányí
tását a városi önkormányzat fennhatósága alá
tartozó Rendezvények Háza munkatársa végzi. A
város lakóival, főleg iskolás korú gyerekeivel való
intenzív kapcsolatot kismesterség-bemutatókkal,
hagyományos népi ételek készítésével, különböző
foglalkozásokkal teszik teljessé.
A további fejlesztés során kialakuló kézmű
ves műhelyekben eredeti környezetbe kerülhet
nek az ilyen jellegű gyűjteményi tárgyak is. A két
egybenyíló udvar, az azokon található épületek a
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közművelődési programokhoz kitűnő helyszín
ként szolgálnak.
Matrica Múzeum, Százhalombatta
Az 1987-ben alapított városi múzeum (1989 óta
tájmúzeum) az elmúlt tíz év alatt fontos és elis
mert helyet vívott ki magának nem csupán Száz
halombatta és a környező településeket magába
foglaló kisrégió életében, de a magyar múzeumok
sorában is. A gyűjtemények (amelyek közül ki
emelkedik a több tízezer darabos régészeti) nyil
vántartása naprakész, az anyagok döntő többsé
ge konzerválva van, a restaurálás folyamatos.
Most készül a számítógépes nyilvántartás. Az
összesen 12 fővel (5 felsőfokú végzettségű szak
ember, 3 középfokú végzettségű munkatárs, 4 te
remőr) működő múzeum az állandó kiállítás mel
lett 1997-ben hat időszaki tárlatot rendezett,
Az év során nyitották meg a Régészeti Parkot,
amely Magyarország első őskori szabadtéri mú
zeuma. Ez az egyedülálló kezdeményezés kiváló
példája annak, hogyan lehet egy pénzügyileg ked
vező helyzetben lévő város valódi mecénása a
kulturális örökség megőrzésének és bemutatá
sának. Az önkormányzat ugyanis több tízmillió
forintot áldozott és áldoz arra, hogy eredeti he
lyén konzerválva és helyreállítva legyen látható a
115. számú vaskori halomsír. Emellett külön te
rület szolgál a bronzkori és vaskori építkezés és
életmód bemutatására. A park már működése
első évében megduplázta a múzeum összlátogató számát (a korábbi 5 000 helyett 1977-ben
10 622 volt).
A múzeum munkatársai eredményesen mű
ködő és az intézmény munkáját jól segítő baráti
kört alakítottak ki; a régészeti park számára tár
latvezetőket és foglalkozásvezetőket képeztek ki;
iskolai foglalkozásokat, családi vasárnapokat
szerveznek és vezetnek. Mindezek mellett kez
deményezői és összefogói a regionális kulturális
és turisztikai együttműködésnek, segítve ezzel a
környező települések fejlődését.
Magyar Alumíniumipari Múzeum, Székesfehérvár
A magyar bauxitbányászat és alumíniumipar de
konjunktúrája, majd privatizációja miatt szinte
„gazdátlanná” vált kismúzeum. Költségvetése
alacsony, fejlődési lehetősége nagyon korláto
zott. Ennek ellenére szívós és küzdelmes munká
val tartja fenn magát. A múzeum hagyományo
san felépített és bemutatott kiállítása a hazai ba
uxitbányászat, timföldgyártás és alumínium-fel
dolgozás történetét, tárgyi- és dokumentum
anyagát szemlélteti. Képzőművészeti anyag
(Drégely László alumíniumra festett képei) és
éremgyűjtemény egészíti ki a kiállítást. Gánton
egy felhagyott táróban a bauxitbányászat gépi
berendezéseit mutatják be.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest
A nagy múltú intézmény a múzeumi munka min
den területén az elmúlt év során is jelentős ered
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ményeket ért el. Két új állandó és nyolc időszaki
kiállítása nyílt meg, rendszeresek a múzeumpe
dagógiai és közművelődési programok. Konfe
renciák, oktatóbázis segítik a közönséggel való
intenzív kapcsolatot, Könyvtárát a kutatók nagy
számban veszik igénybe. A számítógépes nyil
vántartás intenzíven halad, a gyűjtemény jelen
tős részét már az új követelményeknek megfele
lő módon tartják nyilván.
1997-ben kezdődött meg a múzeum épületé
nek rekonstrukciója, amely új technikai megoldá
sok révén a műtárgyvédelem terén jelentős elő
relépés az intézmény életében. Az intézmény
intenzíven bekapcsolódott az iclegenforgalomba
is. Ezt szolgálják a több nyelven megjelenő szín
vonalas kiállítás-vezetők, kiadványok, szóró
anyagok.
Óvodamúzeum, Martonvásár
Magyarország egyetlen országos gyűjtőkörű óvo
datörténeti szakmúzeuma. Magángyűjteményként
indult, 1992 júniusában kapott hivatalos működé
si engedélyt. 1995-ben került Martonvásárra, ahol
az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete fogadta be
és helyezte el, ideiglenesen a kastély kertjében,
egy faházban. Távlati tervek szerint a múzeum az
úgynevezett Brunszvik óvoda 1883-ban emelt
műemlék épületében kerül elhelyezésre.
A múzeum anyaga a Brunszvik család, első
sorban Brunszvik Teréz óvodaalapító- és
fenntartó munkásságától kiindulva a magyar kis
dedóvás történetének tárgyait, eszközeit és szé
les értelemben vett dokumentumait tartalmazza.
Az egyedülálló anyag az óvóképzés és tovább
képzés alapjául szolgál. Tudományos kutatás és
szakdolgozat készítés céljából is számosán kere
sik fel az intézményt, 1997-ben több mint 10 000
látogatója volt. Számos külföldi látogató tekinti
meg Martonvásár egyéb nevezetességeivel
együtt. Önálló prospektus, képeslapok is terjesz
tik a múzeum hírét. Jelenleg a társadalmi mun
kában dolgozó múzeumvezető mellett egy muze
ológus munkatárs áll alkalmazásban.
A méltatlan elhelyezési körülmények ellenére
a múzeum társadalmi kisugárzása jelentős, ami
az alapító intézményvezető, Harcsa Tiborné lel
kes tevékenységének köszönhető.
Szerencsi Cukorgyár Rt. Üzemtörténeti Kiállítása
és Nemzetközi Cukorgyűjteménye, Szerencs
Az intézmény a cukorgyár hajdani „finánclaktanya” épületében 1989-ben jött létre a gyári rész
legek önkéntes munkája eredményeképpen.
Megálmodója és mai vezetője Salánki János fő
mérnök, aki nyugdíjasként irányítja az egysze
mélyes múzeumot. Az intézmény a privatizáció
után is fennmaradt, az új tulajdonos, a francia
Béghin Say SA. anyagi támogatása teszi lehető
vé, hogy Európa harmadik legnagyobb ilyen jel
legű intézményeként továbbra is működjön. Ma
gánadakozások és a gyár külföldi termékeinek
átadása révén állandóan bővül a gyűjtemény.

A kiállítási egységek sorrendje szerint a fő
hangsúlyt a cukorkészítés munkamenete és a
gyár története kap, amit szakképzett vezetés
mellett ismerhetnek meg a látogatók. A múzeum
különlegessége a világ minden részéről szárma
zó cukorgyűjtemény, ami a gyár és az intézmény
jelentős nemzetközi kapcsolatainak eredmé
nyességét bizonyítja.
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely,
Kecskemét
A Magyarországon egyedülálló szakintézmény, a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat országos
gyűjtőkörű múzeuma 1997-ben magas színvona
lú, eredményes munkát végzett a játékkultúra
társadalmi méretű terjesztésében és a szemlé
letformálásban. Sokrétű szakmai feladatainak
ellátásában az „élő múzeum” működtetésére, a
nemzetközi mércével mérhető műhelyprofil
fenntartására törekedett. 1997-ben rendezett
mindhárom időszaki kiállítása - a hozzá kapcso
lódó hatékony rendezvényekkel - módszertani
lag is újdonságszámba ment.
Magas színvonalú tevékenységet fejtett ki a
Játékkészítő és Kézműves Műhely, mint alkotó
komplexum - az év folyamán 357 csoporttal,
8 408 fő résztvevővel - sorozatos nagysikerű
programokkal (pl. Rodolfó gyermekbűvészkör,
Pünkösdi gyermekvarázs országos seregszemle,
Aprók tánca, Játékkészítő babaklub stb. révén).
Az intézmény jelentős nemzetközi kapcsola
tokkal rendelkezik, számos találkozót, vetélke
dőt, nemzetközi együttműködést bonyolított le.
A tudományos- és közéletben egyaránt hatékony
a jelenléte, a jelenlegi társadalmi igényeknek a
gyermek- és személyiségközpontú tevékenysé
gével eredményesen megfelel, korszerű szemlé
letmódjával, módszertani újításaival az iskolai és
családi nevelés eredményességéhez számotte
vően hozzájárul, műhelyfoglalkozásaival a gyer
mekcsoportok tömegeit kapcsolja be az aktív is
meretszerzésbe és önmegvalósításba.
1997-ben a múzeum pedagógiai munkájáért
elnyerte a „Magyar Soros Alapítvány Modell In
tézménye” kitüntető elismerést, valamint a
„Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért” önkor
mányzati kitüntetést. A játékmúzeum egyedülál
ló lehetőségekkel rendelkezik a jövő társadalmá
nak formálásában, amihez országos viszonylat
ban is hatékonyabb támogatást érdemelne.
Tatabányai Múzeum, Tatabánya
A mindössze néhány évtizedes múlttal rendel
kező múzeum dinamikus fejlődést tud maga mö
gött. A gyűjteményeiben őrzött több mint 100 000
tárgy- és dokumentum közül kiemelkedik a Komárom-Esztergom megyei Múzeumi Igazgatóságon
belül is legnagyobb fotógyűjtemény. Az 1992-ben
kialakított és nagy lendülettel fejlesztett régésze
ti gyűjtemény tette lehetővé, hogy 1997-ben, Ta
tabánya városi rangra emelésének 50. évforduló
ján megnyílhatott az új állandó régészeti és hely

42

Jelentős esemény volt az 1997 őszén „A múlt
őrzése a jelenben" című országos helytörténeti
konferencia, melynek a Tatabányai Múzeum adott
otthont. A múzeum példamutató kiadványpoliti
káját dicséri a „Népiskolák Magyarországon”
című vaskos kötet, valamint a „Barangoló” című
honismereti sorozat.
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény,
Gyomaendrőd

történeti kiállítás. A városi önkormányzat szá
mottevő (34 millió forintos) támogatásával meg
valósított épületrekonstrukció és bővítés révén
kétszeresére nőtt a kiállítási tér. A színvonalas,
korszerű kiállítás a régészeti korok gazdag lelet
anyaga és a XVI-XX. század tárgyi emlékei segít
ségével mutatja be a település múltját.
Kiemelkedő értékű oktatástörténeti kiállítás
látható az iskolamúzeumban. A Szabadtéri Bá
nyászati Múzeum a helyi bányászok élet- és mun
kakörülményeit tárja a látogatók elé, és helyet ad
az ipari környezet hulladékait felhasználó Lois
Viktor által készített szobroknak is. A „Hangfür
dő” című állandó kiállítás látható művek hang
szerként is funkcionálnak. Szintén itt rendeznek
évek óta fafaragó- és fémszobrász tábort.

A helyi önkormányzat közalapítványával működ
tetett intézmény szerény anyagi feltételekkel
rendelkezik. Gyakorlatilag kiállítóhelyként műkö
dik, egyetlen részfoglalkozású alkalmazottal. Az
egykori polgárház 4 teremében helyi érdekeltsé
gű képzőművészeti tárlatot nyújt (Vidovszky Béla
és Corini Margit festményei) állandó kiállítás

„Az cv m úzeum a 1 9 9 7 ” p ályázat díjazottjai

Az MKiXÍMúzeumi Osztálya különdíja (200000 Ft):

„Az év múzeuma 1997” cím és
1 000 000 - 1 000 000- Ft:

Matrica Múzeum, Százhalombatta
Tatabányai Múzeum, Tatabánya

ként, továbbá két helyiségben időszaki képzőmű
vészeti anyagot, 1997-ben Illéssy Péter grafikáit
mutatta be.
A meglehetősen nehéz körülmények ellenére
1997-ben az intézmény aktív pályázati tevékeny
séggel viszonylagos eredményt tudott elérni a
műtárgyvédelem, a kiállításrendezés és az
épületkarbantartás, a vagyonvédelem terén. Lá
togatottsága helyi viszonylatban kimagasló. Egy
személyes kismúzeumi adottságainak korlátáit
önerőből folyamatosan igyekszik tágítani, amivel
a helyi társadalmi életre mind pozitívabb hatást
gyakorol.
■
* A díjazottakról lásd: KÉPMELLÉKLET I-1V
Sec also: TABLES 1-lV
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Múzeumok Majálisa ‘9 8
Ivicz Andrea
Ebben az évben május 18-a, a Múzeumi Világ
nap hétfőre esett, így az im m ár hagyományos
sá vált Múzeumok Majálisát az előtte levő hét
végén, május 16-17-én rendezték meg a
Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és
épületében.
Az időjárás sajnos nem volt kegyes a szer
vezőkhöz és a látogatókhoz, de az egyre rom 
ló idő ellenére már pénteken sokan bámész
kodtak a Múzeumkertben és kérdezgették,
hogy m iért építik azt a rengeteg sátrat és a
nagy színpadot.
Szombaton reggel kilenckor nyílt meg a
Múzeumkert kapuja a nagyközönség számára.
Ekkor m ár közel negyven kézműves, ötven
múzeum és némi szemerkélő eső fogadta az
első vendégeket.
A harmadik majális újdonsága az embléma
bevezetése volt (plakáton, programfüzeten és
zászlókon egyaránt) és a turizmus képviselőínek aktív jelenléte. Az ICOM Magyar Nemzeti
Bizottsága szervezésében a szakma képvise
lői személyesen is megismerkedhettek az
ORFK-n nemrég felállított, a kulturális örök
ség védelmét szolgáló részlegének vezetőivel,
feladataival és első sikereivel.
A délelőtt fontos eseménye volt - a majális
megnyitása mellett - „Az Év Múzeuma 1997“
pályázat eredményhirdetése. A fődíjat a száz
halombattai Matrica Múzeum és a Tatabányai

(Vluscum Weekend '98
The third Hungarian Museum Weekend (in
connection with International Museum Day) was
held on May 16-17 in the Museum Garden and the
National Museum, new elements in this year were:
representative of the tourist industry were present
a new logo and image of the event was introduced
„The Museum of the Year 1997" Awards were
handed over here.
Museum handicrafts, several children programs,
concerts and other activity possibilities waited the
visitors.
However the weather was quite rainy, during the
two days of the weekend about 30.000 people
enjoyed themselves and collected new interesting
expressions from and about museums.

Múzeum vezetőjének adta át Dr. Magyar Bálint
művelődési és közoktatási miniszter.
A nap hátralevő része a reneszánsz jegyé
ben telt. A zene, a tánc, a lovagi torna, de még
a játszóházak programja is a tovatűnt száza
dokat idézte. Nagy sikert arattak a múzeumok
is. Sok helyen rájöttek már, hogy nem elég egy
múzeumnak létezni, fel is kell hívnia magára a
közönség figyelmét. Ebben élen járt a Posta

múzeum, amely kézikapcsolású telefonköz
pontot mutatott be, és az Országos Műszaki
Múzeum, amelynek sátránál többek között
1910-ből származó mosógép működésével le
hetett ismerkedni. Kirobbanó sikert aratott a
gyerekek körében a Természettudományi Mú
zeum hatalmas kitömött mackója, a Magyar
Nemzeti Múzeum restaurátorainak „ásatási“
foglalkozása, a martonvásári Óvoda Múzeum
kipróbálható régi játékszereinek sora.
Délutántól egyre inkább az eső vette át a
főszerepet, így az összes programot a Múze
um épületébe kellett menekíteni. A tágas ter
mekben a látogatók mellett jól megfértek a
játszóházak és a színpadi műsorok is. És nem
zavarták különösebben sem a Multimédia Ma
jálist a kandallóteremben, sem pedig a klaszszikusnak mondható francia és angol filmek
népes nézőtáborát.
A vasárnapi időjárás (és ezáltal a hangulat)
a „Süss fel nap“ szorgalmas, Kaláka-vezényelte éneklésének hatására már sokkal jobb volt.
Megtelt a múzeum lépcsője, akárcsak délután,
a Budapester Klezmer Band koncertjére, a
gyerekek körében pedig a Márkuszínház (így!)
előadásai arattak zajos sikert.
Késő délután azután ismét az eső vette át
a főszerepet, így a sokak által várt záróprog
ram, az Old Boys együttes Múzeumkerti Bálja
sajnos elmaradt - több száz várakozó szomo
rúságára. Talán majd jövőre... Mert az 1999es naptárba máris beírható: május 15-16,
Múzeumok Majálisa, Múzeumkert.
■
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Kiállítások
A Magyar Millennium Em lékbizottság Titkárságának szerepe az
1 8 4 8 /4 9 150. évfordulójával kapcsolatos m egem lékezésekben
Csorba László

A kormány elöntése szerint 1998-1999 folya
mán méltóképpen meg kell emlékezni a
modern magyar államot és társadalm at meg
teremtő 1848/49. évi forradalom és szabad
ságharc 150. évfordulójáról. Mivel a megem
lékezéseket az Ezeréves Államiságunk Évfor
dulója eseménysorozatba illeszkedő, de önál
ló résznek tekinti, a megvalósítással elsősor
ban a művelődési és közoktatási minisztert ő pedig az említett feladatra felállított Magyar
Millennium Emlékbizottság
Titkárságát
(MMET), és annak vezetőjét, dr. Erdődy Gábor
miniszteri biztost - bízta meg.
A teendők szakmai felügyeletére 1997 őszén
operatív bizottság alakult, Urbán Aladár egye
temi tanár elnökletével; tagjai a korszakkal fog
lalkozó történészek, irodalom- és művészettör
ténészek. A bizottság megállapította azoknak a
„jeles napoknak“ a sorát, amelyek történelmi
jelentősége indokolja, hogy a róluk való meg
emlékezés országos szintre emelkedjék. így
1848. március 15. a forradalom napja. Április
11-én szentesítették azokat a törvényeket,
amelyek felszámolták a feudális kiváltságokat,
és létrehozták a modern polgári államot. Ápri
lis 12-én kezdte meg érdemi munkáját az első
felelős kormány, élén Batthyány Lajossal. Július
5-én ült össze az első népképviseleti alapon vá
lasztott országgyűlés. Július 11-én az országgyűlés az önálló magyar pénz kibocsátásáról és
a honvédség felállításáról döntött. Szeptember
29. a honvédő harc első győzelemének (Pákozd) emléknapja, 1849. április 14. a Függet
lenségi Nyilatkozat kimondásáé. Május 21. Buda visszafoglalása - a magyar honvédség
napja, július 28. a korszak legdemokratikusabb
törvényeinek (nemzetiségi törvény, a zsidóság
egyenjogúsítása) elfogadása miatt nevezetes
történelmi pillanat. Végül a halálban is győztes
mártírok emléknapja október 6.
A MMET a rendelkezésére álló keretből
többféle formában támogatta és támogatja a
fentiekről való méltó megemlékezést. Részese
volt a március 15-i budapesti ünnepségnek,
amely a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség“
fogalmak jegyében szerveződött. A Hadtörté
neti Múzeumban felállított központi kiállítás

létrejöttét többek között a végveszélybe jutott
honvédzászlók restaurálásával segítette. Le
hetővé tette vándorkiállítások törzsanyagának
kialakítását: a Hadtörténeti Múzeumban ko
rábban álló Huszárkiállítás most szállításra is
alkalmassá vált, továbbá olyan többpéldányos
tablókiállítást is építettek a hadimúzeum szak
értői, amelyek főképp külföldi kulturális inté
zetekben, és más erre alkalmas fogadó intéz
ményekben mutatják be 1848/49 történetét.
A „jeles napok“ rendezvényei, az intézmé
nyek, szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek arra érdemes kezdeményezései
pályázati formában kaptak és kapnak támoga
tást. A zsűri eddig két pályázati fordulót érté
kelt. (1997 ősz, 1998 eleje); a jelenleg ismert
feltételek között valószínűleg még két újabb
kiírásra (1998 ősz, 1999 eleje) nyílik majd le
hetőség. A támogatásban részesülők listáján
azok szerepelnek, akik emlékhelyek létesítésé
re és karbantartására, kiállítások szellemi és
technikai feltételeinek biztosítására, tudomá
nyos konferenciák és művészeti rendezvények,
vetélkedők szervezésére, tudományos és mű
vészi alkotások létrehozására, illetve adathor
dozókon való megjelenítésére a legjobb pályá
zatokat nyújtották be.
Több fontos kezdeményezés még függőben
van. Pozitív visszajelzések alapján megvan a
remény, hogy 1999 tavaszán egy Türr Istvánszobrot lehet felavatni Rómában, a Gianicolo
szoborparkjában, ahol a Risorgimento kiemel
kedő hőseinek portréi állanak. Reális az esély,
hogy az első felelős magyar miniszterelnök,
Batthyány Lajos gróf egészalakos szobrot
kapjon a nevét viselő téren, Budapesten. Fel
merült egy Szabad Sajtó Múzeum terve is,
ezzel kapcsolatban még éppencsak megindul
tak az előzetes egyeztetések.
A fentiekben összefoglalt tevékenység mel
lett még számos esetben került sor valamilyen
fontosabb részlet közvetlen intézésére. Egyet
len példa elég ennek érzékeltetésére. Szakmai
körökben ismert volt, hogy az 1848/49-es ma
gyarországi Olasz Légió zászlaja - a harc
dicsőséges befejezése óta - csupán egyetlen
alkalommal, az 1920-as években járt Magyar-

The Secretariat of the Hungarian Millennium
Committee and the 150th Anniversary of the
1848/49 Revolution and War of Independence
The Secretariat was commissioned by the Minister of
Culture to coordinate the commemorations of the
150th anniversary.
An executive committee was set up in the autumn
of 1997. its main task was to decide which 'memorable
days', evoking the most outstanding events of the
revolution and war of independence, would be
commemorated nationwide. Although the series of
festivities reached their acme in the spring of 1998,
several other momentous events arc planned for the
next one and a half years. The Committee offers grants
for the creation and maintenance of memorials, the
organization of exhibitions, competitions, academic
conferences, artistic programmes as well as scholarly
publications and various works of art. Applications for
grants have already been evaluated in two rounds, and
there will most likely be two additional rounds.

országon. A MMET vállalta a kutatás megszer
vezését. Az 1997 őszén elindított nyomozás
sikerrel járt: Nigolinében (Brescia, Olaszor
szág) Cs. Lengyel Beatrix muzeológus, a tit
kárság megbízottja megtalálta Alessandro
Monti ezredesnek, az egykor Magyarországon
harcoló Olasz Légió parancsnokának leszár
mazottaik házukban - viszonylag jó állapot
ban - a Légió zászlóját. A dAnsembourg csa
lád (leányági rokonok) - a megfelelő műtárgy
kölcsönzési feltételek mellett kölcsönadta a
lobogót, és az ma a Hadtörténeti Múzeumban
felállított kiállítás egyik ékessége. Fényét kü
lön emeli Monti ezredes eddig idehaza isme
retlen olajportréja, amely szintén szerepel a
kiállításon. Az MMET vendégeként a család le
származottai is részt vettek a megnyitó ün
nepségeken.
A megemlékezés-sorozat tetőpontja két
ségkívül 1998 tavasza volt, de a MMET irány
elvnek tekinti, hogy a másfél esztendő során
lehetőleg hasonló színvonalú programok lán
colata idézze a „nagy idők“ - egyszerre lelke
sítő és elgondolkodtató - emlékeit.
■
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Exhibitions on 1848/49
1998 marks a scries of exhibitions about the 1848
revolution throughout Hungary. The article reviews
some of them. The 'central' exhibition of the anni
versary. entitled „Brighter than the chain, the sword",
was staged in the Museum of War History, and it
focuses on the raising of the revolutionary army and the
military history of the period. Besides exhibits from the
museum's own collection and items loaned from
various Hungarian museums, important relics from the
Arad museum in Romania and from Italian museums
were also displayed. The Hungarian National Museum’s
exhibition is dedicated to memory of the March Youth,
while the exhibition of the Ethnographic Museum. "Long
live Hungary!", focuses on the ethnography and the
cultural history of 1848/49. The Museum of Hungarian
Literature devoted five separate exhibitions to the
150th anniversary. A permanent exhibition on Sándor
Petőfi, the poet of the revolution, was opened recently;
the other exhibitions include two temporary ones,
"Petőfi and Pest-Buda" and "Petőfi and European
Romanticism", as well as an exhibition displaying a
selection of cartoons from the 1848/49 period and one
introducing documents and paintings from between
1832-1894, based on material from two private
collections. The Budapest Historical Museum has
mounted an exhibition from the 1848/49 lithographs of
Vicenz Katzler and Anton Ziegler, while the National
Széchényi Library displayed rarities from its
Manuscripts Collections ("Eightccn-forty-eight, thou
star1'). The Transport Museum's exhibition explores the
role of the Hungarian Central Railway in the revolution,
while the Hungarian Natural History Museum and the
Hungarian Museum for Science and Technology
presented documents on the activity of the 1848 heroes
in the field of the natural sciences and technology.
The Christian Museum in Esztergom has also
organized an exhibition of cartoons (mainly Austrian
ones). The exhibitions in the Thúry György Museum of
Nagykanizsa, the Tragor Ignác Museum of Vác and the
Szent István Király Museum of Székesfehérvár focus
on local events during 1848. The Rákóczi Museum in
Sárospatak has mounted an exhibition from the
Kossuth collection of an American collector, Lajos
Szathmáry. The Szombathely Gallery offers a selection
of portraits and paintings from the period, based
mainly on the collection of the Historical Portrait
Gallery of the Hungarian National Museum, while the
Savaria Museum, also in Szombathely has mounted an
exhibition from the prison drawings and paintings
made by Lénárd Berzsenyi, a general in the Honvéd
army. The exhibition in the Gödöllő Gallery evokes the

1998 az 1848-as kiállítások éve a mú
zeumok életében. Alábbi szemlénk
ben arra teszünk - korántsem teljes
ségre törekvő - kísérletet, hogy né
hány jelentősebb országos és helyi ki
állítást ismertessünk. Az idő szorítá
sában és a sajátos magyarországi
közlekedési viszonyok miatt termé
szetesen nem nézhettünk meg min
den kiállítást, ezért a fel nem sorolt
múzeumok munkatársaitól eleve el
nézést kérünk.
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A nagy kiállítás...
Az évforduló legnagyobb szabású s leglátványo
sabb kiállítását kétségkívül a Hadtörténeti Múze
um rendezte. „Fényesebb a láncnál a kard" - szól
a cím, egyértelműen utalva arra, hogy a kiállítás
elsősorban 1848/49 legjobban megjeleníthető ré
szét, a forradalom és szabadságharc katonai tör
ténetét mutatja be. Hét teremből álló kiállítást
láthat a látogató, s ha a kiállított tárgyak és képek
mennyiségét nézzük, nem kis feladat e hét termet
töviről-hegyire végignézni. A kiállítás forgatókönyvét Kedves Gyula írta, végső kialakításában
és rendezésében Cs. Kottra György, Baczoni Ta
más és Ságvári György működött közre. Az instal
láció hagyományos, különösebb trouvaille-okkal
nem találkozik a látogató. E tekintetben a legke
vesebb felelősség a rendezőket és a kivitelezőket
terheli: a kiállításra, renoválásra és restaurálásra
fordítható pénzösszegek olyan későn kezdtek el
csordogálni (kivéve a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium által a zászlók restaurálására ado
mányozott több tízmillió forintot), hogy isteni
csodaszámba megy az is, hogy a kiállítás egyálta
lán időben és ilyen formában megnyílt!
Az első terem funkciója lényegében a felveze
tés. Itt láthatjuk Magyarország 1848 eleji helyze
tét, az európai forradalmi hullám eseményeit, a
márciusi forradalmat és az áprilisi törvények
születését, illetve a Batthyány-kormány megala
kulását. A terem végében látható enteriőr ablaka
a Länderer és Heckenast nyomdára néz, az abla
kon át az első nyomtatványok kiosztását ábrázo
ló litográfia felnagyított másolatát látjuk. Az már
itt feltűnik, hogy kicsit sok az irat- és képmáso
lat. Hiába a modern fotótechnika, a nemesmáso
lat, bizony az akkor is csak kópia marad. A terem
jobb oldalán látható vitrinben egy bihari nemzet
őr-zászló és a polgárőr egyenruhák darabjai már
a kiállítás következő három terméhez vezetnek
át, amely a „Hadseregszervezés" címet viseli.

Jómagam, mint 1848/49-cel foglalkozó had
történész, nagyon kedvelem a hadseregszerve
zést, de nyilvános és szűkkörű előadásaim so
rán is gyakran tapasztaltam, hogy ezt a témát
nagyon nehéz úgy előadni, hogy a nagy (vagy
kisebb) közönség figyelmét mindvégig ébren
tartsuk. Tévedés ne essék, a három terem tar
talma szakmailag korrekt, a bemutatás módja
ellen semmi kifogásom. De elképzelem azt a lá
togatót, aki 1848/49-ről néhány hívószót tud, s
nem érzékeli a nemzetőrség, a honvédség, az
önkéntes mozgó nemzetőrség és a szabadcsa
patok közötti különbséget. Az illetőre a három
terem színpompás kavalkádja kétségkívül mara
dandó benyomást tesz, de elméjében alighanem
nagyobb konfúzió fog uralkodni, mint korábban
valaha, ha megpróbálja ezeket végignézni,
A második teremben a nemzetőrség szerve
zésével, a magyarországi cs. kir. katonasággal,
illetve az első 10 honvédzászlóalj toborzásával
kapcsolatos tárgyakat, képeket, dokumentumo
kat láthatja a látogató, a terem közepén a 6.
(Württemberg) huszárezred egy huszárját ábrá
zoló bábuval. A terem végén tárlóban áll az 1.
(pesti) honvédzászlóalj csonka zászlója, amelyet
az 1849. július 2-i komáromi csatában vettek el
az osztrákok a zászlótartótól, s amelynek sarkát
a zászlótartó olyan vitézül húzta, hogy le is sza
kította. Ez a terem tartalmazza az 1848 nyári
külpolitikai események krónikáját, valamint a
nemzetiségi mozgalmak kezdeteire vonatkozó
képeket. Igen szépek és egzotikusak a szerb fel
szerelést jelző balkáni fegyver- és egyenruhada
rabok. Kifogásunk legfeljebb a rekonstruált kamarilla-ábrázolás ellen lehet (Kollowrat és Lajos
főherceg nem ugyanakkor volt a kamarilla tagja,
mint Latour és Zsófia), a külpolitikánál pedig hi
ányolhatjuk a porosz-dán háborúra való utalást
(ami nélkül például a frankfurti felkelés ábrázo
lása sem érthető). A nemzetiségi mozgalmak
bemutatásánál nem ártott volna egy külön tér
kép a Katonai Határőrvidékről sem. A terem ele
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jén egy, a honvédtoborzást ábrázoló enteriőrt
szemlélhetünk.
A harmadik teremben az önkéntes csapatok
(önkéntes mozgó nemzetőrség és szabadcsapat
ok), az új huszárezredek, az 1848 ősze utáni hon
védalakulatok, valamint a külföldi légiók anyaga
kapott helyet. Külön tárló ismerteti a Hunyadi
szabadcsapat gyalogságának és lovasságának
egyenruháit, valamint a gyalogság (a későbbi 50.
honvédzászlóalj) zászlaját. A köztörténetből itt
kapott helyet Jellasic hadjáratának anyaga, vala
mint az Országos Honvédelmi Bizottmány tény
kedésének áttekintése. Móga János szablyáját,
Kiss Ernő atilláját és pisztolykészletét, az olasz
és a bécsi légió zászlaját láthatjuk itt, hogy csak
néhány érdekesebb tárgyat említsünk. A felirato
zás ellen lehet némi kifogásunk: az Országos
Honvédelmi Bizottmány eleve OHB-ként szere
pel, a Wallenstein tábora című ceruzarajz pedig
nem általában a kamarillát, hanem Jellasic tábo
rát ábrázolja.
A negyedik teremben a tüzérség, a műszaki
csapatok, a vadászcsapatok, hadseregellátás és
hadi egészségügy emlékeit láthatjuk, közápen
egy hatfontos löveggel, valamint egy röppentyű
másolatával. Makett mutatja be a Mészáros ha
digőzöst, a világ első folyami hadi gőzhajóját, va
lamint a kézdivásárhelyi ágyúöntő műhelyt. A te
rem elején az enteriőr a nagyváradi hadiüzemek
ről, egy lőszergyártó, egy szabó- és egy kovács
műhelyről ad metszetet. Legfeljebb azt érezzük
merésznek, hogy mindegyik műhelybe néhány
Marczius Tizenötödikét helyeztek el az asztalo
kon vágj' a földön a rendezők, holott a hadiüze
mek munkásai aligha ezt olvasták...
Az 5-6. terem tárgyalja a szabadságharcot. A
kezdés a bécsi forradalom és Schwechat
(Pákozdot az előző teremben láttuk). Előbb az er
délyi harcokról kapunk áttekintést. A tárgyi
anyagból kiemelendő Bem lovaglópálcája és na
gyítója, Torda megye nemzetőrzászlaja. Ezt köve
ti a cs. kin fősereg támadásának bemutatása, Fferenc József, Windisch-Grátz arcképe, a cs. kir.
hadsereg néhány felszerelési tárgya és fegyvere.
A terem végében a feldunai hadtest stureci átke
lését ábrázoló festmény látható. Az ezt követő
tárlóban a branyiszkói hágót elfoglaló 33. hon
védzászlóalj zászlószalagját nézhetjük meg, egy
honvéd és egy cs. kir. gyalogost ábrázoló bábu
között. Ezután a Felső-Magyarország védelmére,
a honvédsereg összpontosítására vonatkozó ké
pek és tárgyak, majd Erdély felszabadításnak do
kumentumai következnek. Külön kiemelendő a
kolozsvári hölgyek által Bemnek ajándékozott ló
takaró és II. Rákóczi György-szablya, valamint a
mostanság gyakran publikált óráskép, amely
Nagyszeben bevételét ábrázolja. Ezt követi a két
sikertelen ellentámadási kísérlet dokumentáció
ja. Némi zavart legfeljebb az kelt, hogy Dembinski
és Vetter egymás alatt szerepelnek, s mindkettő
jüknél „a honvéd fősereg vezére“ megjelölés ol
vasható, időhatár nélkül; illetve hogy a kápolnai
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csata és a szolnoki ütközet időrendje felcserélte
tett. A tavaszi hadjáratot ábrázoló képek, több
nyire Than Mór alkotásai, illetve a Délvidék fel
szabadításának tárgyi és képi emlékei zárják a
termet. A tavaszi hadjáratnál a kronológia kicsit
felborult: Nagysalló (ápr. 19.) után Szolnok (márc.
5.), Isaszeg (ápr. 6.), majd Komárom (ápr. 26.),
Hatvan (ápr. 2.), Vác (ápr. 10.) és Komárom
(márc. 19.) következik. Egy makett a tápióbicskei
ütközet két jelenetét, Sebő Alajos és Hermann
Riedesel párbaját, valamint a híd bevételét mu
tatja be (de ezt a felirat nem jelzi).
A hatodik teremnél a „körbejárós-logika“ vál
tozott meg. A többi teremben balra indulva kö
vettük a kronológiát, s a terem elején láttuk a kro
nológia végéhez tartozó tárgyakat és ábrázoláso
kat. Itt elől láthatjuk a Függetlenségi Nyilatkozat
ra, a Szemere-kormányra, valamint Buda bevéte
lére vonatkozó képeket és iratokat, s itt kapunk
igen gazdag válogatást a szabadságharc kitünte-
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téseiből is, ígj' Perczel, Leiningen, Dessewffy,
Görgei, Láhner II. és III. osztályú katona érdem
rendjeit csodálhatjuk meg. Visszatérve az eredeti
logikához, a terem kezdetén az 1849 tavaszi és
nyári európai eseményekről, majd a Vág-menti és
felső-dunai harcokról kapunk áttekintést, itt lát
ható Brocky Károly Kmety Györgyről készített
arcképe, Pikéty Gusztáv szablyája, Barabás Mik
lós Görgei-rajza, a 15. honvédzászlóalj III. osztályú katonai érdemrenddel kitüntetett zászlaja.
Külön vázlat segít eligazodni az orosz hadseregszervezet rejtelmeiben, s láthatjuk Görgei azon
két, 1849. június 30-án írott levelét is, amelyek
fordított sorrendben történő érkezése Görgei le
váltásához vezetett. A Duna-jobbparti monostori
sáncok visszavételét Than Mór festményén és egy
maketten egyaránt láthatjuk. Ezután az 1849 nyá
ri erdélyi hadjárat, majd a júliusi felvidéki és dél
vidéki hadjárat képeit és tárgyait csodálhatjuk
meg. Erdélynél kiemelendő Bem állítólagos ön
arcképe, a 85. honvédzászlóalj zászlaja, a Délvi
déknél Guyon Richárd, a kishegyesi győző atillája.
A hadtörténetet itt némileg megtöri a politikatör
ténet: a nemzetiségi törvény anyaga következik.
„A fegyveres harctól a megbékélésig“ felirat
azonban eföliil átcsúszott az 1849 augusztusi
hadműveletek fölé, pedig ami akkor bekövetke-

latcr cult of 1848, while the one in the Jász Museum of
Jászberény is devoted to the child heroes of the
revolution.
Most of these exhibitions combine items from local
collections and from the major national collections.
This is to be highly commended since visitors to these
exhibitions, who might otherwise not have an
opportunity to travel to the national museums in
Budapest, can thus also sec important documents.
Another major advance is that exhibits from private
collections have also been displayed.

zett, az minden volt, csak megbékélés nem. Ez
utóbbinál említésre méltó Lázár Vilmos Bem által
aláírt ezredesi kinevezése, amelyet az aradi mú
zeum kölcsönzött a kiállításra. Naiv szemléletű
festmény mutatja be az 1849. augusztus 10-i mi
nisztertanácsot, szélről egy valószínűtlenül vág
tató karosszékkel. Az utolsó egység Komárom vé
delmét mutatja be, s szintén az aradi muzeológu
sok szívességéből láthatjuk itt Klapka parancskönjwét (amit a felirat naplónak titulál). Az átve
zető folyosócskán az önkényuralom néhány ki
emelkedő alakjának (Ferenc József, Schmerling,
Albrecht főherceg, Haynau) portréját látjuk,
szemben velük Vincenty Smotkowski litográfiáját
a világosi fegyverletételről. Kár, hogy a paszpartu
takarja a dedikációt: a képet Rüdiger orosz lovas
sági tábornok ajándékozta Zichy Ferenc grófnak,
az orosz fősereg mellé kirendelt cs. kir. biztosnak
(muszkavezetőnek).
A hetedik terem lett talán a legeklektikusabb.
A kiállítás rendezőinek itt volt a legnehezebb dol
guk. Itt kellett elmondaniuk a megtorlást, az
emigrációt, a kiegyezés negyvennyolcas vonatko
zásait, a Kossuth-kultuszt és a Görgei-kérdést, a
honvédegyleteket és a negyvennyolcas kultusz
kezdeteit. Kissé hatásvadász, de látványos ötlet a
rácsok mögött lévő Magyarország. A megtorlást
mindjárt a kiegyezés és a magyar királyi honvéd
ség követi, majd ezután láthatjuk az emigráció
képeit és tárgyait (Szemere Bertalan pipatóriu
ma, Kossuth órája és karosszéke). Innen viszony
lag sima az átvezetés a Kossuth-kultuszhoz, s né
mi kontrasztos szerkesztéssel a Görgeikérdéshez. Szintén összefüggő egységet alkot a
honvédegyletek és a negyvennyolcas kultusz
anyaga. Külön kiemelendő a 49. honvédzászlóalj
feldarabolt zászlajának bekeretezett darabja.
A látogató azonban ezzel még nem szabadul:
a folyosón folytatódik a kultusz és az utóélet kró
nikája, egészen 1990-ig. Emléklapok, plakátok,
fényképek, kották, szobrok és szoboravatást áb
rázoló képek közepette jutunk el a századelőtől a
századvégig. Az irredenta plakátok szerepelteté
se ugyan nem feltétlenül indokolt, ahogy a cser
készeké sem, de például az 1848 és 1956 szim
bolikáját idéző képösszeállítás kimondottan ötle
tes (még ha néhol talán túlzottan direkt is). Jó
hír a szenvedelmes könyvgyűjtőknek: a háromnj'elvű (magyar, német, angol) katalógus készü
lőfélben van (a rövid vezető már megjelent).
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... és a többi
A Budapesti Történeti Múzeum „1848... te népek
hajnalcsillaga“ című kiállítása a korszak egyik
legtöbbet publikált, de egységében nemigen lát
ható sorozatát, a Vinzenz Katzler és Anton
Ziegler, illetve egy harmadik, egyelőre nem azo
nosított művész által illusztrált „Vaterländische
Bilder-Chronik aus der Geschichte des
österreichischen Kaiserstaates“ 1848/49-es tár
gyú alkotásait mutatja be. A litográfiákat terüle
ti egységek szerinti csoportosításban, lapozókon
látható, a terem közepén graflkák mutatják be az
egyes, a képeken szereplő hadseregek 1848/49es egyenruháit. A számítógépes szövegszerkesz
tésnek köszönhetően néhány baki azért becsú
szott: Theodor Baillet de Latourból TheodorBalllet-Latour lett, Flensburgból Fleusburg,
Wrangel porosz tábornok pedig a 112. képnél
„farmergyárossá“ (Wrangler) avanzsált.
A kiállítás a területi egységeken belül idő
rendben tartalmazza a képeket, ez csupán az
olaszoknál borul fel. Az 57. képnél hiányzik az
ábrázolt ütközet megnevezése (Santa Lucia), a
Görgei komáromi megsebesülését ábrázoló li
tográfia helyes dátuma pedig nem július 11., ha
nem július 2. Megjegyzendő, hogy a „BilderChronik “-nak van egy olyan 1848/49-es kötete
is, amely nem csak álló, hanem fekvő képeken is
felidézi a történteket, s ebben találhatunk ábrá
zolást Ferdinánd lemondásáról és Ferenc József
trónralépéséről is. Ez az új sorozat 4. köteteként
látott napvilágot 1852-ben, s az olmützi alkot
mánnyal, illetve annak 1851. december 31-i ha
tályon kívül helyezésével ér véget. Ezt a kötetet
végig Ziegler illusztrálta. Külön kiemelendő,
hogy a kiállítás „hazavihető“, mert Szvoboda
Gabriella, Deák Ágnes és Holló Szilvia Andrea
munkájának köszönhetően szép és igényes kata
lógusban jelentette meg a teljes anyagot a BTM.
A Budavári Palota másik nagy közgyűjtemé
nye, az Országos Széchényi Könyvtár a Hadtörté
neti Múzeummal közösen rendezett kiállítást,

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag" címmel.
(Gonoszkodva megjegyzem: furcsa, hogy mind a
BTM, mind az OSZK ugyanazt a Petőfi-verset
nézte ki címadás végett). A kiállítás koncepcióját
Váradj' Géza készítette, a rendezésben Illy Már
ta, Makai Ágnes, Nagy Zoltán és Zséli Lászlóné
működött közre. A kiállításban egyfajta relatív
időrend érvényesül, bár az idősíkok néha úgy ke
verednek, mint egy Krúdj'-novellában.
Az első teremben 1848 szeptemberéig követ
hetjük nyomon az eseményeket. A kiállított
anyagban természetszerűen a kéziratok és
nyomtatványok vannak többségben, így itt lát
hatjuk Petőfi kéziratait és első kiadásait, a már
cius 15. emlékére állítandó emlékmű aláírási
ívét (nem volt valami nagy a tolongás). Szórakoztatóak Petőfi „A királyokhoz“ című versére
írt ellenversek.
A második teremben Irinyi Bertalan huszár
őrnagy garnitúrája mellei t kaptok helyet Kemény
Zsigmond, Eötvös, Czuczor, Garay kéziratai, s itt
találkozunk 1848/49 színházi és zenei életének
emlékeivel. A változatosság kedvéért itt a 40.
honvédzászlóalj zászlaját csodálhatjuk meg.
A harmadik terem a szabadságharc eseménytörténetét mutatja be. Kossuth rövid levélkéje Fé
nyes Elekhez 1848. szeptember 24-én, Lamberg
halálának ábrázolása, Trefort Ágoston levelei a
politikai válság időszakát idézik. Izgalmas és
eleddig kevéssé ismert Franz. Gaul vízfestménysorozata a magyar honvédsereg egyenruháiról
(érdemes lenne publikálni). Szinnyei József ko
máromi naplója a szabadságharc hétköznapjait
idézi, Sárosi Gyula „Aranytrombitája“ a forradal
mi propagandát. Itt láthatjuk Petőfi jól ismert
Bem-portréját, a szegedi nemzetiségi törvény egy
nyomtatott példányát, az aradi várfoglyok autográf névjegyzékét. A diplomáciai akciókra utalnak
Teleki László és Szalay László munkái. Itt láthat
juk Kossuth Ceglédről kölcsönzött torinói bútora
it is. A könyvészeti anyagból kimondottan érde
kes Szilágy i Sándor „Görgei és fegyverletétele“ cí
mű munkája, amelynek fametszetes illusztráció
ját a tulajdonos vízfestékkel kifestette. A kiállítás
ról vezető készült.
A Magyar Nemzeti Múzeum a hely szellemé
hez illő módon a márciusi ifjakról rendezett kiál
lítást (némileg a Barabás Miklós - emlékkiállítás
is a korszakhoz kötődik). Körmöczi Katalin, Tom
pos Lilla és Kalla Zsuzsa egy sokat emlegetett,
de nehezen körülhatárolható csoportról, a már
ciusi ifjakról rendezett kiállítást. „A márciusi if
jak nemzedéke“ e csoport tagjainak egyéni élet
pályáját, politikusi, művész és írói ténykedését
mutatja be. A kiállítás anyaga a múzeumok és
közgjűjtemények együttműködésének eredmé
nye: a Magyar Irodalmi Múzeum, az Országos
Széchényi Könyvtár Kézirattára komoly doku
mentum- és relikvia-anyaggal egészítette ki a
Magyar Nemzeti Múzeum anyagát. A folyosó
egyik oldalán az ifjak és vének (pld. Egressy Gá
bor, vagy az ifjak által kiszabadított Táncsics)

1848-ig vezető életpályája jelenik meg, a belső
teremben 1848/49, végül a folyosó másik olda
lán a szabadságharc leverését követő időszak.
Néhány kivétellel valamennyi ifjúról találunk
arcképet, s a kéziratok és nyomtatott munkák jól
illusztrálják a forradalomhoz vezető szellemi
utat. A leggazdagabb természetesen a Petőfi- és
a Jókai-relikviaanyag. Meghatóak a személyes
tárgyak. Petőfi pipájától Szendrey Júlia legj'ezőjén és Jókai megszámlálhatatlan házisapkáján át
(otthonülő fiú volt a Móric) a Pilvax-belsőben el
helyezett biliárdasztalig. A belső terem mennye
zetére a rendezők esernyőket függesztettek, je
lezvén azt, hogy március 15. esernyős forrada
lom volt. A Pilvax-belsőn kívül egy nyomdagép és
a Nemzeti Múzeum stilizált lépcsője idézi a nagy
nap eseményeit. A kiállítás ismertnek veszi már
cius 15. és az azt követő napok eseményeit, s in
kább a tavaszi hetek hangulatát idézi, mintsem
felmondja a történteket. A nagyszámú nyomtat
vány bizonyára leköti a látogatókat. Enteriőr mu
tatja be Egressy Gábor öltözőjét, az asztalon ott
látjuk Egressy szavalókönyvét, amely megőrizte a
„Dicsőséges nagyurak" szövegét.
Koncepcionálisan csak azt érzem vitatható
nak, hogy a nagy napok lezárultával a kiállítás
köztörténeti fordulatot vesz, s az ifjak kissé el
vesznek az országos eseményekben. Batthyány
Lajos nemzetiszínű mellénj'ének például nem eb
ben a kiállításban volna a helye. Külön tárló mu
tatja be a nemzetőrség szervezését, a márciusi
ifjak katonai szolgálatát. (Vasvári hősi halálának
dátuma egyébiránt téves). Petőfi és Vasvári el
hullta után jön a leveretés és a megtorlás, s az
ezekhez kapcsolódó kultusz (pld. segesvári föld
ereklye), majd az egymástól elkanyarodó életpá
lyákról kapunk képet. A kiállítás, pontosabban a
márciusi ifjak teljességre törekvő emlékanyagkatalógusa (a Jókai- és Petőfi-emlékanyag kivé
telével) készülőben van.
A Petőfiből Magyarrá lett Irodalmi Múzeum öt
kiállítást is rendezett, ezek többnyire az előző
névadóhoz kapcsolódnak. Egy teremben láthat
juk Pest-Budát, ahogy Petőfi láthatta, s ez a kissé
túlméretezett kamara-kiállítás remek képet ad a
korabeli fővárosi életmódról, hétköznapokról.
A „Petőfi és kora" című állandó kiállítás a jól
ismert leckét mondja fel Kiskőröstől (nem Kis
kunfélegyházától vagy Szabadszállástól) Seges
várig (nem Barguzinig). A szépen installált kiállí
tásban legfeljebb az kelt zavart, hogy némely
tárgyfelirat mellett ott találjuk az utalást: kiköl
csönözve a Magyar Nemzeti Múzeumnak. A láto
gató eligazodását a mennj'ezetre függesztett
kronológia segíti. A kronológia nemcsak Petőfi
gyakori iskola- és helyváltoztatásait mutatja, de
utal a közben írott alkotásokra is. A legérdeke
sebbek természetesen itt is a személyes tárgyak:
az utazóláda, az utazópamlag, a pipa, a szivar
szipka (nagy dohányos volt Petőfi, ld. még: Be
fordultam a konyhára...), Szendrey Júlia arany
órája, legyezője, erszénye, kendője, pelerinje és
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jegygyűrűje. Megható a „Cipruslombok"-at ihlető
Csapó Etelka hajtincse, a sírjáról származó el
sárgult levél és a halotti koszorú. A legdöbbenetesebb azonban Petőfi atillája, amely egyszerre
elképzelhetővé teszi a költő vézna termetét. A
forradalom és szabadságharc eseményeit külön
teremben látjuk, a falon mindazok arcképeivel,
akikkel a költő kapcsolatba került (s gyakran
összeveszett). Vetter Antal hadügyminiszteri po
zíciója elől hiányzik a „helyettes“ jelző, a
szászsebesi ütközetet ábrázoló reprodukciót pe
dig fordítva hívták elő a fotólaboratóriumban. A
„Beszélő tárgyak. A Petőfi-család relikviái" című
katalógus ezt a kiállítást is hazavihetővé teszi.
A „Lángoszlop és virágkötői“ című kiállítás a
MIM 1848-as konferenciájához (Petőfi és az eu
rópai romantika) kapcsolódik, s mindazon alko
tók munkásságát és portréját villantja fel, akik
hatással voltak Petőfire, vagy akik életműve bi
zonyos párhuzamokat mutat Petőfiével. Szubjek
tív érzésem szerint kicsit névsorolvasás-jellegűre sikerült, s csak igen kiterjedt olvasottsággal
élvezhető igazán. Egy külön terem 1848/49-es
tárgyú francia és német karikatúrákat mutat be,
amelyek nem mindig hízelgőek reánk nézve, de
roppant szórakoztatóak. Végül, a Dobák Géza és
jómagam magángyűjteményéből készült kiállí
tásnak is a MIM adott helyet. A kiállítás „Oh sza
badság, hadd nézzünk szemedbe" címmel a ma
gyar polgári átalakulás nagy korszakának, az
1832-1894 közötti hat évtizednek a történetéből
mutatott be kéziratokat, nyomtatványokat, met
szeteket és litográfiákat. A katalógus az V kerü
leti önkormányzat jóvoltából szintén hozzáférhe
tő, s 25 irat (köztük Deák Ferenc jelenleg ismert
utolsó levele) közlését is tartalmazza.
A Néprajzi Múzeum kiállítása „1848 emléke
zete" címmel, Szabó Zoltán rendezésében, a
nagy év tükröződését mutatja be a néphagyo
mányban. A kiállításhoz vezető lépcsősoron
Plohn József hódmezővásárhelyi honvédportréi
néznek szembe velünk, s e sajátos „díszsorfal"
megfelelő lelki hangulatot teremt magához a ki
állításhoz. Az egyes egységek a Kossuth-kultusz,
a világosi fegyverletétel és az aradi vértanúk em
lékeit, a népi címerábrázolásokat, illetve a hu
szármotívumot mutatják be. Igen érdekes az
aradi vértanúk felismerhetően faragott arcképe
it tartalmazó pásztorbot, amelynek rajzát a kiál
lítás rendezői grafikusan is elhelyezték. A látoga
tó legfeljebb némileg több szöveget várt volna el,
én például máig találgatom, hogy az úgynevezett
„Kossuth-gyász" mitől Kossuth (a gyászt értem).
A Magyar Természettudományi Múzeum az
Országos Műszaki Múzeummal közösen „Tudo
mánnyal és fegyverrel a hazáért" címmel 1848
hőseinek természetrajzi és technikai munkássá
gát megjelenítő kiállítással örvendeztette meg az
érdeklődőket. A forgatókönyvet Bajzáth Judit,
Főzy István, Gajdos Gusztáv és Vámos Éva írták,
a kiállítást Szőke Imre tervezte. Igen alapos köz
történeti háttérbe ágyazva mutatja be a forrada
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lom és szabadságharc korához kapcsolódó ter
mészettudósok és műszaki elmék ténykedését, s
azt a régi igazságot bizonyítja, hogy a fegyverek
közt hallgatnak a múzsák. A kiállított tárgyak,
kéziratok, könyvek többsége 1848/49 előttről
vagy' titánról származik, s ez így természetes. A
bemutatott személyiségek névsora így' is tiszte
letet parancsol: Balassa János, Than Károly, Iri
nyi János, Nagy' Károly, Zsigmondy Vilmos, Mar
tin Lajos, Péch József, Kubinyi Ágoston és Fe
renc, Zipser Keresztély András, Szabó József,
Xántus János, Bugát Pál, Brassai Sámuel tényke
dése mellett a rendezők külön tárlót szenteltek
Görgei kémikusi munkásságának, enteriőrt Kos
suth időskori növénygyűjteményének, de techni
kai munkássága révén bekerült a térképész Tóth
Ágoston, a hadmérnök Asbóth Sándor és az
ágyúöntő Gábor Áron is. A háborús idők pusztí
tásait jelzi Kubinyi Ferencnek az oroszok által
felégetett Losoncon elpusztult ásványgyűjteményéből kimenekített nemes opál. A kiállításban
csupán egyetlen pontatlan feliratot találtam:
„Görgey, Aulich és Damjanich a Honvéd [sic!]
hadtest rohamra induló katonái között", amely
helyesen így' hangzana: „Görgei és Klapka az Aulich-hadtest rohamra induló katonái között."
A Közlekedési Múzeum szintén profiljába vá
gó kiállítási témát választott. „A Magyar Közép
ponti Vasút, a szabadságharc vasútja" című kiál
lítás azt az egyáltalán nem elhanyagolható sze
repet mutatja be, amit ez a vasútvonal, különö
sen a Szolnok-Vác közötti szakasz 1848/49-ben
a hadianyag-, fegyver- és csapatszállításokban
betöltött. (A vasút első, nagy' háborús alkalma
zásának éve 1848). Noha kevés az eredeti tárgy,
a kiállítás igazán látványosra sikerült. Nemzeti
színű keretben, nagy betűkkel szedett, jól olvas
ható (és rövid!) feliratok tájékoztatják a látogatót
a Duna-jobb- és bal parti vasútvonal terveiről, az
1848-ig megépült szakaszokról, ezek sorsáról.
A kiállítás szakszerű, élvezhető és nézhető, kár,
hogy nincs katalógusa.
Az esztergomi Keresztény Múzeum „Változó
lapjárás“ címmel Simor János gyűjteményének
1848/49-es, főleg bécsi osztrák karikatúráiból
rendezett kiállítást. A kiállítás kronologikus sor
rendben tartalmazza a gúnyrajzokat, amelyek
ilyen módon sajátos nézőpontú képét adják a
forradalmi eseményeknek. Külön kiemelendő a
forradalmi kalapviseleteket bemutató sorozat,
az 1848 októberi forradalom leverése utáni kö
pönyegfordításokat bemutató képek, a Bécset
megszálló horvát határőri katonaság német-tu
dásán, illetve a beavatkozó orosz hadsereg spiri
tusz-fogyasztásán élcelődő karikatúra. A kiállí
tást Szabó János rendezte (bár ezt a kiállítás fő
címe nem is jelzi).
„A nagy átverés" kategóriájába sorolható az
esztergomi Vármúzeumban az 1POSZ és az Or
szágos Kisipari Kézműves Tanács által rendezett
„1848/49 kézműves hagyományai" valamint
„1998 kézműves remekei" című kiállítás. Látoga

tó legyen a talpán, aki ezen a kiállításon bármi
lyen 1848-as vonatkozást felfedez. A kiállított
tárgyak között van a honfoglalás korát idéző sap
ka, Szent István faragvány, nyílvessző, miegyéb,
de 1848/49-et hiába keressük. Ha csak a fából
készült italtartóban elhelyezett Black Velvet whis
ky' nem idézi a csaták előtt tömény szeszt fo
gyasztó angol Richard Guyon emlékét.
A Gödöllői Városi Múzeum 1998. március 7én nyílt kiállítása a „'48 kultusza" címet viselte.
A rendezők dolga ezúttal sem volt könnyű: az
1848/49-hez kapcsolódó kultusz- vagy kultuszjellegű tárgyak mennyisége szinte meghaladja a
korszakból fennmaradt eredeti tárgyakét. A Gö
döllői Galériában bemutatott kiállítás, amelyet
G. Merva Mária rendezett, azonban jól áttekint
hető képet adott a kultusz történetéről, nagyjá
ból a századelőig. Érthető módon viszonylag
nagy teret kaptak a Kossuth-kultusz emlékei,
szobrok, kiadványok, érmek. Láthatjuk Zala
György budai honvédemlékművének bronz kis
plasztikáját, Stróbl Alajos és Kisfaludy Stróbl
Zsigmond, Zsákodi Csiszár János Görgei szobra
it. A szabadságharc kultusztárgyai között a búto
rok különleges helyet foglalnak el. Legalább há
rom olyan asztalról tudunk, amelyen aláírták a
világosi fegyverletételről szóló megállapodást
(amely egyébiránt nem létezik). Ilyen az az asz
tal is, amelyen Kossuth az isaszegi csata után a
hagyomány szerint aláírta a Függetlenségi Nyi
latkozat fogalmazványát (amelyet majd hét nap
múlva, Debrecenben kezd el megfogalmazni). A
kultusz és a valóság ellentmondásos viszonyát
jelzik a különböző olajnyomatok: Bellony Lászlóé
az aradi vértanúk, illetve a magyar forradalom
kiemelkedő alakjainak csoportképével, egy isme
retlen művészé Kossuth meg nem történt imájá
ról a kápolnai csatatéren, vagy Madarász Viktor
nak a jóízlés határait súroló képéé az ujját
envérébe mártó, szemét az égre emelő Petőfiről.
A kiállítás szépen kiállított katalógusa (Magya
rországon nem természetes módon) a kiállítás
napján már hozzáférhető volt.
A jászberényi Jász Múzeum a szabadságharc
gyermekhőseiről rendezett kiállítást. A témából
következően eredeti tárggyal nemigen találko
zunk. Az egyes gyermek- vagy kamaszhősök cse
kély számú emléke (szülőház, sír fotója) mellett
azokról az eseményekről kapunk képet, amelyek
ben szerepeltek.
Az egyik legszebb vidéki kiállítás a nagykani
zsai Thúry György Múzeumban látható,
„1848-1849 emléke Zalában" címmel. A rende
zés és a forgatókönyv Béres Katalin, Megyeri An
na és Kunics Zsuzsa munkáját dicséri. A
bemutatott anyagban ott találjuk a keszthelyi Ba
laton Múzeum, a Helikon Kastélymúzeum, a zala
egerszegi Göcsej Múzeum, a Zala Megyei Levél
tár, a ceglédi Kossuth Múzeum, valamint két ma
gángyűjtő tárgyait és dokumentumait. A három
teremből, valamint egy folyosóból álló kiállítás
teljes képet ad 1848/49 zalai történetéről, illetve
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a zalai negyvennyolcas és Kossuth-kultuszról. A
forradalom kiemelkedő zalai szereplőjének,
Csány Lászlónak az íróasztalán látjuk az Országgyűlési Tudósítások és a Pesti Hírlap példányait.
Az első nagyobb egység az átalakulást mu
tatja be, ezt követi a Batthyány-konnány Zala
megyét érintő ténykedésének ismertetése. Külön
érdekes Albert Decker Batthyány-akvarellje,
amelyik a miniszterelnök egyik legkorábbi port
réja. Újabb tabló tárja elénk Kossuth és Zala me
gye kapcsolatát. A zalai nemzetőrök, illetve hon
védek egyenruháiba öltöztetett bábuk a kiállítás
külön érdekességét jelentik.
A középső terem az 1848 őszi eseményeket
mutatja be, Jellasic betörésétől Perczel murakö
zi hadjáratán át egészen a magyar csapatok tá
vozásáig. Nemzetiszín rúdra tűzött népfelkelő
dárdák, kiegyenesített kaszák, szerb és balkáni
fegyverek idézik fel a hadieseményeket. Nagy
Béla térképe Perczel Mura-menti állásairól, a
friedaui ütközetet ábrázoló terepasztal egyaránt
segítik a kiállított anyag jobb megértését.
A belső terem anyaga az 1849 januári cs. kir.
megszállástól a megtorlásig tekinti át a történte
ket. A kiállítás rendezői kitekintenek a zalai ala
kulatok és honvédtisztek szereplésére is. Egy
tárlóban az utóbbiak, Gyulai Gaál Miklós, Asbóth
Lajos, Török János személyes tárgyait láthatjuk.
A nyári hadjárat eseményeit főleg nyomtatvá
nyok idézik fel. Krichueber Haynau-portréja,
Kossuth személyleírása, körözések, Bója Gergely
képviselő igazoló irata, Galsai Kovách Ernő több
változatban fennmaradt aradi festményei már a
megtorlás korszakát illusztrálják. Igen érdekes
az a kendő, amelynek közepén Kossuth, sarkai
ban Perczel, Klapka, Batthyány és Andrássy
portréja látható. A rendezők színvonalas, érde
kes és szakmailag korrekt kiállítást hoztak létre.
Külön kiemelendők az egyenruhás bábuk, a
terepasztalok és Nagy Béla egyedi tervezésű tér
képei, amelyek komolyan hozzájárulnak a kiállí
tás látványossá tételéhez.
Az emlékév egyik legérdekesebb kiállítását a
sárospataki Rákóczi Múzeum rendezte meg. A ne
ves amerikai magyar szakácsművész és magán
gyűjtő, Szatmáry Lajos 2000 darabos Kossuthgyűjteményének egy kis része került most első íz
ben a hazai közönség elé. Szatmáry Lajos még
1994-ben állította össze a 20 könyvből, 20 ok
mányból, 20 levélből, 20 képből és 20 tárgy ból ál
ló 100 tételes anyagot, amelyet Kossuth halálának
100. évfordulóján mutattak be Chicagóban, New
Yorkban és Washingtonban. 1995-ben úgy döntött,
hogy a Kossuth-gyűjtemény nagy részét hazaadja
egykori iskolavárosának, Sárospataknak. A 100
tételből most összesen 97 tekinthető meg Sáros
patakon. A kiállított anyagban vannak olyan érde
kességek, mint a Kossuthot Törökországból Angli
ába szállító Mississippi gőzös hajónaplója, Kos
suth több, az emigrációban írt sajátkezű levele, de
a nyomtatványok között néhány 1848/49-es erdé
lyi ritkasággal is találkozunk. A kiállításban való

SZATHMÁRY LAJOS KOSSUTH
GYŰJTEMÉNYE

eligazodást szépen kiállított, a tárgyleírásokat an
golul is tartalmazó katalógus, Tamás Edit és Sza
bó Csaba munkája teszi lehetővé.
A székesfehérvári Szent István Király Múze
um kiállítása „E honért nem beszélni - tenni kell"
címmel a város 1848/49-es történetét idézi fel.
A kiállítás kronologikus sorrendben halad végig
az eseményeken, a forradalom hírének március
16-i megérkezésétől kezdve a nemzetőrség szer
vezésén át a horvát megszállásig, a székesfehér
vári népfelkeléstől az újabb császári megszállá
son, az 1849 áprilisi felszabaduláson át a cs. kir.
csapatok bevonulásáig, az 1849 augusztusi fel
kelésig, s az ezt követő megtorlásig. Boross Mi
hály emlékirata alapján készített videofilm
mutatja be az eseményeket és helyszíneiket. Ér
dekes Wesselényi Miklós levele Lamberg meg
gyilkolásáról, az abai Fiáth Pompejus, a Lenkeyhuszárszázad első hősi halottjának könyvszekré
nye, s a hat székesfehérvári vértanú közül kettő,
Kuczka Mihály (Kuczka Péter író őse) és Hübner
András magyar, illetve német nyelvű búcsúleve
le. A kiállított anyag jelentős részét teszik ki a
nyomtatványok és iratok. Néhány apró hibán
(Péch Antalból Péchy lett, Schütte altábornagyból Schütze) kívül a kiállítás tartalmilag is kor
rektnek mondható. A kiadott vezetővel már van
némi gond, például a székesfehérvári tanács zsi
dókat kitiltó határozatát (amely kétségkívül el
ítélendő cselekedet volt, de nem követte tettlegesség) összemossa a pozsonyi pogrommal vagy
a szombathelyi és pesti zavargásokkal. Windisch-Grátz nevezetes válaszából (Unbedingte
Unterwerfung, feltétlen alávetés) Unbedingte
Unterwerfung lett; szegény Batthyány Lajos ne
vét pedig mindvégig Batthyányinak írják, ami
nemcsak a vértanúval, hanem a helyesírással
szemben is méltánytalanság.
A szombathelyi Savaria Múzeum a Vas me
gyei születésű Berzsenyi Lénárd honvédezredes
olmiitzi börtönrajzaiból készített kiállítást. A 132

személyt megörökítő arcképcsarnok némelyik
portréját több változatban is elkészítette a rajzolgató államfogoly. Ezeket a celldömölki Ber
zsenyi Lénárd Általános Iskola, a Magyar Nem
zeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnoka, a
Hadtörténelmi Múzeum, illetve a Savaria Múze
um őrzi. Magát az arcképcsarnokot Barsi József
börtönemlékiratával együtt 10 éve publikálta
Simon V Péter. A mostani kiállítás tematikus
csoportosításban (katonák, papok, polgáriak)
mutatta be az arcképcsarnokot, lehetőleg a leg
jobban sikerült változatokat. A kiállítás külön ér
dekessége volt, hogy a rendezés során több, ma
gánkézben lévő Berzsenyi-festmény is előkerült.
A kiállítás koncepcióját Csák Zsófia és Horváth
Sándor készítették, a rendezés Csák Zsófia és
Dévai Zsolt munkája.
A Szombathelyi Képtár „Fegyverek közt hall
gatnak a múzsák“ című kiállítását a Magyar
Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka, a
Hadtörténeti Múzeum, a Magyar Irodalmi Múze
um és az Országos Széchényi Könyvtár anyagá
ból rendezte Basics Beatrix. A kiállítás kb. 100
műtárgya hihetőleg teljes keresztmetszetét adta
1848/49 történetének. A kiállítást megtekinteni
nem volt módom, mert még április 27-e előtt le
bontották. így a tisztelt érdeklődőket Basics
Beatrixnak a kiállítást ismertető, a székesfehér
vári Árgus című lapban megjelent írásához, illet
ve az ott közölt illusztrációkhoz kell utalnom.
Vác a szabadságharc egyik legnevezetesebb
városa. Itt volt az önkéntes mozgó nemzetőrség
egyik első tábora, itt adta ki Görgei 1849. január
5-én híres nyilatkozatát, április 10-én Damjanich
itt vívott győztes ütközetet, július 15-17-én pedig
Görgei itt került szembe az orosz főerőkkel. A
váci Tragor Ignác Múzeum a Görög Templom
Kiállítóteremben Forró Katalin által rendezett ki
állításon idézi fel a nagy év eseményeit. A két ki
állítás egyik fele 1848/49 helyi eseményeit idézi
fel, a másik rész a Vácott történt, országos jelen
tőségű eseményekről ad tájékoztatást.
Epilógus
Van-e a kiállításoknak általános tanulságuk? Ta
lán az, hogy - tisztelet a kivételnek - nagyobb
részt ugyanannak a négy országos közgyűjte
ménynek az anyaga kering az országban. Ez jó,
mert azok is megismerhetik e gyűjtemények egy
részét, akiknek egyébként nem lenne rá módjuk,
s szomorú, mert arra mutat, hogy a vidéki múze
umok anyaga e tekintetben meglehetősen szegé
nyes. Szintén örvendetes tény az, hogy a levéltá
rak és múzeumok együttműködése a kiállítások
tanúsága szerint jónak mondható. Ahogy az égbe
kúszó műtárgyárakat elnézzük, s a közgyűjtemé
nyek filléres gondjait ismerjük, az az érzésünk,
hogy a gyűjtemények érdemi növelésére kevés a
lehetőség. A további út a magángyűjtemények
bevonása. S reménykedjünk abban, hogy a gyűj
teményét a sárospataki múzeumra hagyó
Szatmáry Lajos példájának lesznek követői. ■
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„Éljen a haza!“ 1 8 4 8 /4 9 em lékezete a folklórban
A Néprajzi Múzeum emlékkiállílása

Szabó Zoltán

A tárgyalkotó népművészetben és a népkölté
szetben a történelem folyamán mindig megjelen
tek az aktuális történelmi sorsfordulókkal kap
csolatos alkotások is. A történelemi ismeretek a
folklór csatornáin keresztül hagyományozódhattak a nagy tömegek számára, még akkor is, ha
sohasem voltak függetlenek az iskolában tanított
„hivatalos” történelemtől. A klasszikus értelem
ben vett (paraszti) folklórban - érthető okokból az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharccal kapcsolatos anyag a leggazdagabb.
A kiállítás fő íve a történelmi tényéktől a folk
lór szimbólumain keresztül a 1848-as jelképek új
történelmi környezetben való továbbéléséig
vezeti a látogatót. A rendelkezésre álló tárgyakat
részint anyag (textil, fa, kerámia, stb.) szerinti,
részint funkcionális (viselet, bútor, ajándék- és
dísztárgyak), valamint a jellegzetes díszítménymotívumok (koronás címer, 48-as hősök: Kos
suth, Széchenyi, Perczel, Klapka, Garibaldi, a 13
aradi vértanú, Petőfi, stb.) szerinti csoportosí
tásban tárjuk a látogatók elé. Másrészt megjele
nik egyfajta időrendi csoportosítás is.
A kiállítás főleg paraszti környezetből szár
mazó tárgyakat mutat be, amelyeken díszítő
elemként megjelennek az 1848-as forradalom és
szabadságharc jelképei, valamint 1848 hőseinek
képmásai és a különböző hazafias szimbólumok:
a címer, a magyar huszár vagy a Kossuth-bankó.
1848/49 emlékezete megjelenik a lakásberende
zési tárgyakon, a tisztaszobában dísztárgyakon
és képeken, a viseletben, textíliákon. Ugyanezt
képviselik a féltve őrzött 48-as családi relikviák is.
A szabadságharc eseményeihez és résztvevő
ihez közvetlenül kapcsolódó tárgyakat számos
családban szinte napjainkig megőriztek. Ezek a
tárgyak elsősorban nem a díszítményeik, hanem
a hozzájuk fűződő családi hagyomány miatt ér
dekesek. A toborzási kulacs és kisbogrács
Bácskossuthfalváról, (Ómoravica, Jugoszlávia)
való. Néhai Harci László kőműves akkor kapta e
tárgyakat, amikor beállt Kossuth seregébe. Az
utódok szerint az „ÉLJEN 1848 -MAGYAR
SZABATSÁG” feliratú kulacsot pálinkával, a bog
rácsot birkapaprikással minden katonának bevo
nuló önkéntes megkapta.
A szabadságharc hőseinek, mindenek előtt
Kossuthnak a portréi nemcsak olajnyomatok,
metszetek formájában, hanem a pásztormunká
kon, paraszti rétegek számára készült kisipari
használati- és dísztárgyakon és egyéb tárgyakon

is megtalálhatóak. A paraszti származású alko
tók gyakran a sokszorosított formában terjesz
tett portrékat előképként használva alkották
meg a maguk Kossuth-ábrázolásait. Ezeket a
tárgyakat gyakran a családi képek között a tisz
taszobában helyezték el.
A szabadságharc emléke igen gyakran a kato
náskodás élményeként maradt meg a népi emlé
kezetben. Ennek egyik legjellegzetesebb alakja
huszár. A huszárábrázolások is inkább általános
lovaskatona-figurákat jelenítettek meg, amelyek
a címerábrázolásokkal egyidőben szintén rendkí
vül kedveltek lettek a népművészetben. A kisebb
méretű használati és dísztárgyak mellett a sza
badságharcra emlékeztető motívumok a bútoro
kon és lakástextíliákon is felbukkannak. A Nógrád megyei Palócföldről származó áttört támlá
jú pad és tálasfogas huszárokat ábrázoló kazet
tás díszítményeinek előképe a szolgálati idő em
lékére szóló katonai emléklapokon ismerhető fel.
Külön vitrinben láthatóak a Kossuth-bankó
szélmintájára hasonlító Borsod megyei szőtte
sek (Tárd), valamint a lepedőket, kenyérkendő
ket, surcokat díszítő keresztszemes hímzések. A
kutatás máig adós a motívumok átadásánakátvételének kiderítésével.
A Bach-korszakban és azt követően mind a
férfi, mind a női viseletben jelen voltak a nemze
ti ellenállás és függetlenség szimbólumai. így
például a férfi kalap-, bajusz- és szakállviselet
Kossuth Lajosét utánozta. E jelenségeket fotó
kon láthatják az érdeklődők. Bizonyos tekintet
ben e hagyományok folytatásának tekinthetjük a
magyar címer vagy a 48-as nemzetőr karszalag,
illetve kokárda nagyobb történelmi sorsfordulók
alkalmával történt későbbi többszöri felbukka
nását és jelentésváltozását is. Ez figyelhető meg
például Plohn József hódmezővásárhelyi fényké
pész portrésorozatán, aki a Kolozsvári Orszá
gos Történeti Ereklye-Múzeum felhívására 1902ben mintegy 160 honvédportrét készített. Kos
suth Lajos születésének 100. évfordulóján a még
élő 1848/49-es katonák képeiből egy nagy kiállí
tást kívántak rendezni. E célból fényképészek
nek szóló felhívást tettek közzé, hogy az idős 48as honvédekről díjazás nélkül készítsenek port
rékat. A gazdag 48-as hagyományokkal rendel
kező Hódmezővásárhelyen a felhívás kedvező
visszhangra talált, s így Plohn József helybéli fo
tográfus több mint 150 veteránról készített
fényképet. A kiállításon bemutatott fotók a hód-
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„Long live Hungary“ - Memorial Exhibition of
Hie Museum of Ethnography on 11148/49
The Hungarian Revolution and War of Independence
of 1848/49 was part of the scries of European civil
revolutions of the last century. Memories of this
event survived in the traditional Hungarian peasant
culture that had its golden age a t that time.
The objects presented in the exhibition arc from
peasant milieu and were made mostly in the second
half of the last century, they are ornaments, deco
rative objects, pictures, gifts, furniture, clothes and
textiles. Objects and folklore texts of 1848/49
played a great part in the preservation and survival
of historical knowledge beyond the history taught at
schools.
The symbols of national independence of 1848,
as the Hungarian coat-of-arms, Hungarian Tricolour,
cockade and arm-band of the national guard, appear
with some semantic changes at the most important
historical turning points, as the 1956 Revolution or
the political changes in 1989.

mezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban
őrzött Plohn-hagyatékból valók.
A kiállítás rendezői úgy vélik, hogy a történel
mi ismeretek megőrzésében és átörökítésében a
hivatalos történelemtanítás mellett nagy jelentő
sége van a kollektív népi emlékezetnek, valamint
az ezt reprezentáló tárgyalkotó népművészet és
a népköltészet alkotásainak. E gondolatok jegyé
ben készítettük el kamarakiállításunkat, amely
1998. március 20-tól augusztus 25-ig látható a
Néprajzi Múzeumban.
■

50

„Rabok legyünk vagy szabadok?“
Kiállítás Békéscsabán, 1998. március 15. - május 31.

Kocsor János

„Slaves or Free Men?“
Commemorative exhibition
of the 1848/49 Revolution
and War of Independence in
Békéscsaba
The exhibition in the large
hall of the Munkácsy Mihály
Museum at Békéscsaba was
organized jointly by the Arad
County Museum Complex
and the Directorate of Békés
County Museums.
About 140 relics and
docum ents
were kindly
loaned by the Arad County
Museum,
including
the
remains of a banknote press,
some weapons and various
pieces of military equipment
from the period, as well as
uniforms. The most invalu
able exhibits were the per
sonal belongings of the Arad
martyrs - Ernő Kiss, Károly
Vécscy, János Damjanich,
Károly Lciningen-Westcrburg
and Károly Knézich. Also
displayed were various per
sonal belongings and objects
made by the imprisoned
freedom-fighters. Another
outstanding exhibit w as
Lajos Kossuth’s revolver,
disguised as a walking cane.
György Zala’s plaque depict
ing the thirteen martyrs of
Arad - originally decorating
the pedestal of the memorial
erected in the main square of
Arad - w as exhibited in the
museum's entrance hall.
A smaller part of the
exhibits

came

from

th e

storeroom s of the Békés
county museums, and the
Békés County Archives also
loaned a number of valuable
documents.

A 150. évforduló Békés megyei ünnepségsorozatának
keretében rendezett kiállítás a Munkácsy Mihály Múze
um nagytermében nyílt. A tárlat az Arad Megyei Múzeu
mi Komplexum é s a Megyei Múzeumok Igazgatósága
együttműködési szerződésének részeként valósult meg.
A békéscsabai múzeum 1997 első felében vette terv
be a kiállítás létrehozását a jubileumi évben. Erre az
igény Békéscsaba városa és a megyei önkormányzat
részéről is megfogalmazódott. Az első nehézség a Békés
megyei tagmúzeumokban fellelhető 1848-49-es emlék
tárgyak viszonylag gyér száma volt. így vetődött fel az a
gondolat, hogy az Arad Megyei Múzeumban őrzött relik
viákból kölcsönözzünk.
Intézményünknek az aradi múzeummal való együtt
működése nem új keletű, hanem több évvel korábbra
nyúlik vissza. 1990-ben a két határm enti megye kapcso
latfelvételének részeként került sor először múzeumi
vezetők, muzeológusok kölcsönös szakmai látogatásá
ra, majd a megállapodások értelmében kiállítások cse
réjére. Az 1998. évre szóló együttműködési szerződés
tárgyalása során felvetett kölcsönzési szándékunk meg
értésre talált, így azt az elmúlt év vége felé aláírt egyez
ménybe bele lehetett foglalni.
Az Arad Megyei Múzeumból mintegy 140 db tárgy és
dokumentum került a tárlatba. Ezek adták a kiállítási
anyag döntő, érdeklődésre leginkább számot tartó hánya
dát A kisebbik hányad a Békés megyei tagmúzeumok rak
táraiból szárm azott és több dokumentumot bocsátott
rendelkezésünkre a Békés Megyei Levéltár.
Egy megyei múzeumban a szakrendezők általában
jóval nagyobb hangsúlyt
helyeznek a helyi esemé
nyek bem utatására az or
szágos történéseknél. A
kölcsönzött relikviák me
gyénkén túlm utató jelen
tősége azonban ezt szá
munkra nem te tte lehető
vé. Törekednünk kellett
legalább a legfontosabb
politikai-katonai esemé
nyek - ha m ásképp nem legalább vázlatos felidé
zésére. A helyi és az or
szágos megfelelő arányá
nak megteremtése volt a
tervezés során az egyik
legnehezebb feladat.
A kiállítás tagolásánál
az általánosan elfogadott
eseménytörténeti korsza

kolást tartottuk szem előtt. A tárlókban, vitrinekben
megtekinthető volt egy Aradon hátrahagyott pénzsajtó
néhány része, mellettük a Kossuth-bankók egy-egy pél
dányával, valamint számos korabeli fegyver, hadfel
szerelési tárgy, öltözet-tartozék. A terem hátsó falánál
összeállított dobogón két nemzetőr-rekonstrukciót he
lyeztünk el lándzsák és puskák társaságában. Hátterü
ket a szabadságarc egyenruháit bemutató színezett raj
zok életnagyságúra kinagyított fotói szolgáltatták. A cá
ri intervenció idejéből érdekességként látható volt egy
orosz tábori üllő. A tárlat talán legbecsesebb darabjai az
Aradon kivégzett vértanúk személyes emlékei - Damja
nich János fotelje, Leiningen-Westerburg Károly tányér
jai, Knézich Károly letört markolatú szablyája stb. - vol
tak. A bebörtönzött szabadságharcosok személyes tár
gyai, fogolymunkái közül is több látható volt a kiállítás
ban. A szabadságharc utóéletéhez tartozó tárgyak közül
kivételes figyelmet érdemelt Kossuth Lajos sétabotnak
álcázott pisztolya. A múzeum előcsarnokában került be
mutatásra Zala György tizenhárom, az aradi vértanúkat
ábrázoló domborműve, melyek egykor az aradi emlék
mű talapzatát díszítették.
A kiállítást Kocsor János rendezte Mázán Mátyás
közreműködésével. A létrejöttéhez nyújtott támogatá
sért köszönet illeti az Arad Megyei Múzeum igazgatóját
Huresan Pascut és helyettesét Mircea Barbut, a kiválo
gatásban nyújtott segítségükért Dán Demsea és Natalia
Dascal muzeológus kollégákat illeti köszönet.
■
Részlet a kiállításból - Detail of th e exhibition
Foló-pliolo: Váradi /,.
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Az „Egy nagyváros szü letése“ c. kiállítás koncepciója
és létrejöttének története

F Dózsa Katalin

A Buda, Pest és Óbuda egyesítéséről szóló tör
vényjavaslatot 1872 december 9-én fogadta el az
országgyűlés képviselőháza. Az egyesítés folya
mata közel egy évig tartott. Budapest közigazga
tása 1873 november 17-én reggel 8 órától kezdett
működni, s a fővárosi közgyűlés ezt a napot Buda
pest hivatalos születésnapjává nyilvánította.
1998-ban tehát a főváros 125. születésnapját
ünnepeljük. Ha egy intézményt Budapesti Törté
neti Múzeumnak hívnak, azaz a főváros múltja a
profilja, ebből a tényből okszerűen következik,
hogy az évfordulót kiállítással kell ünnepelnie. A
kérdés csak az, hogyan? Az nyilvánvaló volt,
hogy nem az elmúlt 125 évet kell ábrázolni, hi
szen a látogatók a múzeum állandó kiállításán
már megismerkedhetnek Budapest történetével.
Kézenfekvő az volt, hogy az egyesítés idejéről
kell kiállítást csinálni.
A kérdés, hogy hogyan és mit kell bemutatni,
azonban még továbbra is nyitott és főleg amorf
volt, hiszen többféle lehetőség kínálkozott, ame
lyek mindegyike szóba is került azon az első,
1996 őszén tartott értekezleten, amelyen a mú
zeum illetékes munkatársai (Bodó Sándor, B.
Nagy Anikó, Erdei Gyöngyi, E Dózsa Katalin, Hol
ló Szilvia, Létay Miklós, Szvoboda Dománszky
Gabriella, Vigh Annamária) és olyan, Budapest
történetével foglalkozó neves történészek, mint
Gyáni Gábor és Bácskai Vera vettek részt.
Az egyesítés eseménytörténetét mint a kiállí
tás kizárólagos témáját kevésnek találták, ha
sonlóképpen a városépítés, a Fővárosi Közmun
katanács tevékenységének története is részfel
adatnak tűnt. Domináns igényként vetődött fel a
város egyes, egymástól különböző részeinek be
mutatása, és nagy nyomatékkai az, hogy érzékel
tetni kell: 1873-ban még egészen más (három)
város terült el a Duna partján, mint amit ma is
merünk. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kor
szak tudományos és művészeti életét, valamint a
régészeti ásatások kezdeteitis ismertetni kell.
Bácskai Vera jó ötlete volt az, hogy a kiállítást
egy nagy panorámaképppel kezdjük, ami a régi
és a mai Budapestet ábrázolja. Az értekezlet
eredményét aztán egy kibővített körben: a kiállí
tásban közvetlenül érdekelt, a BTM Újkori Törté
neti Osztályán, a Fővárosi Képtárban, illetve az
Aquincumi Múzeumban dolgozó kollégák - a már
felsoroltakon kívül Baróti Judit, Buzinkay Géza,
Sarkady Jánosné, Somfalvi István, Földes
Emilia, Kiss Éva, Krómer Ágnes, Mattyasovszki

Péter, Csontos Katalin - körében is megvitattuk.
Az első két megbeszélés eredményét az alábbi
témavázlatban foglaltuk össze:
1. A terjeszkedő három kisváros: térképek magyaráza
tokkal, kiegészítve a mai térképekkel, hogy az eltérések
világosan kitűnjenek. Egy-cgy városrész lakosainak
száma, összetétele (nemzetiségek is), jellemző tevé
kenysége, épületei. A Közmunkatanács városrendezési
tervei.
2. A fővárossá válás feltételei - szállítás, vasút, gőzha
jó, közvilágítás, vízvezetés és csatornázás, városi közle
kedés
3. Az ország piaci központja - Festi Árú és Értéktőzsde
megalakulása (1864) kereskedelem, bankok, gyáripar
fejlődése
4. A város tulajdonosai - arisztokrácia és palotáik Budai Várnegyed, a Nemzeti Múzeum körüli, cs egyéb,
Károlyi-, Karácsonyi-palota, stb.
5. A város hivatali épületei - Városháza, a budai Vár, az
Országgyűlés a Sándor utcában és a Nemzeti Múzeum
ban stb.
6. A város arcai
a. A nagyvárosi - Belváros Lipótváros, Terézváros
emeletes házai, stb.
fi. A kisvárosi - földszintes házak a Vízivárosban,
külvárosokban, Óbudán.
c. A falusi külvárosok - Józsefváros, Óbuda.
Szőlőművelés, mezőgazdaság.
d. A vadregényes beépítetlen részek - Margitsziget,
Városliget, budai hegyek,
f. A múlt nyomai - Régészeti emlékek
7. A város élete
a. fényes bálok, kaszinó, lóverseny, korzó
fi. a polgárság meghitt körei - vendéglők, kávéházak,
egyletek, fürdők.
c, prostitúció cs bűnözés
8. A város művészeti és tudományos élete
a. színház - Nemzeti Színház és Operaház
fi. sajtó, irodalom
c. zenei élet, Liszt ünneplése
d. tudomány, Tudományos Akadémia
c. Műcgylct, Esterházy Képtár
!). A város személyiségei: Andrássy Gyula, Arany
János, Deák Ferenc, Podmaniczky Frigyes stb.
10. 1873. év budapesti eseménytörténete.
11. Az egyesülés története, Széchenyi, 1849-cs
törvénytervezet, 1872., 1873. évi törvény stb. Az egye
sült város szervezeti felépítése, kerületei. A jövő embe
rei (és utcái!), Rátli Károly, Kamermaycr Károly,
Gcrlóczy Károly.

Az összeállítás még erősen magán viselte
Vörös Károly „Egy világváros születése“ című, az
egyesítés 100. évfordulója alkalmával kiadott nép
szerű tudományos ismeretterjesztő művének ha
tását, elsősorban a címadásban. Vörös Károly a
későbbiek folyamán is „tevőlegesen vett részt“ a
kiállítás készítésében: a Budapest Története IV kö
tetének vonatkozó része meghatározó forrása volt
a forgatókönyvnek.

"Birth of a Modern City"
Concept and Creation of an Exhibition
Budapest celebrates its 125th birthday in 1998. The
Budapest Historical Museum created a special
exhibition to mark this event, in cooperation with
researchers from other museums and institutions.
The article describes the different phases in the cre
ation of this exhibition. How the first thematic outline,
prepared in 1996, was refined and finalized by late 1997.
The exhibition attempts to offer a cross-section of
the unification period of the city (1867-1885), with
special sections devoted to the history of urban policy
in Budapest and the influence of this policy in other
parts of the country. It also shows how the three small
provincial towns - Buda, Old Buda and Pest - became
the capital of the country and a dynamic European city.
The date of 1867 is justified by the fact that this was
the year of the Compromise Agreement, while the year
1885 marked the National Industrial Exhibition.
The exhibition is organized around three major
themes:
I. The history of unification, the expanding city;
II. Everyday life and festivals of the city;
III. Academic and artistic life in the city.
In choosing the exhibits, we tried to select both
documents and objects that offer specialized
information, and representative artworks. We have
displayed a number of hitherto unknown or rarely
exhibited cityscapes, graphic illustrations, architec
tural and technical plans and designs, as well as
archival material, together with interiors evoking the
atmosphere of the period and outstanding artworks.
The final form of the exhibition was planned and
designed by László Rajk and Zsuzsa Borvendég. They
did not simply design suitable backgrounds and
showcases, but - in a sense - became genuine co
authors. in many cases, we re-wrote the original
scenario in order to incorporate his visual ideas. As a
result of this fruitful cooperation, the exhibition will no
doubt bo highly successful.

Egy nagyt'áros születése
Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma
földszinti termeiben 1998. márc. 29.-1999. január 3.
Rendezte a BTM tudományos munkacsoportja,
E Dózsa Katalin vezetésével
Látványterv: Rajk László és Borvendég Zsuzsa
Kivitel: Erdélyi Károly Művészeti Vállalkozása
Grafika: Heading KFT
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A barokk c sa rn o k freskóvázlatokkal é s B udapest té rk é p é v e l, lent: a rálátást bizto sító em elvény te rv e
The B aroque Hall w ith fresco d e s ig n s and th e m ap of B u d a p e st, down: th e p lan of th e podium
A témavázlatot elküldtem a kollégáknak, és
szétosztottuk a feladatokat, azon túl, hogy ter
mészetesen mindenki a saját gyűjteményében
felhasználható tárgyi anyagot összeszedte. így a
korszak képzőművészetének ismertetését (bele
értve a Nemzeti Galéria és Szépművészeti Múze
um gyűjteményének felmérését illetve a kolle
gákkal való kapcsolattartást) Szvoboda Dománszky Gabriella, sajtóját Buzinkay Géza, iskola
ügyét Erdei Gyöngyi, a fotográfiát Baróti Judit, a
kisvárosi Budapest anyagának összegyűjtését
Létay Miklós, a műszaki tárgyakat (az Országos
Műszaki Múzeum és Elekrotechnikai Múzeum
anyagának is a felmérését, illetve a velük való
kapcsolattartást) Somfalvi István, a régészeti
anyag összeszedését Csontos Katalin, végül a
látképpályázat képeinek megrendezését Földes
Emilia vállalta. Nagyon fontos munkát végzett
Simonovics Ildikó, aki a textilanyag: a ruhák, ba
bák és enterieörök összeválogatása mellett,
amelyet mint a textilgyűjtemény vezetője vég
zett, asszisztensként az én munkámban nyújtott
értékes segítséget.
A témavázlatot elküldtem Gyáni Gábornak,
Bácskai Verának és Holló Szilvia közvetítésével
Horváth J. Andrásnak, aki nagyon pontosan
megbírálta, fontos problémákat, hiányokat vetve
fel. Horváth J. András a továbbiakban Czaga Vik
tóriával együtt aktívan résztvett a kiállítás létre
jöttében: ők választották ki a Fővárosi Levéltár
anyagát, és megírták az egyesítés és előzménye
inek szakanyagát.
Az első témavázlatot megtekintve megálla
pítható, hogy a későbbi kiállítás minden fontos
eleme benne volt, de nem jó sorrendben. Sok
szor az egyes témák átfedésbe kerültek, az
egész ötlethalmazként jelentkezett és jelentős

hiányok voltak (közegészségügy, iskolaügy, stb.).
Egyszóval nagyon nyers volt. Az sem volt el
döntve, hogy pontosan milyen időszakot ölel fel.
Bár tulajdonképpen az egyesítés idejét akartuk
bemutatni, az nyilvánvaló volt, hogy ha az 1873as évhez ragaszkodunk, még a korszakra jellem
ző épületek, alkotások is kimaradhatnak. Vagy
azért, mert már megépültek, mint pl. a Tudomá
nyos Akadémia vágj' a Közvágóhíd, vagy még
nem épültek meg, mint pl. a Margithíd. De kér
déses volt az is, hogj' meddig menjünk el az idő
ben, félő volt, hogy a korszakból nem lesz elég
bemutatandó tárgy, ezért esetleg ki kell terjesz
teni az időhatárt a századfordulóig. A másik
kérdés az volt, hogj' csak a szorosan vett várostörténet kerüljön-e bele, vagy Budapest fővárosi
funkciójából következő feladatok is. Az előbbi
megoldás esetében pl. nem lett volna helye az
Országos Képtár megalakulásának, mint nem
fővárosi kezdeményezésnek.
1997 első fele az anyag- és ismeretgyűjtés
(no meg a pályázás, pénzkeresés, igaz, az utób
biból nem sokat találtunk!) ideje volt. A kollegák
írásban véleményezték a témavázlatot, ami az
tán megbeszélések folyamán, divatos angol szó
val élve brain-storming módszerrel csiszolódott,
érlelődött, alakult és bővült, illetve rendszereződött. Egyértelművé vált, hogy az egyesítés kor
szakából minden területre kiterjedő, keresztmet
szetszerű bemutatásra kell vállalkoznunk. A kiál
lításnak tartalmaznia kell Budapest egyesítése
és a tudatos városfejlesztés történetét, hatását
az egész országra. Azt a folyamatot kell bemu
tatni, ahogy a három kisebb, provinciális város
ból az ország, majd Európa egyik centruma lett.
Bizonyos témák kiestek, pl. az eseménytörténet,
annál is inkább, mert végül szinte valamennyi je

lentős történés (a Liszt jubileumtól a koleráig)
besorolható volt valamelyik végleges tematiká
hoz. Kialakultak az időhatárok, amelyek így utó
lag világosnak és magától értetődőnek tűnnek.
Az 1867-es kezdést a politikai történések - ki
egyezés, koronázás -, az 1885-ös lezárást pedig
az abban az évben rendezett országos ipari kiál
lítás indokolja, amelyen a főváros először jelent
meg a térség központjaként. Az 1885-ös időha
tárt erősítette az is, hogj' 1884-85-ben a főváros
egy városképi pályázatot írt ki, amelynek műveit
a Fővárosi Képtár őrzi, s a megkapó, a régi vá
rost felidéző festményeket is be kívántuk mutat
ni, mégpedig az újonnan épülő barokk csarnok
ban. Munka közben rájöttünk, hogy hangsúljoznunk kell, mennyire fontos volt a nagyvárosok
számára a világkiállításokon való részvétel,
másrészt mennyire megváltoztatta a rendező
városok arculatát az, hogy égj' bizonyos megha
tározott időre a világ központjaivá váltak és ha
talmas tömegeket kellett befogadniuk. Kiderült
(nem utolsósorban Szvoboda Dománszky Gabri
ella friss kutatásai alapján) hogj' az alakuló Bu
dapest életében is kifejezetten jelentős volt az
1873-as bécsi világkiállításon való részvétel. Az
1885-ös kiállítás iparművészeti jelentőségére
Csenkey Éva hívta fel a figyelmünket. Az 1873-as
és az 1885-ös kiállításon bemutatott vagy vásá
rolt terveket, dokumentumokat, tárgyakat az
anyagválogatásnál igyekeztünk felhasználni,
majd a képaláírásokban felhívni rá a figyelmet.
Ezek úgy kísérik végig a kiállítást, mint egy ope
ra vezérmotívumai. Hasonlóan „vezérmotívum
okká“ váltak azok a Klösz felvételek Budapestről,
amelyeket díszdobozba gyűjtve Gerlóczy Károly
a Középítményi Bizottmány ajándékaként kapott
1879-ben.

KIÁLLÍTÁSOK
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Az A ndrássy-szalon - The A ndrássy parlour
Időközben megkezdtük a katalógus tanulmá
nyainak összegyűjtését is. Ezekben a szerzők
egy-egy olyan témát bontanak ki, amelyet a kiál
lításon - műfaji kötöttségek és helyhiány miattcsak felvillantunk. így csatlakozott a kutatógár
dához Sipos András (közegészségügy), Forrai Ju
dit (prostitúció), Bódis Mária (színház), Draveczky Balázs (vendéglátás) és Gábor Eszter, aki
a látképpályázat tudományos feldolgozásával
már előzőleg is foglalkozott. Egyidejűleg felvet
tük a kapcsolatot a más múzeumokban dolgozó
kollegákkal is, akik egyrészt anyagot gyűjtöttek,
másrészt szintén ötleteket adtak. A kiindulópon
tunk az volt, hogy a kiállításnak elsősorban a
Budapesti Történeti Múzeum (ebben a témában
hihetetlenül gazdag) anyagára kell épülnie, kiegé
szülve az éppen olyan jelentős levéltári anyaggal.
Itt külön meg kell említeni azt a nagyvonalú
segítséget, amit a Budapesti Fővárosi Levéltár
vezetősége, illetve restaurátorai nyújtottak, mi
vel a kiállításra kiválasztott (nem kis mennyisé
gű) dokumentumot soron kívül restaurálták. A
többi múzeumból elsősorban olyan kiemelkedő
jelentőségű műtárgyakat kértünk, amelyek minő
ségben és jellegben eltérnek saját anyagunktól,
így a Nemzeti Múzeumból Körmöczi Katalin
főosztályvezető segítségével három nagyon
jelentős tárgycsoportot kaptunk, köztük azt a
zongorát, amelyen Liszt Ferenc 1873-ban, tevé
kenységének 50. évfordulót ünnepelve az első
nagyvárosias, új Duna-parti szállodában, Grand
Hotel Hungáriában játszott. (Ez is kitűnő példa a
várostörténet és a művészet összefonódására).
A Szépművészeti Múzeumban Ember Ildikó az
Országos Képtár ismertetését és a festmények
kiválasztását vállalta, az Iparművészeti Múze
umban Csenkey Éva a kerámiák kiválasztása
mellett a tematika kidolgozásában is résztvett,
illetve a többi osztály vezetői, Batári Ferenc, Bé
kési Éva, Pásztor Emese és munkatársaik köl

csönzéseikkel nyújtottak értékes segítséget. A
Nemzeti Galériában a Grafikai Osztály vezetője.
Bajkay Éva segítségével vetődött fel, hogy' a kor
szakban megrendelt és kivitelezett Lotz Károly
és Than Mór freskók nagy' méretű szénvázlatait is
bemutassuk, amelyeket a barokk csarnok felső
falaira szántunk. A Nemzeti Galéria festészeti
osztálya pedig egészen kiemelkedő értékű műve
ket adott kölcsön, köztük Munkácsy Mihály Röpü
lő asszony c. képét, amely az 1873-as bécsi kiál
lításon volt bemutatva. Az Óbudai Múzeum hoz
zájárulása nélkül hiányos lett volna a kisvárosi
Budapest bemutatása. A színházi és zenei blok
kot túlnyomórészt az Országos Széchényi Könyv
tár és a Színházi Intézet, anyagából állítottuk öszsze. De jelentős volt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, az Országos Műszaki Múzeum,
az Elektrotechnikai Múzeum segítsége is.
1997 második felére összeállt az anyag, ki
alakult a kiállítási koncepció és a tematika akkor
véglegesnek tűnő sorrendje (ami persze végül
mégiscsak alaposan megváltozott.)
Az alapelv az volt, hogy igyekezzünk az infor
mációkat, dokumentumokat igénylő látogató
számára éppúgy élményt nyújtani, mint azok
nak, akik elsősorban a látványra és a műtár
gyakra kíváncsiak. Maga a kiállítás végül is iga
zolta az elképzelésünket- sok az olyan látogató,
aki félóra alatt végigsétál a tárlaton, de nagyon
sokan (köztük számos külföldi) gondosan végig
olvassák az információkat és böngészik a doku
mentumokat,
A tematikát három nagy csoportra osztottuk:
a bejárat baloldalán az egy esítés történetének, a
város terjeszkedésének főleg kétdimenziós
anyagát-dokumentumokat, terveket, metszete
ket, fotókat- helyeztük volna el, a másik oldalra
a város életét reprezentáló látványosabb enteri
őröket. A kiállítás utolsó harmadában tudomány
és a művészet témakörét szántuk, amelyben el

sősorban a kiemelkedő értékű ipar-, és képzőművészeti tárgyak dominálnak.
Elsőnek a látványos enteriőrök illetve a legje
lentősebb műtárgyak kiválasztása és véglegesí
tése történt meg. Mivel Andrássy Gyula bútorait
őrzi a BTM, magától értetődő volt a Duna-parti
palota szalonjának rekonstruálása. A középosz
tályt az Iparművészeti Múzeum hálószobabúto
rával kívántuk bemutatni, Vigh Annamária ötle
tével, a gyermeksarokkal kibővítve. Ehhez jó se
gítséget nyújtott Moskovszky Éva gazdag játék
gyűjteménye és az Óbudai Múzeum félparaszti polgári női ruhája, amelyet így' dajkának öltöz
tethettünk. A középosztályhoz soroltuk a fotóműteremben „fényképeszkedő“ esküvői ruhás
párt is. A műterem berendezése, bár nem buda
pesti eredetű, felhívta a figyelmet a korszakban
oly jelentős új műfaj, a fotográfia jelentőségére.
Az alsóbb rétegek életmódját szinte kompletten
őrizte meg az Óbudai Múzeum Békásmegyerről
behozott szoba- konyhás berendezése. Eredeti
leg szerettünk volna valamilyen iparos műhelyt
is bemutatni, ez azonban helyhiány miatt végül
elmaradt. Ugyanígy kiválasztódtak a kisebb
enteriőr együttesek - így pl. dr. Janny Gyula
orvos mosdóasztala a mosdókészlettel (MNM) a
közegészségügy témájánál, vagy a prostitúció
kissé elvont bemutatása: a Magyar utcai bor
délyházból bekerült zeneszekrény mellett a piros
fűzős, alsószoknyás bábu és Székely Bertalan
fáradt táncosnőt ábrázoló festménye. Hasonló
képpen tudtuk, hogy' a színházat a Népszínház
királyi páholyának foteljei és zenekari mellvédje
(az Országos Színháztörténeti Intézet és Múze
um anyaga) fogja látványossá tenni. Buzinkay
Géza javasolta, hogy az irodalmi, sajtó relikviá
kat egy' könyvesbolt kirakatába helyezzük el.
Megfogadtuk Csenkey Éva tanácsát is, aki azt
ajánlotta, hogy csináljuk meg az 1885-ös kiállí
tás egyik fényképen látható kerámiavitrint.

Szoba-konyhás lakás, B ék ásm eg y er
Room an d kitchen flat, B ék ásm eg y er
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A fentiek alapján elkészült a forgatókönywázlat,
amelynek fő témái a következők voltak:
/. Az egyesülés története, a terjeszkedő város
Nagy panorámakép Budapestről az egyesülés idején,
Gévay Béla képe, 1873
1.1. Az egyesítés előkészítői: Mária Terézia, II. József,
József nádor, Széchenyi István
1.2. A kiegyezés és koronázás, mint az egyesülés egyik
feltétele.
1.3. A városegyesítés előzményei, az egyesítés közigaz
gatási története.
1.4. „Milyen volt, milyen nem lett és milyen lett a város?“
1.5. Az egyesülés gazdasági előzményei cs következmé
nyei.
1.6. Világkiállítások - London, Párizs, Becs
1.7. Az 1885-ös Budapesti Ipari Kiállítás
II. A VÁROS ÉLETŰ
2.1. Budapest és a korabeli városok fejlődése London,
Párizs, Bécs, München, Prága és más monarchiabeli
városok
2.2. Egy -egy városiész lakosainak száma, összetétele,
jellemző tevékenysége, rétegződése - statisztikák
2.3. A város tulajdonosai - arisztokrácia és palotáik,
társasági élet
2.4. A középosztály rétegei és meghit t körei - kaszinók,
kioszkok, vendéglők, kávéházak, egyletek, fürdők
A nagyvárosi Budapest-Bclváros: Lipótváros, Terézvá
ros emeletes házai, kívül, belül
2.5. Az ún. alsóbb rétegek, cselédség, a kisvárosi és
falusi külvárosok
2.6. A város vadregényes, beépítetlen részei
2.7. Prostitúció, rendőrség
2.8. Közegészségügy, scgélycgylctck
III. A város tudományos és művészeti élete
3.1 Oktatásügy, népiskolák telepítése, iskolaépítés
3.2. Tudomány: Tudományos Akadémia
3.3. A múlt nyomai: Régészeti emlékek és feltárások
3.4. Irodalom, sajtó
3.5. Színház-Opera, Nemzeti, Népszínház, német
színházak
3.6. Zenei élet
3.7 Képzőművészet
Emlékműszobrászat, falkcpfestészct
Oiszágos Képtár
Az 1885-ös városképi pályázat festményei

A forgatókönywázlat tehát megvolt, és az
anyag is összegyűlt. Az a félelmünk, hogy az
1867-1885 közötti időszakban nem találunk elég
tárgyat, nem igazolódott be, sőt a továbbiakban
éppen ellenkezőleg: megkezdődött a harc a felü
letekért és annak eldöntése, hogy a szívünknek
nagyon kedves és izgalmas anyagok közül végül
is miről kelljen lemondanunk. Az egész azonban
képileg nem állt össze, tele volt kérdésekkel és
problémákkal. Például: hogyan indítsuk a kiállí
tást, ha egy nagy panorámakép van az elején,
ami lezárja a teret és nincs távlat. Hogyan sora
kozzanak egymás mellett az enteriőrök, hogy ne
diorámák sorozatát lássuk, és hogyan fusson
mindez az utolsó traktusba? De legalább ennyire
kérdéses volt, hogy a barokk csarnok óriási ma
gassága hogyan fog viszonyulni a csarnokban
felállított paravánokhoz és az azokon elhelyezett
festményekhez, nem fogja- e agyonnyomni a ki
sebb képeket? És egyáltalán, mivel lehetne a
nagy belteret csökkenteni? Az anyag most már a
zsúfoltság és áttekinthetetlenség réme miatt volt
nyers. De kicsit zavaros volt az is, hogy ha a lá
togatók a harmadik, a művészeti részbe jutnak,

és körbejárják a teret, hogy lehet továbbvezetni
őket a barokk csarnok felé.
Rajk Lászlóra várt az a feladat, hogy ebből a
most már hatalmas konglomerátumból látványt
varázsoljon. Rajk igazi társszerzője lett a kiállí
tásnak. Nagy színházi és film díszlettervezői
tapasztalatokkal rendelkezve, több nagy sikerű
kiállítás (1994, Holocaust, 1996 Bécs: Budapest
a századfordulón) tervezőjeként azt is érezte,
hogy' a múzeum a műtárgyról szól, és az ő fel
adata nem megteremteni, vagy helyettesíteni a
látványt, hanem elsősorban „végszavazni", meg
felelő keretet adni a tárgyaknak. Nagyon jó part
ner volt a műtárgyvédelmi követelmények érvé
nyesítésében is, a legteljesebb mértékben át
érezve a muzeológus örök dilemmáját: kiállítást
csinálni és ugyanakkor megőrizni a tárgyat az
utókor számára.
Alaposan belenyúlt a forgatókönyvbe, majd
nem elölről kellett kezdeni az egészet. Először is
megfordította a sorrendet, a barokk csarnokon
keresztül indította a közönséget, így az útvonal az eddigiekhez képest visszafelé - magától adó
dott. Elképzelése szerint a bejárattól a három
város (Pest, Buda, Óbuda) címerétől induló és
Budapest színeiben - piros-sárga-kék - játszó
vasbidak futottak volna össze a magasban a
csarnok túlsó kijáratánál az egyesített Budapest
címerben. Erről az ötletről később a pénzhiány
miatt lemondtunk. A csarnokba egy nagyméretű,
az egyesítés idejének Budapestjét ábrázoló tér
képet helyezett el. A közönség számára emel
vényt építtetett, amelynek mellvédjén korabeli
Budapest ábrázolások másolatai kaptak helyet.
így7 a látogatók rögtön megismerkedhettek az
egyesítés korának városával. Az eredeti elképze
lés szerint - amiről szintén pénzhiány miatt
mondtunk le - a fotómásolatoknál elhelyezett
gombokat nyomogatva a térkép megfelelő pont
jain lámpácskák villantak volna fel. Az emelvény
fal felőli oldalán egykorú hirdetmények másola
tait ragasztottuk ki, amelyek a kor hangulatát
közvetítik. A nagyméretű Budapest látkép a
csarnok mögötti kis folyosóra került, amely így
egyrészt mint egy valódi panoráma az ablakokon
keresztül látható, másrészt az emelvényről be
lépve egy kis erkélyről tekinthető meg. Az abla
koknak több helyen is jelentős szerepe van. A ki
egyezés témaköréhez kapcsolódó férfi díszma
gyar ruha a vitrinné alakított ablaknyílásba ke
rült, és az emelvényen tovább sétálva bekukkanhatunk a kiállítás végére, a kétoldalasra beren
dezett (bizonyos mértékig a csarnok felé is for
duló) könyvesboltba és a színházi páholyba.
A freskóvázlatok barokk csarnokban történő
elhelyezésével Rajk azonnal egyetértett, s a tető
be függesztve képzelte el őket, abban remény
kedve, hogy a szénvázlatok nem csak azt fogják
reprezentálni, hogy a korszakban milyen „monu
mentális“ monumentális festészet létezett, de a
tablók a terem kissé visszhangos akusztikáján is
javítani fognak.

Az egyesítés témakörének elhelyezése szinte
adódott a csarnok melletti kisebb folyosón, de az
igazi nagy feladat a derékszögű, mintegy 600 m2es alaprajzú kiállítási terület beosztása volt. Az
eredeti elképzelés megmaradt, az egyik oldalon
a város terjeszkedésével, épülésével, gazdaságá
nak fejlődésével foglalkozó kétdimenziós anyag
került, a másik oldalra pedig a város élete a kisebb-nagyobb enteriőrökkel. Kétoldalt ferdén
elhelyezett tárlók kötik össze, ami a látogató
haladását is megkönnyíti, mert a vitrinek között
oda-vissza tud mozogni. Rajk László tervezte az
egymásnak fordított, grafikai tárlószerű, fenyő
fából készült, UV-fóliás vitrineket is, amelyek egy
betéttel a dokumentumok, metszetek, akvarelIek, eredeti mélységükben kisebb tárgyak bemu
tatására alkalmazhatók. A látvány érdekében
azonban a tematikán és főleg a sorrenden vala
mit változtatni kellett, ami helyenként a forgatókönyv előnyére szolgált, néhol kompromisszum
ra késztetett. Néhány résztéma elmaradt (pl. a
többi város fejlődése, amiből csak egy statiszti
kai tábla lett), vagy átalakult, illetve áthelyező
dött. A terem hosszanti oldalának egyik végében,
a kétablakos sarokban magától adódott az Andrássy szalon elhelyezése, a másik végébe a háló
szoba bútor (sajnos csak a két ágy és egy éjjeliszekrény fért el, különben be kellett volna falaz
ni az egyik ablakot. A középosztály életének do
kumentálása és a hálószoba közé ékelődött a
prostitúció és az egészségügy. A hálószobával
szembe került a fotóműterem, így bár az esküvői
pár még a polgársághoz kötődik, de a művészet
témaköre a fotográfiával kezdődik. A világkiállí
tásokat - kiemelve az 1873-as bécsit - szintén a
művészetnél mutattuk be, s a rész végére került,
mintegy lezárásként az 1885-ös ipari kiállítás is.
Úgy véltük, mivel a két kiállítás az egész tárlaton
végigvonul, megengedhetjük azt, hogy elsősor
ban művészeti jelentőségüket hangsúlyozzuk.
A színház és a könyvesbolt, illetve a Liszt
zongora végül az egyébként rosszul használható
folyosórészekhez került kabinetszerű megoldás
sal. A festményeket és iparművészet tárgyakat
az egykor a Tudományos Akadémián elhelyezett
Országos Képtárat felidézve alakítottuk ki. Az
Országos Képtár másik termét rekonstruálja az
utolsó egység, amelyben látképpályázat festmé
nyei láthatók, mintegy a kiállítás befejezéseként,
bemutatva, hogy milyen lett a város 1885-re.
A forgatókönyv, a látványterv elkészült - már
csak meg kellett valósítani, és várni a látogatók
és a szakma véleményét, hogy a fent vázolt
törekvésekből mit is sikerült megvalósítanunk?
Ha hiszünk a vendégkönyv udvarias bejegyzései
nek, amelyek kiemelik a látvány szépségét és az
információk gazdagságát: a látogatóknak tetszik
a kiállítás.
■
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Nemzetközi kapcsolatok
„Harc a kulturális javak illegális kereskedelm e ellen ”
Múzeumi Világnap, 1998. május 18.

Mihály Mária

Az ICOM Közgyűlése 1977-ben döntött arról, hogy má
jus 18-án Múzeumi Világnapot tart. A világnap rendez
vényei évente egy-egy központilag kiválasztott témához
kapcsolódnak. 1997-ben, a Múzeumi Világnap huszadik
évfordulóján különösen fontos és időszerű témát válasz
tottak a kulturális javak illegális kereskedelme elleni
harcot. Minthogy a kulturális örökség veszélyeztetettsé
ge világszerte aggasztó méreteket öltött, az ICOM ebben
az évben újra ezt a témát jelölte meg. Míg a múlt évben
az ellopott, elveszett műtárgyakra összpontosítottunk,
az idén a kulturális javak védelméről szóló nemzetközi
egyezmények jelentőségét hangsúlyoztuk.
Ezekhez az egyezményekhez többnyire azok a gazdag
örökséggel rendelkező de „szegényebb” országok csat
lakoztak, amelyek a legtöbb veszteséget szenvedik el,
míg a gazdag és virágzó műkereskedelemmel bíró or
szágok közül csak nagyon kevesen. Mivel a kulturális ja
vak illegális kereskedelme elleni harc csak nemzetközi
összefogással lehet eredményes, az UNESCO és az
ICOM felszólítja a tagországokat, hogy ratifikálják a kul
turális javak védelméről szóló nemzetközi egyezménye
ket. Hazánk minden ilyen egyezményt ratifikált.
A kulturális javak tömeges méretű pusztulását, szét
szóródását főként a háborúk okozzák. Még ma sem tud
juk teljességgel felmérni - és még kevésbé helyreállítani
- azt a világméretű veszteséget, amelyet a II. világhábo
rú okozott e téren is. A II. világháború tapasztalata indí
totta arra az UNESCO-t, hogy nemzetközi egyezményt
hozzon létre a kulturális javak védelmére fegyveres öszszeütközés esetén. Az 1954. évi Hágai Egyezmény
kimondja, hogy katonai cselekmények nem irányulhat
nak kulturális javak ellen, a kulturális javak hadizsákmá
nyul vagy háborús jóvátételül nem szolgálhatnak.
A kulturális javak megőrzéséhez szükséges források
hiánya és a háborús pusztítások mellett „előkelő” helyet
foglal el a kulturális örökséget veszélyeztető tényezők
között az „illegális műkereskedelem”. Az illegális műke
reskedelem a hatvanas-hetvenes években kezdett ko
moly méreteket ölteni. Ekkor alkotta meg az UNESCO a
kulturális örökség védelmét szolgáló második nemzet
közi egyezményét, az 1970. évi Párizsi Egyezményt,
amely a kulturális javak illegális kereskedelmét kívánja
visszaszorítani. Ez az Egyezmény előírja a tagállamok
nak, hogy szabályozzák a kulturális javak exportját és
kötelezzék a műkereskedőket a forgalmazott javak re
gisztrálására. Az Egyezmény ugyanakkor kimondja,

hogy a lopott vagy jogtalanul forgalmazott műtárgyakat
vissza kell adni és visszaadás esetén a jóhiszemű vá
sárlót méltányos kártérítés illeti meg.
Tekintve, hogy sok ország jogrendje szerint a jóhi
szemű vásárló azonnal vagy bizonyos idő elteltével a lo
pott tárgy jogos tulajdonosává válik, legtöbbször lehe
tetlen a műtárgyak visszaszerzése. Az 1970. évi Párizsi
Egyezmény azzal, hogy a jóhiszemű vásárló kérdését
túlságosan is jóindulatúan kezeli, inkább segíti, mint
sem megakadályozza az illegális műkereskedelmet.
Ezért ez az Egyezmény ezen a ponton módosításra szo
rult. Az UNESCO felkérésére az UNIDR01T, a magánjog
egyesítését szolgáló nemzetközi szervezet alkotta meg
az új egyezményt.
Az UNIDROIT Egyezmény szigorúbb előírásokat tar
talmaz a jóhiszeműség bizonyításához, valamint külön
leges védelmet nyújt a kulturális javak legveszélyezte
tettebb fajtáinak (régészeti leletek, műemlékek tartozé
kai, egyházi javak, őslakosok, bennszülött népcsoportok
vallási, rituális tárgyai stb.). Az UNIDROIT egyezményt
22 ország írta alá és ezideig 7 ország ratifikálta, közöt
tük hazánk is.
Az ICOM komoly részt vállal az illegális műkereske
delem elleni harcban. 1968-ban készítette el a „Vásárlá
si etikát”, majd 1986-ban az ICOM Etikai Kódexét,
amely a mai napig irányadó nemzetközi dokumentum.
Szigorú szabályokat tartalmaz a múzeumokra vonatko
zóan: múzeum nem vásárolhat meg nem tisztázott ere
detű műtárgyat, A múzeumi szakembereknek pedig
kötelességük azonnal felhívni az illetékes hatóságok
figyelmét, amennyiben jogtalanul forgalmazott tárgy
kerül a látókörükbe.
Az ICOM 1993-ban „Száz eltűnt műtárgy“ (One
Hundred Missing Object) címmel kiadványsorozatot in
dított, a különösen veszélyeztetett országok, térségek
kulturális örökségének visszaszerzése és a további
fosztogatások megállítása céljából. 1993-ban jelent
meg a Looting in Angkor, ill. 1994-ben Looting in Africa
címmel; s készen van a dél-amerikai kötet, készül a közép-kelet-európai is. A kiadványok megjelenése után
egyre gyarapodik a meglelt tárgyak száma, amelyek
időről-időre megjelennek a műkereskedelem legális
színhelyein. A New-York-i Metropolitan Museum of Art
éppen az ICOM Etikai Kódexére hivatkozva adott vissza
nemrégiben Kambodzsának egy, a fent említett kötet
ben közzétett X. századi Síva-szobor fejet.
■

International Museum World
Day 1998 - Fight Against
the Illegal Trade of Cultural
Goods
ICOM Hungarian National
Committee held a press confer
ence on the occasion of the Inter
national Museum World Day on
May 18, 1998, on ICOM's activ
ity and publications in this field.
On the twentieth anniver
sary of the International Muse
um World Day, in 1997, ICOM
chose a particularly timely and
important theme, the fight
against the illegal trade of
cultural goods. Since the
dangers to cultural heritage
arc really serious, ICOM again
decided to call attention to this
issue in 1998, too. The previous
year the main emphasis was on
stolen and lost artworks, while
the main theme in 1998 was
the importance of international
treaties on the protection of
cultural goods.
These treaties have been
primarily ratified by 'poorer'
countries which can boast a
lavish cultural heritage and
which have suffered the most
losses. Very few of the 'rich'
countries with a flourishing
antiquities trade have signed
these treaties. Since the fight
against illegal trade can only
be successful through interna
tional cooperation, both UNESCO
and ICOM have appealed to
their members to ratify inter
national treaties on the protec
tion of cultural goods.
Hungary has ratified all of
the relevant treaties.
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Könyv- és folyóiratszemle
Szalon

Gömör - Kishont! Téka
Napjainkban az igazán figyelmes szakembernek
sem könnyű eligazodnia az örvendetes módon
megszaporodott helytörténeti kiadványok gaz
dag tárházában. Különösen akkor, ha azok vala
mely vidéki intézmény vagy egyesület jóvoltából
látnak napvilágot. Méginkább így van ez, ha egy
külföldi egyesületről van szó.
Gömör helyismereti irodalma az utóbbi évti
zedekben rendkívüli mértékben gazdagodott. Ezt
a palettát színesíti a rimaszombati székhelyű
Gömör-Kishonti Múzeumegyesület által tavaly in
dított kiadványsorozat, melynek eddig két kötete
látott napvilágot.
Az első a Gömör-Kishont vármegye nemes
családai címet viseli. Szerzője az a Forgon Mi
hály, aki szülőfaluja, a Vály-völgyi Mihályfalva
után Mihályfalusi előnevet viselt, s aki méltatla
nul elfeledett alakja a gömöri helytörténeti kuta
tásoknak. Egyműves szerzőről van szó, akinek
munkája 1909-ben jelent meg először, s a könyv
ma már alig-alig hozzáférhető. Ezen változtat a
mostani kiadás, hiszen Mihályfalusi Forgon Mi
hály monográfiája nemcsak Gömör helytörténeti
irodalmának, de a magyar családtörténeti iroda
lomnak is tartós értéke. A szerző alapos kutatást
végzett, minden család esetében igyekezett kide
ríteni a nemesítés idejét vagy ha ez nem sikerült,
legalább legrégibb birtokait próbálta kikutatni.
Munkája során számos forrást felhasznált, így
Gömör-Kishont vármegye levéltári dokumentu
mait, az Országos Levéltárnak a gömöri és
kishonti térségekre vonatkozó iratanyagait, vala
mint a jászói konvent és az egri káptalan levéltá
rainak megfelelő dokumentumait. Éveken át ku
tatott a Nemzeti Múzeum levéltárában és könyv
tárában, a Gömör Megyei Múzeum levéltárában,
valamint számos magántulajdonban levő családi
levéltárban.
A kötetet Czenthe Miklós írása zárja, melyben
az olvasó elé tárja Forgon Mihály életét, munkás
ságát, könyvének fogadtatását és a helytörténeti
irodalomban betöltött szerepét.
A Gömör-Kishonti Téka második kötete szin
tén egy sok évtizeddel - közel százharminc évvel
- ezelőtti munka, melynek szerzője az a Balogh
Béla, akit a gömöri helytörténeti kutatás Putnok
monográfusaként ismer és tisztel. Putnokra
kerülését (1867) megelőzően, mintegy tíz éven
keresztül Harmacon volt református lelkész.
Harmac református kisközség a Rima völgyé
ben, ma Szlovákiában található. Krónikása
1848-ig írja meg a falu történetét. A bevezetőben

szól a település középkori történetéről és a köz
ségi birtokviszonyokról.
Ezt követően - két részre tagolva dolgozatát részletesen feldolgozza a falu 100 éves egyháztörténetét: 1. 1748-1822; II. 1822-1848. Forrá
sai az 1748-tól fellelhető egyházi anyakönyv és a
protokollumok voltak. Mégsem puszta egyháztörténetről van szó, mert mindhárom egységben
van egy-egy fejezet, amely a népélettel, a nép
szokásokkal, a népjellem alakulásával foglalko
zik. Emellett az egyháztörténeti fejezetekben is
számos néprajzi adatot talál a figyelmes olvasó.
Balogh Béla e munkája mindezidáig csak kéz
iratban volt olvasható. A kéziratnak három pél
dánya ismeretes a kutatók előtt. Az egyiket - fel
tételezhetően az eredeti, több helyen javított
példányt - Balogh magával vitte Putnokra. Ez a
putnoki református egyház tulajdona, fénymáso
latát a putnoki Gömöri Múzeum adattárában őr
zik (Ltsz.: 89.73.1). A másikat, amelyet feltéte
lezhetően a Putnokon fellelhető példányról maga
a szerző másolta át, a harmad református egy
ház levéltárában őrzik. A harmadik, Felső Nagy
János harmad bíró által 1877-ben, majd erről
1931-ben Domonkos Gyula által lemásolt pél
dány, melyet mindketten kiegészítettek egyéb, a
falut és az egyházat érintő feljegyzésekkel is.
Szintén a harmad református egyház levéltárá
ba került. A Gömör-Kishonti Téka 2. köteteként
megjelent Harmad krónika ez utóbbi példány
alapján került kinyomtatásra olymódon, hogy a
kéziratos krónikában található feljegyzések köz
lésétől a szerkesztő eltekintett. Kivételt csupán
Felső Nagy János rövid önéletírásával tett. Illesz
tett viszont a kötet végére egy válogatást a
tárgyalt időszakból származó egyháztanácsi
jegyzőkönyvekből és számadáskönyvekből, tehát
azokból a dokumentumokból, melyeket Balogh
Béla is használt. A kötetet a krónikában előfor
duló régies kifejezések magyarázata zárja. A
most megjelent krónikát Nagy Janka Teodóra
értő és érző tanulmánya vezeti be.
A Gömör-Kishont vármegye nemes családai
megjelenését a Magyar Köztársaság Művelődési
és Közoktatási Minisztériuma, valamint a Rozs
nyó és Vidéke Alapítvány, a Harmad krónika
megjelenését a Márai Alapítvány támogatta.
Mindkét könyvet a Méry ratio kiadó (Somorja,
Szlovákia) jelentette meg 1997-ben.

Bodnár Mónika

1997-ben új folyóirattal gyarapodott kulturális
közéletünk. A Szalon címet viselő, a hazai vá
lasztékban kiemelkedően szép kiállítású lap
most már kéthavonta jelenik meg. Az imp
resszum szövege szerint alapítója és kiadója a
Folium Nyomda Kft., az első számban olvashat
juk a felelős kiadó, Varga Zsuzsa beköszöntőjét.
Szó szerint idézem: „Ez a lap ... a múltra kíván
csi, a múlt értékeit féltő szeretettel őrző embe
reknek készült”. A Szalon cím is magyarázatot
kap: a lap, mint a múlt emlékeiről való társalkodás helye, mint szalon gyűjti egybe hallgatóit,
pontosabban olvasóit,
A rovatcímek változatos témakört fognak át:
Apropó, Barangolás, Külföldön jártunk, Gyűjtők
és gyűjtemények, Régiségek dicsérete, Városszé
pítés, Fényképalbum, Kertem, virágom, Ebédlő
palota, Gyertyafény mellett, Kedves tárgyairól...,
Szemle. Ezek a címek többé-kevésbé állandóak,
időnként némi változtatással, egy-egy különleges
aktualitással bíró téma beiktatásával (pl. eltűnt
műkincsek nyomában). Vagyis az alcímben meg
jelölt témakörből - műemlék, szépművészet,
műipar - igen változatos és sokrétű képet
kapunk. A színvonalra garancia a főszerkesztő Vadas József - és a szerkesztőbizottság tagjainak
(Somorjay Selysette, Tamás Zsuzsanna, Varga
István) személye és főként szakmai jártasságuk.
A megjelent írások változó terjedelműek és szín-

Műemlék, szépm űvészei, m űipar
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vonalúak, de a rovatnak és témának megfelelő
ek. Ez különösen szerencsés, mivel nyilvánvaló
an más mélységet, terjedelmet igényel egy
műemlékkel, műtárggyal foglalkozó tanulmány,
s megint más interjút készíteni valakivel ked
venc tárgyairól, vagy éppen a kulturális kor
mányzat terveiről.
Az első szám szakmai „csemegéket” nyújt: a
Vörösváry Ákossal folytatott beszélgetés a ma
gjai' műgyűjtés és műpártolás egy speciális for
májával ismerteti meg az olvasót, Théophile
Gautier „Kleopátra egy éjszakája” című írása a
remekül kiválasztott reprodukciókkal a 19. szá
zadi romantika orientalizmusának irodalmi és
képzőművészeti illusztrációja.
A második szám Külföldön jártunk rovata is
mét különlegességgel szolgál: olyan építészettörténeti emléket mutat be a New York melletti
Irvington városkában álló Ocragon villa leírásá
val és képeivel, mely még a hazai szakemberek
számára is roppant érdekes és tanulságos. A
Divald-hagyaték régi fotói hasonlóképpen nem
túl ismertek, még a hozzáértők előtt sem.
A további számok mindegyike tartogat megle
petéseket, érdekességeket, különlegességeket
(pl. Két Ybl a Budenz házban - 1997/3.; Désert
de Retz, Egy szabadkőműves kert a XVIII. század
ból - 1998. március; Százegyéves örökifjú, Meg
újult a budapesti Nagycsarnok - 1998. január).
A színvonalas tartalom mellett különösen
vonzóvá teszi a kiadványt a hasonlóképpen szín
vonalas külcsín. A fényképek, reprodukciók,
műtárgy- vágj' építészeti fotók kiemelkedően
szépek, a kötetek kiállítása nemzetközi összeha
sonlításban is kiállja a próbát.
A szerencsére változatos és egyre bővülő ha
zai szakfolyóirat-kínálatot a Szalon olvasásra,
tanulmányozásra méltó új darabbal gazdagítja.
Basics Beatrix

Museum International 197.
Az UNESCO nagy múltra visszatekintő folyóira
ta ötvenedik, jubileumi száma hosszabb vissza
tekintést ad az elmúlt fél évszázad történetéről.
Iliivshi Daifuku „Múzeumok és műemlékek, az
UNESCO úttörő szerepe" című cikke egészen az
első világháború befejeztéig megy vissza idő
ben, amikor megalakult a Népszövetség és azon
belül 1922 májusában a Committee on Intel
lectual Relations (CIR), majd az International
Institute for Intellectual Co-operation (IIIC).
Ennek egy ik „leányvállalataként" jött létre az In
ternational Museums Office (IMO) és folyóirata,
a Mouseion. A második világháború kitörésekor
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a Népszövetség megszűntette tevékenységét, de
az IMO egészen Párizs elfoglalásáig működött.
A második világháború után megalakult
UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organisation) első központja egy
Párizsi luxushotel, a megszálló német csapatok
volt főhadiszállása, a Hotel Majestic volt, ahol a
személyzeti irodák egy részét használaton kívü
li fürdőszobákban helyezték el. A fürdőkád ideá
lis irattartónak bizonyult... A fejlődés gyorsan
túllépett a kezdeti nehézségeken. Egyre több
határozat született a műemlékek védelme érde
kében, többek között az 1954-es hágai konven
ció is. Azonban az UNESCO első igazán látvá
nyos sikere az 1980-as „núbiai kampány" volt,
amikor az asszuáni gát építése miatt elárasztás
ra szánt területről megmentették és elköltöz
tették Abu Simbel híres templomát. Bár 1980ban a szervezet úgy' határozott, hogy nem vállal
több, a núbiaihoz hasonló kampányt, hamaro
san mégis meghirdették a Firenze és Velence
műemlékeinek megmentéséért szervezett akci
ót, majd az indonéz Borobudur buddhista mű
emlék következett és a sor azóta sem zárult le.
A cikk írója az UNESCO legnagyobb eredmé
nyeként a világörökség védelméről szóló 1972ben ratifikált konvenciót tartja.
Kenneth Hudson érdekes cikke az ICOM-nak
azt az immár ötven éves törekvését követi
nyomon, ahogyan a szakértők definiálni próbál
ták és próbálják ma is a múzeum fogalmát. En
nek kapcsán a szerző a múzeumok társadalmi
szerepének átértékelődéséről, a társadalom és
a múzeumok kapcsolatáról értekezik. Hudson
szerint a jövő a kicsi, jól menedzselt és speciá
lis területeket felölelő múzeumoké, mint például
az ír Whisky vagy az Európai Spárga Múzeum.
Rövid, de annál érdekesebb cikk szól az „Év
Európai Múzeuma 1997“ díj pályázatáról. Az
1997-es pályázatra 20 országból 66 múzeum je

lentkezett és a bíráló bizottság tagjai két közös
jellemzőt találtak: minden jelentkező múzeum
alulfinanszírozott volt és a szükségesnél jóval
kevesebb, általában elégedetlen munkatárssal
dolgoztak. A bírálók elismerően nyilatkoztak a
Romániából pályázó múzeumokról, amelyek bár
nagyon szegények, dolgozóik lelkesedése azon
ban gyakran feledteti az anj'agi hiánj osságokat.
Az 1997-es díjat végül hosszas mérlegelés
után az ankarai Anatóliai Civilizáció Múzeumá
nak ítélték oda.*
A jubileumi szám nemcsak a múltról szól ha
nem előre, a jövőbe is tekint. Emmanuel
Nuakenyi Arinze tollából hosszú cikket olvasha
tunk az afrikai múzeumokat érintő problémák
ról, a forráshiányról, az államtól való teljes
anj'agi függésről, a volt gyarmatosítók által ala
pított múzeumok afrikai kultúrától való idegen
kedéséről. A cikk a problémák mellett rávilágít a
pozitív folyamatokra is, például arra, hogy meg
indult az afrikai muzeológusok kontinensen
belüli képzése, fejlesztik a múzeumok biztonsá
gi rendszerét a műtárgyvédelmi szempontok
miatt, vándorkiállításokat szerveznek, hogy
minél többen megismerkedhessenek a múzeu
mok céljaival, stb. A szerző szerint az afrikai
múzeumok fejlődése, az itt születő új ötletek
inspirálhatják a világ más múzeumainak fejlődé
sét is, melyek megújhodva léphetik át az új év
ezred küszöbét.
Ivicz Andrea
* Ezzel kapcsolatban lásd a MM 1997/3. számában a
MUSEUM AKTUELL cikkének ismertetését a 61-62. ol
dalon, valamint a 97/4. 2. o. alatt.

ICOM News 1998/2.
Az ICOM Hírlevelének ezévi második száma
Manus Brinkmann-nak, az ICOM új főtitkárának
köszöntő levelével kezdődik. Munkaprogramjá
nak legfontosabb pontjai a kulturális értékek ille
gális kereskedelme elleni harc folytatása és a
kulturális értékek megóvása, az ICOM Szakmai
Etikai Kódexének minél szélesebb körű elfogad
tatása. Ezen célok elérése érdekében gyarapítani
kívánja az ICOM taglétszámát is. A kitűzött
feladatok teljesítéséhez az új főtitkár az ICOMtagok bizalmát és segítségét kéri.
A hírlevél fontos témája még az 1997. októ
ber 22. és 24. között Amszterdamban az
Africom keretei között megrendezett tanácsko
zás az afrikai kulturális örökség védelméért. Az
eredményekről számol be Samuel Sidile, a Mali
Nemzeti Múzeum igazgatója, Prof. dr. Rogier M.
Bedaux, a leideni Rijksmuseum Afrika részlegé
nek vezetője és Deborah L. Mack, az evanstoni
egyetem Afrikai Tanulmányi Programjának mun-
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katársa. A konferencia eredményei közé sorol
ható az is, hogy most először összeállították a
„vörös listát“, a leginkább veszélyeztetett afrikai
műkincsek jegyzékét.
1998. október 9-16. között Melbourne-ben
rendezik meg az 1COM 18. közgyűlését. „Múze
umok és kulturális különbségek: antik kultúrák,
új világok" címmel Beatrice Murphy-nek az
ICOM '98 bizottság tagjának, a Sidney-i Kortárs
Művészeti Múzeum igazgatójának gondolatai
olvashatók az őszi konferencia céljairól és fel
adatairól.
Számos rövid cikk is található a Hírlevélben,
amelyek többek között a bejrúti Nemzeti Múze
um megnyitásáról, az egyiptomi Núbia Múzeum
felavatásáról tájékoztatnak. Az ICOM-kezdeményezések rovatban a műtárgylopásokról, illetve
az ezek elleni védekezésről szóló írások olvasha
tók a karib szigeteki, a dél-amerikai és az elmúlt
nyolc év kelet-európai tapasztalatai alapján.
1998-ban végrehajtó bizottsági választások
is lesznek a szervezetben. Az ICOM News mel
léklete tartalmazza a választási szabályokat és
bemutatja a pályázókat.
E számmal együtt érkezett meg az ICOM
kétnyelvű tanulmánysorozatának (Study Series
- Calniers d'étude) ötödik száma, amely a mú
zeumokkal és a múzeumlátogatással kapcsola
tos technikai újdonságokkal foglalkozik, az
AVICOM (Audiovisual&New Technologies) szer
kesztésében.
Jean-Marcel Humbert cikke a múzeumlátoga
tást megkönnyítő elektronikus tárlatvezetés új
donságairól szól. Ezek közé tartozik, hogy a leg
újabb szerkezetek „mondanivalója“ néhány
gombnyomással a látogató igényeihez igazítható.
A hanggal kapcsolatos a londoni Horiman
Hangszermúzeum zeneszobájáról szóló írás és
Claude Camirand, a québeci Civilizáció Múzeu
ma igazgatójának cikke, amelyben a zene és a

múzeumi kiállítások sokrétű kapcsolatára világit
rá. Camirand szerint a zene segíti a kiállítás
megértését, a beleélést, hangulatot kölcsönöz a
bemutatott tárgyaknak és ráadásul nem kerül
sokba.
Érdekes cikk olvasható az osztrák Nemzeti
Könyvtár multimédia enciklopédiájáról. Elkészí
tésére három éves programot dolgoztak ki a
szakemberek. Az összeállításkor igyekeztek a
száraz tények mellett történetekkel és a könyv
tár értékes tárgyainak bemutatásával színesíte
ni az információkat. A virtuális könyvtár látoga
tóját maga VI. Károly császár üdvözli és mutat
ja meg az érdeklődőnek a program három
részét. Az elsőben a Könyvtár épületét, az itt
található szobrok és képek történetét, művésze
ti értékét ismerhetik meg, majd I. Miksa gyűjte
ményeivel, az európai könyvnyomtatás történe
tével, a középkori kéziratos művekkel ismerked
hetnek az érdeklődők. A második részben a
Könyvtár egyes részlegeit lehet behatóbban
megismerni, a harmadik rész pedig az itt őrzött
ritka és értékes könyvekről szól. Az elmúlt fél év
tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a látogatók
nagy érdeklődéssel tanulmányozzák a virtuális
enciklopédiát.
Hasonló problémával foglalkozik cikkében a
barcelonai Jordi Pardo. Az ő témája az, hogy ho
gyan lehet audiovizuális eszközök alkalmazásá
val időszerűbbé és érdekesebbé tenni a kulturá
lis örökséget bemutató kiállításokat.
Ivicz Andrea

Museum Akluell, 1998/1-4
A MAGYAR MÚZEUMOK-kal közel egyidős, de
küllemében, megjelenése rendszerességében és
bizonyos fokig tartalmában is a Múzeumi Hírle
vélre emlékeztető Museum Aktuell a német
nyelvterület múzeumi élettel és muzeológiával
foglalkozó havi folyóirata. Érdeklődésének hom
lokterében természetesen Németország és
Ausztria áll, de egy-egy hír erejéig más európai,
sőt tengerentúli múzeumokról is tudósít. Kiadó
ja nem múzeumi vagy szakmai szervezet, ha
nem egy magánvállalkozás, mely e folyóirat mel
lett évente megjelentet egy német és európai
„Museumsbranchenbuch“-ot, vagyis a múzeumi
gyakorlattal, elsősorban kiállításrendezéssel
kapcsolatos árukat, szolgáltatásokat nyújtó cé
gek címjegyzékét (ezt egyébként a lap előfizetői
ingyen megkapják), valamint számos, a múzeu
mi feldolgozó munkát, leltározást megkönnyítő
számítógépes szoftvert. A lap munkatársai tu
lajdonképpen maguk a múzeumok, tőlük várja a
szerkesztőség az aktuális információkat új szer
zeményeikkel, rendezvényeikkel, üres állásokkal
és egyéb személyi hírekkel, valamint kölcsönöz
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hető kiállításokkal kapcsolatban. A magyar gya
korlattól eltérően a Museum Aktuell nem foglal
kozik kiállításokkal, sem ismertetést, sem kriti
kát nem közöl róluk.
A lap állandó rovatai friss, aktuális informá
ciókkal látják el az olvasót. Személyi hírek cím
mel elsősorban az egyes intézmények élén be
következett személycserékről számol be, de ta
lálunk itt botrányszagú történeteket, zaftosabb
pletykákat is (pl. egy a Clinton-ügyhöz hasonló,
de ellenkező előjelű múzeumi szexbotrány a Los
Angeles-i J. Paul Getty Múzeumban, vagy a
bielefeldi Kunsthalle igazgatójának esete, aki
egy kiállítás megnyitóját használta fel arra, hogy
kirohanjon a város gazdálkodása, a „brutális“
takarékossági intézkedések ellen, ám az ügy re
mélt nyilvános megvitatása helyett felmondtak
neki).
A Hírek rovat új múzeumok nyitásáról, ala
pítványok tevékenységéről, múzeumi lopások
ról, rongálásokról és különböző érdekességekről
is beszámol, mint például az Uraiban létreho
zandó Gulag-múzeum, vagy az egyik londoni
képtár terve, hogy a hét bizonyos napjain - a
szupermarketekhez hasonlóan - éjjel-nappali
nyitva tartásra térjen át.
A lap rendszeresen közreadja a múzeumok
kal, muzeológiával kapcsolatos új kiadványok
bibliográfiáját, a múzeumok internet-anyagait,
és kicsit amerikaiasan felcímkézett rovatokban
(„Let’s go shopping“, „Big Deals“ stb.) számol
be új szerzeményekről, adományokról, technikai
újdonságokról. Tág teret biztosít a konzerválás
és restaurálás kérdéseinek, s a leggyakrabban
forgatott rovat nyilván a részletes, aktuális külés belföldi állásbörze.
A hírek mellett minden szám kiemelten fog
lalkozik egy-egy elméleti vagy gyakorlati témá
val. Januárban egy sajnálatos eset kapcsán (a
drezdai porcelángyűjteményben egy tárló üveg

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

teteje lezuhant, összetörve 18 felbecsülhetetlen Museums Journal
értékű porcelántárgyat) a kiállítási tárgyak bemu (98. évf., 1998 január, március)
tatása, a múzeumi üvegtárlók voltak terítéken,
februárban a kiállítások megvilágítása, a termé
szetes és mesterséges fény és a műtárgyvédelem Az ezévi első számban olvasható Rachel Thomas
kérdései álltak a középpontban. Jóval elméletibb beszélgetése a Museums and Galleries Commis
a két ezt követő szám tematikája. Márciusban a sion (Múzeumok és Galériák Bizottsága) elnöké
muzeológusképzés és továbbképzés kérdéseit vel. James Joli szerint a múzeumi normatíva
járja körbe a lap, neves elméleti szakemberek be bevezetését nem szabad a szakembereknek tra
vonásával. Az elméleti alapvetést a grazi dr. gédiaként felfogni, mert bár sokkal kedvezőbb
Friedrich Waidacher, egy muzeológiai kézikönyv lenne, ha a múzeumok ingyenesek lennének min
szerzője adja meg „Dilettánsok, amatőrök, kon den látogató számára, azt is tudomásul kell
tárok vagy profik?“ beszédes című írásával. vennie mindenkinek, hogy a költségvetés nem
Waidacher meglehetősen sötéten látja a muzeo feneketlen kalap, amiből mindig lehet pénzt elő
lógusképzés elméletét és gyakorlatát. Szerinte a varázsolni. Mivel az adóemelés nem járható út a
múzeumi feladatokat generációkon keresztül mű költségvetési bevételek növelésére, a múzeumi
velt amatőrök, művészek, szaktudósok mintegy szakembereknek is tudomásul kell venniük, hogy
mellékfoglalkozásban látták el, és még ma sem egyszerűen nincs több pénz.
mindenütt ismerik el, hogy a muzeológia külön
szakma, aminek megvannak a sajátos törvényei,
módszerei és képzési követelményei. Míg egy
építész soha sem merne statikus bevonása nél
kül hidat tervezni, a múzeumokban általános
gyakorlat, hogy a tudományos diploma mindenre
feljogosít. Áttekintve a muzeológusképzés törté
netét és jelenét, kiemelten szól azokról az intéz
ményekről, ahol a képzésben elmélet és gyakor
lat megfelelő arányban van jelen (Brünn, Zágráb,
Newcastle, Leicester, Amszterdam stb.). A másik
neves muzeológus-szakember, Zbynek Stránsky
elsősorban a muzeológia helyét igyekszik megha
tározni a tudományok között, elmélet és gyakor
lat határmezsgyéjén. A többi cikk az egyes intéz
ményekben (zágrábi egyetem, amszterdami
Reinwardt Akadémia, lipcsei főiskola, bázeli
egyetem) zajló 2^f éves illetve posztgraduális
muzeológusképzésről számol be.
Az áprilisi szám szintén aktuális kérdést vizs
gál, múzeum és turizmus együttműködési lehe
Anne Tynan „Tárjuk ki a kapukat!“ című cikke
tőségeit és az abból adódó előnyöket. A múzeu a szellemi és testi fogyatékos múzeumlátogatók
mok előbb-utóbb felismerik és megpróbálják és a múzeumi dolgozók jelenlegi kapcsolatairól
kihasználni az egyre növekvő turista-áradatban
és jövőbeli lehetőségeiről szól. Sok múzeumban
rejlő lehetőségeket. Ennek gyakorlati példájával úgy vélik, hogy sem idő sem pénz nincs az integ
ismertet meg egy nürnbergi beszámoló: ott a vá rált oktatási programokra. Máshol azonban szí
ros 8 múzeuma és emlékhelye összefogott, kö vesen próbálkoznak új módszerekkel és igyekez
zös sajtó és PR-irodát alakított ki, és szorosan
nek kihasználni minden lehetőséget. Törekvéseik
együttműködik a város idegenforgalmi hivatalá egyik célja, hogy közös képzési programokat in
val. Az új marketingstratégia sikeresnek tűnik. A dítsanak múzeumi dolgozók és fogyatékosok
főszerkesztő jegyzete a különböző kedvezmé számára. Az ilyen képzési, „ismerkedési" folya
nyes múzeumi belépők, éves bérletek sikerének matoknak három fontos lépcsője van: az első az
vagy sikertelenségének titkát, az egyes kártyák adott múzeum dolgozóinak megismerése, a fo
kibocsátásának átgondoltságát vizsgálja. Elret gyatékosokhoz való viszonyuk feltérképezése,
tentő példaként mutat be néhány turistáknak majd közvetlen kapcsolat kialakítása a múzeum
szánt kedvezményes múzeumi kártyát, köztük sérült látogatóival. A harmadik lépcsőfok egy
például a bonnit, ami 24 óráig érvényes, s ezalatt olyan hosszú távú együttműködési terv készíté
a város 11 múzeumát lehetne-kellene végigro se, amelyben a fogyatékosokat nemcsak mint lá
hanni. Az infarktus garantált.
togatókat, hanem mint a múzeum potenciális
munkatársait kezelik.
Wellmann Nóra
A márciusi szám egymáshoz kapcsolódó írá
saiban tovább gyűrűzik a vita az új múzeum-tá
mogatási rendszer és annak következményei kö
rül. A múzeumok új besorolása és így támoga
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tottságuk megváltozása a múzeumi belépődíjak
megjelenését illetve emelkedését okozták. Ezt a
folyamatot próbálták mérsékelni egy új, kétmillió
fontos pénzalappal ami azonban csak négy londo
ni múzeum, a Tate Gallery, a National Gallery, a
National Portrait Gallery és a Wallace Collection
között oszlik meg. A többi angol, valamint a skót,
a walesi és az észak-írországi múzeumok csak a
helyi kormányzattól számíthatnak külön támoga
tásra. Az új pénzalappal kapcsolatban is igen éles
kritikák érik a kormányt. A szakemberek elsősor
ban arra mutatnak rá, hogy a dolgok állása sze
rint ez a kétmillió font csak egyszeri segítség volt
és az elkövetkezendő években nem számíthatnak
rá újra a kedvezményezettek. Tini Mason, az MGC
igazgatója, bár örömmel üdvözli a négy múzeum
nak meghirdetett külön támogatást, megemlíti
azt is, hogy ez mindössze négy múzeum a több
százból, amelyek nagy része szintén komoly
anyagi gondokkal küszködik.
Ugyanezt a témát járja körül Simon Harvey
„Működik-e az új rendszer?“ című cikke miköz
ben a vidéki múzeumok helyzetéről és problé
máiról is képet ad.
Vicky Dyer „Olyan bátrak voltak..." és Maurice
Davies „Szorításban" című cikkei szintén a politi
ka és a kultúra kapcsolatával foglalkoznak. Vicky
Dyer írása arról számol be, hogy a Lordok Házá
nak tagjai a vidéki múzeumok aktuális problémái
kapcsán számon kérték a munkáspárti kormány
tól azt az ígéretet, miszerint törvényi szabályo
zással fogják támogatni a helyi önkormányzato
kat, ezáltal növelve a múzeumoknak juttatott re
gionális támogatásokat.
Az angol kormány kultúrpolitikáját taglaló
írásokon kívül figyelemre érdemes még Jane
Weeks cikke, amely a nyugati és a fejlődő orszá
gok múzeumai közötti kapcsolatokról, tudomá
nyos és egyéb programjairól ad tájékoztatást.
Amikor a nyugati országok segítő szándékáról ír,
azt sem titkolja el, hogy Nagy-Britannia múzeu
mai nem jutottak úttörő szerephez ezeknek a
kultúrák közötti hidaknak a felépítésében. Ennek
oka elsősorban az, hogy a programban résztve
vő fejlődő országok nagy része brit gyarmat volt
és ezért erősen idegenkednek a volt gyarmatosí
tókkal való kapcsolattól.
Érdekes színfolt még a Los Angeles-i Getty
Centerről szóló tudósítás, amely az új művészeti
központot a káoszból kiemelkedő tündöklő épít
ményként, a kultúra kaliforniai kapujaként
aposztrofálja.
Rövid írás szól a detektoros fémkeresők és a
régészek örök vitájáról. A szerző, Peter Spencer
elsősorban az amatőr detektorosok jó szándékára
próbál meg rávilágítani, illetve arra, hogy milyen
fontos lenne az együttműködés a két fél között.
Hiszen a lelkes amatőrök gyakran olyan helyeken
bukkannak értékes leletekre, amelyeket a józan
régészek már régen érdektelennek nyilvánítottak.
Ivicz Andrea

60

Magyar múzeumi évkönyvek 1 9 9 5-1997
Lapunk korábbi számaiban (1995.
1. sz., 1996. 1. sz.) útjára indítot
tunk egy múzeumi kiadványokat
feltáró bibliográfiai sorozatot,
amelyben az 1989 és 1994 között
megjelent évkönyveket és az 1989
és 1995 között megjelent sorozato
kat dolgoztuk fel. Jelen összeállí
tásunkban az 1995-től napjainkig
megjelent múzeumi évkönyveket
mutatjuk be.
Összesen 43 címet dolgoztunk
fel, kevesebbet mint a korábbi szá
mokban. Jó néhány évkönyv - több
nyire anyagi okból - nem jelent meg
az elmúlt években, így kimaradtak
összeállításunkból az alábbi címek:
Acta Musei de János Arany Nominati, Annales de la Galerie Nationale
llongroise, Anthropologia llungarica, Bihari Múzeum Évkönyve, Föld
rajzi Múzeumi Tanulmányok, A Haj
dúsági Múzeum Évkönyve, Komá
rom Megyei Múzeumok Közlemé
nyei, Néprajzi Közlemények, Tapol
cai Városi Múzeum Közleményei, A
Textil- és Ruhaipari Múzeum Év
könyve, A Veszprém Megyei Múzeu
mok Közleményei és végleg meg
szűnt A Miskolci Herman Ottó Mú
zeum Közleményei valamint a
Vertebrata llungarica.
A feldolgozott kiadványok cím
felvételeiben az első évszám a
tárgyév, a második a megjelenési
év. A megjelenési évet csak akkor
tüntettük fel külön, ha az eltér a
tárgyévtől.
1. Agria. Az egri Dobó István
Vármúzeum Évkönyve. Szerk.:
Petercsák Tivadar, Szabó J. József.
Kiadja a Dobó István Vármúzeum.
Eger. XXXI-XXXII. 1995-1996.
XXXIII. 1997.
2. Alba Regia. Az István Király
Múzeum Évkönyve. Szerk.: Fitz Je
nő. Kiadja a Fejér Megyei Múzeu
mok Igazgatósága. Székesfehérvár.
XXV 1995. XXVI. 1997.
3. Annales Historico Naturales.
A Magyar Természettudományi Mú
zeum Évkönyve. Főszerk.: Matskási
István. Kiadja a Magyar Természettudományi Múzeum. Bp. 87. 1995.
88. 1996. 89. 1997.
4. Arrabona. A győri Xántus Já
nos Múzeum Évkönyve. Szerk.:
Filep Antal, Némethné Jankovits
Györgyi. Kiadja a Xántus János Mú

13. Folia Entomologica Hungarica.
Rovartani Közlemények. Szerk.:
du Musée Hongnris des Beaux-Arts / 85. 1996
Mahunka Sándor. Kiadja a Magyar
Természettudományi Múzeum. Bp.
zeum és a Győr-Moson-Sopron Me
LVI. 1996. LVII. 1996. LVII. Supl.
gyei Múzeumok Igazgatósága. Győr.
1996. LVHI. 1997.
34. 1995. 35. 1-2. 1996. 1997.
14. fblia Historica. A Magyar
5. Ars Decorativa. Az Iparművé
Nemzeti Múzeum
Évkönyve.
szeti Múzeum és a Hopp Ferenc Ke
Főszerk.: Kovács Tibor. Kiadja a
let-Ázsiai Művészeti Múzeum Év
Magyar Nemzeti Múzeum. Bp. 19.
könyve. Szerk.: Szilágyi András. Ki
1998.
adja az Iparművészeti Múzeum. Bp.
15. Folia Historico Naturalia
15. 1995. 16. 1997.
Musei Matraensis. A Mátra Múze
6. A Békés Megyei Múzeumok
um Természetrajzi Közleményei.
Közleményei. Szerk.: Szabó Ferenc.
Szerk.: Varga András. Kiadja a Mát
Kiadja a Békés Megyei Múzeumok
ra Múzeum. Gyöngyös. 20.1997.
Igazgatósága. Békéscsaba. 16.
16. Folia Musei Historico-Natu9. Bulletin du Musée Hongrois des
1996.
ralis Bakonyiensis. A Bakonyi Ter
Beaux-Arts. A Szépművészeti Mú
híUIíl zeum Közleményei. Szerk.: Gonda mészettudományi Múzeum Közle
ményei. Szerk.: Futó János stb. Ki
Zsuzsa, Illyés Mária, Verő Mária.
adja a Veszprém Megyei Múzeumi
Kiadja a Szépművészeti Múzeum.
Igazgatóság és a Bakonyi Termé
Bp. 82. 1995.; 83. 1995.; 84. 1996.;
szettudományi
Múzeum.
85. 1996.; 86. 1997.
10.
Communicationes Archeolo-Veszprém-Zirc. 11. 1992.1996. 12.
1993. 1997. 13. 1994. 1998.
gicae Hungáriáé. Fel. Szerk.: Kovács
17. Fragmenta Mineralogica et
Tibor. Kiadja a Magyar Nemzeti Mú
Palaeontologica. Szerk.: Vörös Atti
zeum. Bp. 1994-1995. 1995. 1996.
la. Kiadja a Természettudományi
1997.
A
Múzeum. Bp. 18. 1996.
BÉKÉS MEGYEI
COMMUNICATIONES
18. Ház és Ember. A Szabadtéri
MÚZEUMOK
Néprajzi
Múzeum Évkönyve. Szerk.:
ARC HzEOLOG IC/E
KÖZLEMÉNYEI
Cseri
Miklós,
Füzes Endre. Kiadja a
HUNGÁRIÁÉ
Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
Szentendre. 10. 1995. 11. 1997.
7.
Balácai Közlemények. Szerk.:
1997
19. A Herman Ottó Múzeum Év
K. Palágyi Sylvia. Kiadja a Veszprém
könyve.
Szerk.: Veres László, Viga
Megyei Múzeumok Igazgatósága.
Gyula.
Kiadja
a Herman Ottó Múze
Veszprém. III. 1994. 1995. IV 1996.
um. Miskolc. XXXII1-XXXIV 19951996. 1996. XXXV-XXXVI. 1997BALÁCAI KÖZLEMÉNYEK
1998.
1997.
V
20. A Janus Pannonius Múzeum
w m
Évkönyve. Fel. Szerk.: Uherkovich
Ákos. Kiadja a Janus Pannonius
Múzeum. Pécs. 39. 1994. 1995. 40.
1995. 1996.
11. Cumania. A Bács-Kiskun
Megyei Múzeumok Évkönyve.
Szerk.: Bárth János. Sztrinkó Ist
ván. Kiadja a Bács-Kiskun Megyei
Múzeumok Igazgatósága. Kecske
mét, 14. 1997.
12. A debreceni Déri Múzeum
Évkönyve. Szerk.: Sz. Máthé Márta,
Selmeczi László. Kiadja a Déri Mú
zeum.
Debrecen. 1994. 1996.
Béri Balogh Ádám Múzeum
Évkönyve ld. Wosinsky Mór Múze
1995-1996. 1998.
12. Folia Archaeologica. - A Ma
um Évkönyve
8.
Budapest Régiségei. Szerk.: gyar Nemzeti Múzeum Évkönyve.
Főszerk.: Fodor István. Szerk.:
biz. Bodó Sándor, Bencze Sándor
Hoppál Éva. Kiadja a Magyar Nem
stb. Kiadja a Budapesti Történeti
zeti Múzeum. Bp. XL1V 1995. XLV
Múzeum. Bp. XXXI. 1997.
1998.
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21. A Közlekedési Múzeum Évköny
ve. Szerk.: Katona András. Kiadja a
Közlekedési Múzeum. Bp. X.
1896-1996. Jubileumi kötet. 1996.
22.
Mátrai Tanulmányok. A Mát
ra Múzeum tanulmánykötete.
Szerk.: Horváth László. Kiadja a
Mátra Múzeum. Gyöngyös. 1995.
1997. 1998.
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S T U D I A

ARCHAEOLOGICA
III.

27. Műtárgyvédelem. Főszerk.: Tö
30. A nyíregyházi Jósa András
rök Klára. Kiadja a Magyar Nemze
Múzeum Évkönyve. Főszerk.: Né
ti Múzeum. Bp. 23. 1994. 1995. 24.
meth Péter. Szerk.: Istvánovits Esz
1995. 1997.
ter. Kiadja a Jósa András Múzeum.
Nyíregyháza. XXXVI. 1993-1994.
1995. XXXV1I-XXXVII1. 1995-1996.
MÁTRAI TANULMÁNYOK
1997.
GYÖNGYÖS, 1997.
31. Orvostörténeti Közlemé
nyek. - Communicationes de Histó
ria Artis Medicináé. Szerk.: Kalle
23.
Miscellanea Zoologica HunAchté, Birtalan Győző stb. Kiadja a
garica. Szerk.: Forró László. Kiadja
Semmelweis Orvostörténeti Könyv
a Magyar Természettudományi Mú
tár és Levéltár Bp. XL1-XL1I.
zeum. 10. 1995. 11. 1997.
1995-1996. 1996. Suppl. 20. 1996.
Suppl. 21. 1997.
32. Pápai Múzeumi Értesítő.
Acta Musei Papensis. Szerk.: Ilon
Gábor. Kiadja a Rómer Flóris-EsterMAGY AR NEMZETI M ÚZEl'M
házy Károly Alapítvány. Pápa. 5.
1995. 6. 1997.
28. Néprajzi Értesítő. A Néprajzi
33. Parasitologia Hungarica.
Múzeum Évkönyve. Szerk.: SelSzerk.: Murai Éva, Gubányi András.
meczi Kovács Attila. Kiadja a Nép
Kiadja a Magyar Parazitológusok
rajzi Múzeum. Bp. LXXV11. 1995.
Társasága. Bp. 28. 1995.
I,XXVIII. 1996. LXXIX. 1997.
34. Postamúzeumi Évkönyv.
Szerk.: Bartók Ibolya. Kiadja a Pos
tai és Távközlési Múzeumi Alapít
NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ
vány. Bp. 1994. 1995. 1995. 1996.
1996. 1997.
ANNALES MUSEI ETHNOGRAPHIAE
35. Savaria. A Vas Megyei Múze
24. A Móra Ferenc Múzeum Év
umok Értesítője. Szerk.: Végit
könyve - Studia Archaeologica.
Károly. Kiadja a Vas Megyei Múzeu
Szerk.: Bende Lívia, Lőrinczy Gábor,
Szalontai Csaba. Kiadja a Móra Fe
renc Múzeum. Szeged. II. 1996. 111.
1997.
25. A Móra Ferenc Múzeum Év
könyve - Studia Ethnographica.
125 ÉVES A NÉPRAJZI MÚZEUM
Szerk.: Szűcs Judit. Kiadja a Móra
LXXIX.
1997.
Ferenc Múzeum. Szeged. I. 1995.
26. A Móra Ferenc Múzeum Év
könyve - Studia Historica. Szerk.:
29.
A Nógrád Megyei Múzeumok
Zombori István. Kiadja a Móra Fe
Évkönyve. Szerk.: Szvircsek Ferenc,
renc Múzeum. Szeged. I. 1995.
Kapros Márta. Kiadja a Nógrád Me
Múzeumi Műtárgyvédelem ld.
gyei Múzeumok Igazgatósága. Sal
Műtárgyvédelem
gótarján. XX. 1995. XXL 1996-1997.
1998.

3

mok Igazgatósága. Szombathely.
22/1. 1995. 22/2. 1995. 22/3.
1995. 1996. 23/1. Még nem jelent
meg. 23/2. 1996.
36. Somogyi Múzeumok Közle
ményei. Szerk.: Király István Sza
bolcs. Kiadja a Somogy Megyei Mú
zeumok Igazgatósága. Kaposvár.
II. 1995. 12. 1996. 13. 1998.
37. Studia Botanica Hungarica.
Szerk.: Lökös László. Kiadja a Ma
gyar Természettudományi Múzeum.
Bp. 26. 1995.
38. Studia Comitatensia. Tanul
mányok Pest megye múzeumaiból.
Szerk.: Farkas Rozália. Kiadja a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga. Szentendre. 25. 1995. 26.1996.
Szolnok Megyei Múzeumok Igaz
gatósága ld. Tisicum
39. Tisicum. A Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Múzeumok Évköny
ve. Szerk.: Madaras László, Szabó
László, Tálas László. Kiadja a JászNagykun-Szolnok Megyei Múzeu
mok Igazgatósága. Szolnok. IX.
1996. X. 1997.
40. Technikatörténeti Szemle.
Főszerk.: Szabadváry Ferenc.
Szerk.: Vámos Éva, Orlay Györgyné.
Kiadja az Országos Műszaki Múze
um. Bp. XXII. 1996.
41. Váci Könyvek. Szerk.: Zomborka Márta. Kiadja a Tragor Ignác
Múzeum. Vác. 8. 1997. 9. 1996. 10.
Még nem jelent meg. 11. 1998.
42. A Wosinsky Mór Múzeum
Évkönyve. Szerk.: Vadas Ferenc. Ki
adja a Wosinsky Mór Megyei Múze
um. Szekszárd. XIX. 1996.
43. Zalai Múzeum. Közlemények
Zala megye múzeumaiból. Szerk.:
Vándor László, Müller Róbert. Kiad
ja a Zala Megyei Múzeumok Igazga
tósága. Zalaegerszeg. 6. 1996. 7.
1997. 8. 1997.
Jakab Mária
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Interjú Fejős Zoltánnal *
Az itt következő beszélgetés 1998. májusában
készült, közel egy évvel azután, hogy Fejős Zoltán
megírta a Néprajzi Múzeum főigazgatói pályáza
tát, és hét hónappal azt követően, hogy megkap
ta kinevezését.
Fejős Zoltán (1952) történelem-néprajz sza
kon végzett Debrecenben. Kezdettől kifejezetten
az elméleti kérdések érdekelték, mint a szemio
tika, a folklórelmélet, a néprajzkutatás megújítá
sának lehetőségei. Diploma után a Néprajzi Mú
zeumban töltött néhány évet, a hierarchia legal
ján: az 'önkéntes' gyűjtőkkel foglalkozott. Ameri
kai kutatóútjai hatására fordult a kulturális ant
ropológia felé. Amikor megpályázta a Néprajzi
Múzeum vezetését, a Teleki László Alapítvány
Közép-Európa Intézetének igazgató-helyettese
volt.
- Régóta élt Önben az az ambíció, hogy a
Néprajzi Múzeum főigazgatója legyen?
Nem, abszolút nem. Bár igaz, hogy hosszabb
ideje érlelődött bennem, hogy eljövök a KözépEurópa Intézetből. Ugyanakkor nekem soha nem
szakadt meg a kapcsolatom a Néprajzi Múzeum
mal. Rendszeresen idejártam könyvtárba, hiszen
köztudottan ez a legjobb szakmai gyűjtemény.
Hofer Tamás igazgatásának második évében
érezhető volt, mintha nehezen értene szót a mú
zeumban dolgozókkal. Akkor próbáltak valakit ki
találni, áld úgymond tolmácsolna. Mindenki tud
ta, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok vele, így
engem találtak ki erre a szerepre. Ebből végül
nem lett semmi. Utólag örülök neki, mert nem
tudtam volna végigcsinálni. Más a szakmai nagy
rabecsülés és megint más a munkatársi viszony.
De egy idő után kezdték nekem mondogatni,
hogy pályázzak.
- Kit takar ez a többes szám?
Volt kollégáim, a múzeum munkatársai és
mások is, akik nem itt dolgoznak. De én húztam
az időt, részben az Intézetnél fennállt kötelezett
ségeim miatt. Végül beadtam a pályázatot. Akkor
meghívtak ide és kiderült, hogy minden fórum
engem támogatott. Vannak olyan verébcsiripelések, hogy engem Magyar Bálint ültetett ide, de ez
nem igaz. Én ismertem őt még a demokratikus
ellenzéki korszakból, ez nem jelenti azt, amit
egyesek mögé látnak. Az érdekképviseleti szer
vezetek és a muzeológus kollégák támogattak
engem, a munkatársakat meg is szavaztatták,
ebből tudom, hogy jó 75%-uk mellettem volt. A
beiktatásomkor azt mondtam, ezt úgy' értéke
lem: mindenki változást akar és ebből indulok ki.
- Ez november 1-jén volt. Mi változott azóta?

Még nyáron azt ígértem az itt dolgozóknak,
hogy' megpróbálok főhatóságunknál tiszta lapot
nyitni az intézménynek, mert tudtam már, hogy'
itt ’97 áprilisa óta súlyos pénzügyi válság van.
Több kimutatás készült a milliós hiányokról. Nem
akartam kész pénzügyi csődöt vállalni, amihez
erkölcsi válság járul. Próbáltam segítséget kérni
a minisztériumtól, hiszen ez kiemelt nemzeti
gyűjtemény. Kinevezésem aláírását ahhoz a felté
telhez kötöttem, hogy a felgyülemlett adósság
egy' részének kifizetéséhez biztosítsanak forrást,
- A pályázatában a csúcsvezetésben azonnali
változásokat helyezett kilátásba. Miért?
Úgy éreztem, hogy' egy' új korszaknak ez a ve
lejárója. Már a kinevezésem előtt is bejártam a
vezetői értekezletekre, amikor beléptem, akkor
azt kértem, hogy az év végéig mindenki a helyén
maradva segítse a munkámat, hogy zökkenőmentes legyen minden. Januártól Selmeczi Ko
vács Attilával, aki addig igazgatóhelyettes volt,
megegyeztünk, hogy a tudományos munkában
vesz részt, főtanácsosi címmel. Egyébként ő volt
a másik pályázó a főigazgatói posztra és számá
ra meglepetés volt, hogy az itteniek nem támo
gatták. Január 15-e után jött az új gazdasági
igazgató, akit előzőleg nem ismertem, de a pá
lyázók közül az én megkérdezésem után válasz
tották ki. Január 1-től kineveztem egy' itteni fia
tal kollégát tudományos titkárnak. Minden eresz
tékében átvizsgáltam a múzeumot. Azt tapasz
taltam, hogy' mindenkibe rengeteg mondanivaló
szorult. Folyamatos megbeszéléseket kezdtem a
szakmai kérdésekről a kollégákkal, ennek a for
máját a muzeológusokkal közösen alakítottam
ki, de tisztáztam, hogy' a döntés felelőssége az
enyém. Nem lehet úgy' vezetni egy múzeumot,
hogy' zötyögünk egyik kiállítástól a másikig és
közben nem tudjuk, merre is megyünk. A Nép
rajzi Múzeumnak sajnos van egy' rossz hagyomá
nya: itt a vezetők és a dolgozók között 15-20 éve
kölcsönös ellenszenv, bizalmatlanság uralkodik.
Én megpróbálom ezt a helyzetet feloldani. Nem
lehet egymás ellen kijátszani azt, hogy én vagyok
a vezető, te meg a dolgozó. Muzeológusok nélkül
nem lehet múzeumot csinálni, azt persze vicce
sen szokták csak mondani, hogy igazgató nélkül
lehet. De egymásra vagyunk utalva. A múzeum
szakmai jövőjéről csak együtt lehet gondolkodni.
- Hogyan ítéli meg a szakma a törekvéseit?
Ez egy' nagyon kis kör és mindenki ismer min
denkit, Nekem sikerült a jó kapcsolatokat meg
őriznem a szakma különböző irányzatainak kép
viselőivel és intézményeivel, annak ellenére, hogy'

* A MAGYAR MÚZEUMOK új sorozatot indít azzal a céllal, hogy bemutassa a muzeológia területén a közelmúlt
ban vezető pozícióba került, illetve pályafutásuk jelentős állomásához érkezett szakembereket,
HUNGARIAN MUSEUMS has launched a new scries entitled Interview, offering a profile o f renowned scholars
and museum professionals who have recently been appointed to important posts or have come to an
important milestone in tlicir career.

T he first interview w a s co n d u cted w ith Zoltán Fejős
(1952) w ho, follow ing a su ccessfu l application, w as
a p p o in te d d ire c to r g en eral of th e M u se u m of
E thnography. Zoltán Fejős m ajored in history and
ethnography, and h a s alw ays show n a keen interest
in th e theo retical p roblem s of th e s e tw o disciplines.
Following a scholarship in th e US, he b eg an to study
cultural anthropology. Before his ap p o in tm en t he had
b e e n th e v ice-director of th e Central Europe Institute
of th e Teleki László Fund. In his current function, he
w o u ld like to reco n cile ethnography w ith cultural
an th ro p o lo g y . P ractical ta s k s inclu d e finding a
solution for th e m u se u m 's grave financial situation,
th e transfor-m ation of th e m anagerial stru c tu re and
th e attractio n of a w id er au d ien ce to th e m u seu m . As
a first ste p , th e re will be a general inventory of the
m u se u m 's collection, on th e b asis of w hich th e
m u se u m 's long-term stra te g y will b e w orked out. The
n e w m illennium will b e g re e te d w ith a unique
exhibition to be o p e n e d a fe w hours before m idnight
on D ecem b er 31, 2000.
a néprajz rendkívül megosztott. De ha nem fogok
túl nagy tévedéseket elkövetni, akkor talán sike
rül a szembeállítás helyett egymás mellé rendel
ni pl. a néprajzot és a kulturális antropológiát. A
Néprajzi Múzeum ideális terep arra, hogy bemu
tassuk, hogy a két tudományágat lehet egyesítve
alkalmazni. Arra törekszem, hogy' a múzeumnak
integráló szerepe legyen és ne vízválasztóként
működjön. Erre predesztinálja az önmagában
egyedülálló gyűjteménye is. Belépésemkor el
mondtam a kollégáimnak, hogy' szerintem egy
múzeumnak nem várni kell a közönséget, hanem
csinálnia. Ezen azt értem, hogy' sok mindennek
kell történnie. Ebből most kevés látszik, mert az
idei évet készen, „lepacsizva" kaptam. De már
most megkezdtem a muzeológus kollégákkal
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közösen egy nagyon tudatosan strukturált,
kiegyensúlyozott é s felépített kiállítási terv előké
szítését a következő évre. Fbntos, hogy az éves
kiállítási terv előre ismert legyen. A sajtónak már
szeptemberben meg kell kapnia a következő év
minden kiállításának címét, időpontját, felelősét,
rövid leírását. Ebbe nem férnek bele a korábbi
években megszokott, mindenfelől érkező és át

kincset kíván látni és nem művelődéstörténeti
emlékeket, vagy szaktudományos illusztrációt, az
is fog találni fogódzót, illetve látványt. Abban én
nem hiszek, hogy az a tárgyanyag, ami itt van, az
az adott kultúra mint olyan, önmagában. Tehát, a
Néprajzi Múzeumban lévő tárgyak összessége, az
a magyar népi kultúra egy az egyben. Amit mi a
népi kultúráról képzelünk, az egy történetileg
létrejött kanonizált tudás. Létrehozásának egy ik
eszköze a múzeum. Ehhez kellene viszonyulni, és
akkor visszajutottunk oda, hogj' a múzeum az
idővel hadakozik. Ezért ebben a tervezett kiállí
tásban a múzeum szerepéről is szó lesz.

gondolatlanul befogadott kiállítások.

- Meddig lát előre a tervezésben?
2000-ig már konkrét terveim vannak. Ha
megadatott nekem, hogy én vezetem át a jövő
évezredbe a Néprajzi Múzeumot, akkor mi sem
természetesebb, mint bőgj' az időről fogunk kiál
lítást rendezni. Munkatársaim egy részét nagyon
felcsigázta ez a lehetőség. Rögtön kértem az el
lenérveket is. Akkor egyesek azt mondták, hogy
ez olyan koncepció, amit meg kell írni, de nem le
het kiállításban megvalósítani. Szerintem vi

- Mi lesz a Néprajzi Múzeum viszonya a mai
városi kultúrához az Ön igazgatósága alatt?
Engem mindig is érdekelt, hogj' mit lehet kez
deni a szakmánkkal ma, amikor a mai öregek,
akiket hagyományos módon a néprajzkutatók
megkérdeznek, már a húszas években születtek,

szont lehet. A kiállítás maga performansz lesz,
amit 2000. december 31-én fogunk megnyitni,

nem a múlt században. Már a pályám elején sze
rettem volna városkutatást indítani, de nem
sikerült. Nekem nincsenek pillanatnyilag kész vá
laszaim, éppen ezért az itt dolgozókkal közösen
próbáljuk ezeket kigondolni. Muzeológiailag sem
tisztázott a 'hogyan tovább?’ a magyar múzeu
mokban: ki dokumentálja a mai tömeges jelensé
geket, ki kutatja a mai falut muzeológiai szem 

éjfél előtt egy órával. Úgy képzelem, hogj' a mú
zeum egésze kiállítássá válik. A múlt-jelen-jövő
felfogása kultúra-kötött jelenség.

- Mit fog mondani azoknak, akik a magyar
folklórt, a hagyományokat, az államiság ezeréves
évfordulóját fogják számon kérni a múzeumon?
Az IDŐ kiállítás nem parttalan dolog lesz. Pél
dául az egjik csomópont az ünnep. A hagyomá
nyos néprajzi anyag az idő folyásának érzékelte
téséhez segítséget nyújt. Kiválóan lehet ábrázolni
tárgj'akkal a mindennapi tevékenység és a kitün
tetett időpontok szembeállítását. Aki igazán mű

E számunk szerzői
Báli János
(1970)
néprajzkutató
tudományos segédmunkatárs
MTA Néprajzi Kutatóintézet
Csorba László dr.
(1952)
történész
egyetemi docens
ELTE BTK
Dobrik István dr.
(1948)
művészettörténész
igazgató
Miskolci Galéria
Dóka Klára dr.
(1944)
levéltáros
főmunkatárs
Magyar Országos Levéltár
Éri István
(1929)
történész
ügyvezető elnök
Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület
E Dózsa Katalin dr.
(1942)
művészettörténész
főigazgató helyettes
Budapesti Történeti Múzeum

pontból. Mindenesetre készítünk egy átfogó gyűjteményfelmérést, hogj' lássuk, mink van. Ennek
egyik szempontja, hogy a szakemberek milyen
jövőképet fogalmaznak meg, a saját anyaguk is
meretében. Várom, hogy elkészüljenek ezek a ta
nulmányok, akkor jön majd a közös gondolkodás

Keld István dr.
(1951)
régész
egyetemi docens
Miskolci Egyetem
Hajdú Zsigmond
(1959)
régész
osztályvezető
Déri Múzeum, Debrecen
Hermann Róbert dr.
(1963)
történész, hadtörténész
tudományos főmunkatárs
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum
Ivicz Andrea
(1974)
történész
Jakab Mária
(1957)
középiskolai tanár
könyvtáros
Magyar nemzeti Múzeum
Kocsor János
(1963)
történész-muzeológus
Munkácsy Mihály Múzeum,
Békéscsaba

Korkes Zsuzsa
(1954)
történész, régész
megyei múzeumigazgatóhclycttcs
Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága
Cs. Kottra Györgyi
(1951)
muzeológus
gyűjteményvezető
Hadtörténeti intézet cs Múzeum

és persze a nagy veszekedés, mert biztos, hogy
a továbblépést mindenki másként képzeli. Lesz,
aki azt mondja, hogj' a történeti anyagban kell a
hiányokat pótolni. Ez szép, de nem hiszem, hogj'
itt meg lehet állni. Tudom, hogj' lesz, aki azt
mondja, hogy ezekből a múlt századi tárgyakból
már annyi van, közben meg itt zajlik az élet kö
rülöttünk, é s tíz év múlva már erre kell ugyanúgy
emlékeztetni - miközben ezt senki nem figyeli!
Én nagj'on szeretnék mindkettővel foglalkozni.
Ez a mi kompetenciánk, mert nemcsak egy kalo
taszegi nagyírásos a kultúra, hanem az is kultú
ra, hogy a városi körnj'ezetben milyen típusos
viselkedési formák alakulnak ki é s válnak ideigóráig meghatározóvá. A mai mindennapi életnek
kevés kutatója van, főleg a tárgyak szempontjá
ból. Akkor lehet rendet csinálni ezen a téren, ha
nem állítjuk szembe a kettőt. Most persze meg
kérdezheti, hogy szereztünk-e már tamagocsit?
Ahogj' telik az idő, önmagában a tárgy is érde
kessé válik, de amit igazán kutatni kellene, az a
mögöttese: hogyan használják a gj'erekek, ho
gyan szervez ez csoportokat stb. Ennek a szak
mának az a jellegzetessége - vágj' a rákfenéje -,
hogj' mindig később okos, retrospektive gondol
kodik. Az a véleményem, hogy a Néprajzi Múze
um ebből a szempontból is az erősen fejlődő kul
turális piac szereplője. Azt szeretném elérni,
hogy öt év múlva a szakemberek azon versenj ezzenek, hogj' ki jöhet hozzánk dolgozni.

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

S. Szabó Ferenc
(1912)
mezőgazdasági mérnök
ny. múzeumigazgató
Mezőgazdasági Múzeum

E Pctrcs Éva
(1927)
régész
nj'. megyei múzeumigazgató
helyettes
Székesfehérvár

Szabó Zoltán
(1960)
néprajzos
főmuzeológus
Néprajzi Múzeum

Lovag Zsuzsa dr.
(1940)
régész
főigazgató
Iparművészeti Múzeum

Pozsonyi József
(1950)
történész
igazgató
Scmscy Andor Múzeum
Balmazújváros

N. Mészáros Júlia
(1956)
művészettörténész
igazgató
Városi Művészeti Múzeum,
Győr

Ránki Júlia
(1950)
újságíró, vezető szerkesztő
Magyar Rádió

Mihály Mária
(1944)
művészettörténész
főtanácsos
Művelődési és Közoktatási
Minisztérium
Nagy Emese Gyöngyvér
(1970)
régész
muzeológus
Déri Múzeum, Debrecen

Az interjút készítette: Ránki Júlia

Sclmcczi Kovács Attila dr.
(1942)
a néprajztudomány doktora
muzeológus
Néprajzi Múzeum
Sotymosi László dr.
(1944)
történész
egyetemi tanár
KLTE. Debrecen

Szakály Ferenc dr.
(1942)
történész
akadémiai levelező tag
osztályvezető
MTA Történettudományi
Intézete
R. Várkonyi Ágnes dr.
(1928)
a történettudomány doktora
egyetemi tanár
ELTE BTK
Wollák Katalin
(1952)
régész
főosztályvezető-helyettes
Magyar Nemzeti Múzeum
Zsidi Paula dr.
(1952)
régész
múzeumigazgató
BTM Aquincumi Múzeuma
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„Te már nem hiszed, hanem tudod, hogy feltám adunk“
(Németh Gábor 1956. X. 2 0 - 1998. III. 31.)

Számomra a pályájuk delelőjén állók távozása a
legfájdalmasabb. Azoké, akik már tanúságot te t
tek képességeikről, a korai halál azonban m ég az
előtt kiverte kezükből a tollat, hogy képességei
ket teljesen kibontakoztathatták volna. S kivált
képp akkor, ha a tragédia - legalábbis látszatra előzmények nélkül következik be.
A Magyar Nemzeti Múzeum irattára az alábbi
- meglehet, utolsó - beadványt őrzi Németh
Gábortól:

Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatósága
Kovács Tibor helyettes főigazgató úrnak
Budapest, 1997. december 1.
Kedves Tibor!
Ezúton kérelmezem, hogy előzetes szóbeli kon
zultációnk és a Múzeum által felajánlott lehető
ség alapján 1997. december 1-től 1998 május
31-ig számomra a Főigazgatóság alkotószabad
ságot engedélyezni szíveskedjék. Ez alatt az idő
alatt részben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Levéltárban szándékozom városi szokásjogra vo
natkozó nagyobb léptű kutatásaimat és forráski
advány előkészítését folytatni, valamint a Ilann
Sebestyén monográfia teljes sajtó alá rendezését,
a bevezető tanulmány és az illusztrációs anyag
rekonstrukcióját befejezni. Valamint lehetőségem
nyílik egy ónművességgel foglalkozó önálló kötet
megírására is. A szabadság ideje alatt múzeumi
folyóügyeimet természetszerűen elvégzem.
A lehetőséget előre is megköszönve:
Németh Gábor
MNM Újkori Osztály

Németh Gábor azon szerencsés történész-al
katok közé tartozott, akikben a szűkebb haza ezúttal a tágabb értelemben vett Hegyalja meghatározó-megtartó földrajzi élményéből
fakad fel a történeti érdeklődés anélkül, hogy az
elkötelezett szeretet akadályozná a szemhatár
tágítását. Legotthonosabban a Borsod-AbaújZemplén megyei levéltárak é s a Sárospataki
Református Gyűjtemény állagai között mozgott.
Innen merítette a hegyaljai mezővárosok 16-17.
századi önigazgatásáról és írásbeliségéről írott országos értékű - tanulmányai anyagát. A terve
zett nyitás irányát jelzi az e korbéli nagyszomba
ti és gyöngyösi testamentumok, valamint az
1660. évi Heves-Külső-Szolnok megyei árszabás
közrebocsátása. Ez az alapállás reményt adott
arra, hogy Németh Gábor lesz az, aki a 16-17.
századi magyar mezőváros-fejlődés régóta fáj
dalmasan hiányzó áttekintését elkészíti majd.
Amint ónedényekről írott munkái tanúsítják,
azon ritka „őrzők" közé tartozott, akik értenek a
gondjaikra bízott anyag életre keltéséhez. Elját
szogatok az immár bizonyosan idejétmúlt gon
dolattal: Németh Gábor talán képes lett volna
Hann Sebestyén nagyszebeni ötvös pályaképé

G ábor N ém eth (1 9 5 6 -1 9 9 8 ), a curator w orking in
th e M odem History D ep artm en t of th e Hungarian
N ational M useum , h as sadly p a sse d aw ay. Gábor
N é m e th w a s b e st know n for his sem inal stu d ies on
th e d ev elo p m en t of 16 th —17th century m arket to w n s
a n d w a s th e ed ito r of th e N ational M u seu m 's
Bibliotheca Humanitatis Historica series.

gadtan magabiztos hangja csendül ki, aki addigi
működése okán teljes joggal formálhatott igényt
a Magyar Nemzeti Múzeumban a tudományos
munka támogatására negyedszázada bevezetett
„féléves fizetett alkotói szabadságra". (Ennek az
áldásos kedvezménynek - az angolszász sa b 
batical year szerény magyar megfelelőjének magam is haszonélvezője voltam az 1970-es
években, az így nyugodalmassá vált fél eszten 

kusát, Kumorovitz L. Bernátot, hogy az 1944. évi
ostrom idején gyakorlatilag megsemmisült alap
művét (A magyar pecséthasználat története a
középkorban) átdolgozva új kiadásra bocsássa.
Tőrőlmetszett közösségi ember volt, akinek ere
jéből szám os civil szervezkedésre - pl. a szikszói
gótikus templom megóvása érdekében rendezett
jótékony célú hangverseny megrendezésére - is

Gábor rezignált tárgyilagossággal számolt be
a történtekről - pl. arról, hogyan töltötte be a le
pedőt váltó ápolónő szerepét - , valami azonban
megpattant benne. Látszatra jó túlélő-alkat volt:
továbbra is jó cimbora a terített asztalnál, sike
res legyeskedő a szebbik nem körül, harsány ba
rát, nagy' tervezgető. Hogy azonban ez csupán
felszín, arról menetrendszerű alámerülései tet
tek szomorú tanúságot. Megfigyeltem: ezeket
mindig egy' hiperaktív „roham" jelezte előre,
amiből jóelőre tudni lehetett, hogy a beharango
zott „fontos megbeszélnivalóról" csak hónapok
múlva (vagy sohasem) tudom meg, mi is lelt lé
gyen volna.
Soha sem fogom megtudni, hogy az alámerü
lések idején mi történt, és nem is ildomos kutat
ni, mivel, hogyan é s hol próbálja ápolni, hogyan
vonszolja magát az egyik kudarctól a másikig egy'
sebzett lélek. A negyvenkét évesen elhunyt Né
meth Gábor sírba helyezésekor nem is a meg-

futotta.

íratlanul maradt műveket siratom, hanem a

dőben írtam kandidátusi disszertációmat, s gyűj

Sajnos nem csak az marad örök rejtély, hogy

többre hivatott embert, aki nem tudott kicsikar

töttem össze azt a forrásanyagot, amelyből

mire lett volna képes ötven-hatvan évesen,

ni annyi örömet e cudar-gyönyörű élettől, ami

mindmáig sokat merítek.) Annak a Németh Gá
bornak öntudatos hangja ez, aki a múzeumi
munka mellett - részben annak révén - képes
volt magát számontartott történésszé kinőni.
Szakmájában tekintélyes tudósnak számító „mú
zeumi őr" - ez a kettősség a Magyar Nemzeti
Múzeum legnemesebb hagyományai közé tarto
zik immár csaknem m ásfél százada. (A két fel
adatkör összehangolása, tanúsíthatom, a mai

hanem az is, hogy mi maradt tollában az őt har
mincéves korában ért tragédia miatt. Megismer
kedésünkkor tettvágytól duzzadó tudományos
ambícióktól fűtött, ám kiegyensúlyozott ifjú férj

mindenkinek kijár, sokaknak ki is jut, A legsze
rencsésebbeknek az is megadatik, hogy a leg
főbb örömforrás: a szakma csak alap lesz az élet
megannyi apróbb-nagyobb öröméhez.
Gábor!

világban egyáltalán nem könnyű feladat.)

után bekövetkezett - halálával elszállt belőlük.

E levélből annak a Németh Gábornak a hig

nek méltó rekonstruálására, amibe előtte többen
belebuktak. Ö tletes kezdeményező és szívós
megvalósító volt. A Magyar Nemzeti Múzeum ne
ki köszönheti, hogy - Bibliotheca Humanitatis
Historica címen - hosszú idő után ismét van tör
ténettudományi kiadványsorozata. E minőség
ben megvalósította azt, ami megannyiunknak
nem sikerült: jóval nyolcvanon túl rávette a tör
téneti segédtudományok akkor még élő klasszi

volt, szép feleséggel, emberi-értelmiségi létre al
kalmas érdi lakással, mindkét oldalról támoga
tó-óvó vidéki családi háttérrel, autóval. Aztán
csak keretek maradtak, a nekik értelmet adó tar
talom, a fiatal feleség - kegyetlen szenvedések

Fáj, hogy nem tartoztál a szerencsések közé!
Szakály Ferenc

Ki r Mi i.M K u n i.
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A sso c ia tio n
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R észlet az állan d ó kiállításból
D etail of th e p e rm a n e n t exhibition

S zab ad téri B án y ászati M úzeurj _ O pen-air M ining M u seu m
H alom sír a k iállításb an é s az ere d e ti h elyszínen
T um ulus in th e exhibition an d in situ

Az e lső N em zetközi F é m sz o b rá sz T ábor
The F irst In tern atio n al M etal S c u lp to r W o rk sh o p

S z é n b á n y á sz a ti kiállítás - C oal-m ine exhibition

Az Iskolam úzeum é p ü le te - The S ch o o l M u se u m

K iállításrészlet - Exhibition d etail

R ég észeti p ark - m a k e tt é s v a ló sá g
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