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Képek a Terror Háza Múzeumból
Pictures from the House of Terror Museum

Az épület az utcaképben - The building in the street

Nyilas terem - The hall of the Hungarian Nazis

A pénztár előtér fala - The wall of the cash-desk foreground

Választási helyiség az 1950-es években - Polling station from the 1950s

Lépcsőház - Staircase

Mindennapi élet - Everyday life

A képeket a Terror Háza Múzeum engedélyével közöljük - The pictures are published with the permission o f the House of Terror Museum
Fotók - Photos: Szentiványi János

Közelmúlt és múzeum
A történeti muzeológia számára talán legna
gyobb kihívást az elmúlt évtizedek bemuta
tása, feldolgozása jelent, különösen akkor, ha
arra a politika súlya is ránehezedik. Ennek a
sajátos témakörnek reprezentáns példája a
Terror Háza Múzeum, melynek több aspek
tusé megközelítése teszi ki e számunk első'
tematikus blokkját. Eredetileg éppen egy
évvel ezelőtt szándékoztunk foglalkozni ezzel
a témával, mégpedig a magyar múzeumok
alapításának bicentenáriuma alkalmából
az akkor újonnan létrehozott kiállítások
sorában, mint amilyen pl. a Millennáris volt.
Azonban a kéziratok nem készültek el időre,
majd más tematikájú számok kerültek sor
ra. Nemcsak az időközben létrejött írások,
hanem a téma folyamatos aktualitása, a
körülötte folyó lankadatlan vita is arra sar
kall bennünket, hogy átvegyük a szót a napi
politikától, és szakmai szintre emeljük azt.
Bár azóta több szaktudományos fórumon
is megjelent a Terror Házáról szakmai érté
kelés, mint pl. Ihász István írása a Történeti
Muzeológiai Szemle 2002. évi kötetében (97105. oldalon). Meggyőződésünk, hogy mivel
a múzeumok széles körű társadalmi igényt
szolgálnak ki, tevékenységük megítélésének
és minősítésének alapvetően szakmai szem
pontúnak kell lennie.
A következő tematikai egység a múzeu
mi tevékenység korszerűsítésének néhány
fontos területe: a múzeumok és a marke
ting, a múzeumok és a vizuális kultúra, a
múzeumok és a turizmus kapcsolata. Ezek
az írások is m ár régebb óta vártak a megje
lenésre, ugyanis a tavaly októberi tatabányai
konferencián hangzottak el.
Ez a számunk ad helyet az idei legje
lentősebb múzeumi esemény, a Múzeumi Vi
lágnap alkalmából rendezett múzeumkerti
ünnepségen, a Múzeumok Majálisán tartott
eredményhirdetésről: „Az év múzeuma 2002"
résztvevőiről és díjazottjairól. Ez alkalommal
a bíráló bizottság - a korábbi évektől eltérő
módon - négy fődíjat ítélt oda. Fbntosnak tart
juk az elmúlt évben lezárult holland-magyar
múzeumi együttműködés értékelését, és a leg
utóbbi konferenciáról szóló beszámolót. Egyik
kiállítási beszámolónkkal tisztelgünk a „Rákóczi-év” előtt, szándékunk szerint folyóiratunk
negyedik száma foglalkozik majd az idei nagy
évfordulós eseményekkel és rendezvényekkel.
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Műhely
A tö rtén eti m úzeum ok szerep e a jövő társad alm áb an
Gedai István
Napjainkban a társadalom egyes csoport
jainál szemléletté váll a múlt ismereté
nek hangsúlytalanná, sőt szükségtelenné
tétele, egyidejűleg a jövő' abszolutizálása.
E jelenség legnagyobb részben manipulá
ció eredménye, manipulációnak tekintve a
múltnak és értékeinek elhallgatását, csak
az elkövetkezendő idő gazdaságával, in
kább gazdagodásával foglalkozó jövőkép
elénk vetítését. Manipulációnak kell te
kintenünk azt a történelemhamisítást is,
amely az 1945-1990 közötti időszakot jel
lemezte. Ennek a történelemhamisításnak
egyenes folytatása napjaink múltat feled
tetni akaró programja.
1945 után ugyanis Magyarországon ide
gen megszállók segítségével egy gyökértelen, illegitim kormány került hatalomra.
A magyar múlt keresztény, nemzeti, pol
gári értékeinek és tudatának felszámolá
sához hozzátartozott ezen értékek meg
hamisítása, az értéket értéktelennek
nyilvánítva. Saját gyökerét pedig azokban
a történelmi eseményekben találta meg,
amelyet a polgári értékrend elvetett, mert
azok az események bűnök voltak, vezetői
pedig bűnözők mind társadalmi, mind
nemzeti értelemben. Át kellett tehát írni a
múltat, fejtetőre állítani az értékrendet, és
az uralomra jutott hatalom kötelezővé tette
ezt hinni, és - ami távlatokban a legrombo
lóbb volt - ezt tanítani. Ennek az illegitim
rendszernek látszólagos és hirdetett hite
lét zavarta meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc. Nyilvánvalóvá lett, hogy a
kommunista ideológia zsákutca, a megva
lósítási kísérlete pedig egy elenyésző ki
sebbség diktatúrája, s ennek nyilvánvaló
ságát a hatalom történelmi hazugsággal
és terrorral igyekezett eltakarni. A meg
torlással egyidejűleg azonban minden írott
és elektronikus sajtó kizárólagos birtoká
ban a történelemhamisítást tovább folytat
ta a végleges uralkodásra berendezkedett
hatalom. Volt ideje egy nemzedék felne
velésére, amelynek minden tagjába totá
lis eszközrendszerével a maga hamis ide
ológiáját sulykolta. Minden nemzeti érzést
nacionalizmusnak bélyegzett, a rendszer
által elítélt korábbi nemzeti értékek mi
att pedig bűntudatot keltett, m ert egy ál
landó bűntudatban élő nép elveszíti embe
ri tartását, erejét, és képtelen igazságáért
lázadni. A rendszer iskoláiban felnőtt nem
zedék még gondolkodó része is elveszítette
hitét a történelemben. Demokráciát, polgá

ri értékrendet nem tapasztalt, azonban az
1990-es év még megrendült hitével is meg
döbbentette, amikor látta a tolongást a da
maszkuszi úton.
Mit tehet, mit kell tennie a történésznek?
Hogyan állítsa vissza a történelem hitelét?
Egyáltalán van-e értelme, hitele visszaállítási kísérletének, azaz van-e értelme múl
tunkkal foglalkozni, társadalmunkat ezzel
foglalkoztatni, amikor nagy - igaz, manipu
lált - része a jövőt akarja élni. Ehhez pe
dig a gazdaság terem tette pénz kell és nem
a múlt ismerete. Közmondások és aforiz
mák sokaságát, történelemfilozófiai tétele
ket idézhetnénk a múlt ismeretének szük
ségességére.
Minden nép történelmében van több-ke
vesebb olyan esemény, amikor az állam
szinte teljes intézményrendszerét meg kel
lett változtatni, m ert az akkori jelent a fel
tételek megváltozása miatt olyan módon
tovább folytatni nem lehetett. A mi törté
nelmünkben az államalapítás óta szám
talan alkalommal kellett intézményrend
szerünket átszervezni fennmaradásunk
érdekében. De maradjunk a XX. század
nál, m ert ez már közvetlenül befolyásolja
azt a jelent, amelyre ma a jövőnket építe
ni kell. Az első világháború győztes nagy
hatalmainak politikai analfabétái olyan
békeszerződéseket készítettek, amelyek
az Európa évszázadokon keresztül tartó
védelmében elvérzett magyarság számá
ra az akkori jövőképet teljesen megváltoz
tatták. Egy szinte halálosan megcsonkított
országból, megalázott népéből kellett új ál
lamot építeni. Megtörtént, mert hagyomá
nyos, sok évszázadon keresztül megőrzött
nemzeti értékrendje, ebbe vetett hite, er
kölcse segítette. Az ország és vezetői olyan
kényszerpályára kerültek, ami a második
világháborúban is a vesztesek oldalára so
dorta. Országunk a nagyhatalmak játéka
ként így egy totalitárius diktatúra tulajdo
nává vált. Ekkor minden korábbi értéket
leromboltak és számunkra elfogadhatatlan
újakat írtak elő.
1990-ben kezdődött az a korszak, amely
ismételten újat követel. Ehhez az újhoz
kell a történelmi folyamatban kialakult je
len ismerete, vizsgálata, intézményrend
szerének elemzése. Ezt az elemzést és az
azt követő jövőtervezést pedig csak hittel,
múltunk értékei adta nemzettudattal, tenni
akarással rendelkező nemzedék végezheti
el. Ennek a nemzedéknek azonban először

meg kell szabadulnia a mesterségesen tá p 
lált pesszimizmustól, folyamatosan m a
nipulált hazug bűntudattól. Vannak, akik
a bűntudat hazugságának felismerésétől,
múltunk értékeinek megismerésétől ak ar
ják elzárni fiatal nemzedékünket. Teszik
ezt akkor, amikor a körülöttünk élő népek
hamisítják történelmüket, hogy - a m a
gyarsággal szemben - még a valóság ad 
ta lehetőségnél is nagyobb nemzeti (valójá
ban sovén) érzéssel táplált nemzettudatuk
legyen. Itt van szerepük a történészeknek
és valamennyi történetkutatással foglal
kozó intézményünknek, köztük a történe
ti múzeumoknak, sőt ezeknek kiemelt fel
adatuk van. Tudomásul kell venni ugyanis,
hogy fiatal nemzedékünknek a felismert
manipuláció következtében nincs hite a
mégoly’ tárgyszerű történelemben sem. A
történészek források alapján készült tanul
mányainak még tényeit is kétkedve fogad
ja. még inkább azok értékeléseit.
Elsőként tekintsünk el tehát a múlt é r
tékelésétől, mert az annak félremagyará
zásával hiteltelenné tehető, meghamisít
ható. A megismertetendő történeti korokat
az adott kor fennmaradt tárgyaival, alko
tásaival kell érzékeltetni. Ezeket a tö rté 
neti emlékeket őrző közgyűjteményeknek,
történeti múzeumoknak kell tehát kiállítá
sokkal elvégezniük a történelem hitelének
visszaállítását. A kiállítások nem szubjek
tív szemlélettel (még ha a források objektívek is) megírt történelemkönyvek, hanem
az adott kornak alkotásai, gazdasági, ha
di eszközei, az államszervezetre, a vallá
si életre, az úgynevezett civil tevékenység
re utaló tárgyak, a művészetek fennmaradt
emlékei szavak nélkül beszélik el a múl
tat. Az igazat beszélik el, mert a tárgyak
nem hazudnak, hanem léteznek és ez a
lét maga a meghamisíthatatlan történe
lem. Egy kor földművelését nem lehet ta 
gadni, amikor annak a kornak régészeti le
letei ontják a sarlókat, ekealkatrészeket,
malomkőtöredékeket, szőlőmunkáló szer
számokat. Nem lehet tagadni a vasmeg
munkálást, amikor kohó-, vassalakmaradványok, öntőtégelyek kerülnek elő, nem
lehet tagadni a külkereskedelmet, amikor
a magyar föld távoli országok term éke
it, pénzeit veti fel, s a távoli országokban
magyar pénzek kerülnek elő. Nem lehet le
becsülni művészetét, amikor ötvöstárgyai,
szobortöredékei, elpusztított középkori
templomunk falmaradványain látható fres-
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kőnyomok európai színvonalú alkotások.
Nem lehet tagadni államiságunk fejlett
ségét az Aranybulla meglétében, amelyet
az Európa első' „alkotmányának” mond
ható angol Magna Charta után mindöszsze hét évvel (1222-ben) adott ki a magyar
király. Szent István „Intelmei”, a XVI. szá
zadi tordai országgyűlés határozatai (gya
korlatilag teljes vallásszabadság) ismereté
ben, a m agyar uralkodó (erdélyi fejedelem)
által kiadott első román nyelvű biblia lát
tán el kell ismerni, hogy az ezeket létreho
zó nép Európa legmagasabb szellemi szintű
népeinek tagja. Ez a nép m ár a középkorban
- Európa sok fejlett, háborúktól megkímélt

népét megelőzve - saját maga rovására
is megértő vallási türelméről tett tanúbi
zonyságot. Rákóczi, Kossuth és 1956 sza
badságharcainak emlékei a szabadságvágy
tárgyiasult megnyilvánulásai. A történeti
múzeumok kiállításai, az eredeti tárgyak
környezete az ismereteken kívül az érze
lemvilágot is gazdagítja, élményszerűvé te
szi a múltat.
A tárgyi emlékek tehát hiteles tanúi az adott
történeti koroknak, amelyek így egészében is
hitelessé válnak. Ezt a munkát kell ellátniuk a
történeti múzeumoknak, lehetőséget adva a
történeti folyamatban kialakult, jövőt tervező
és formáló jelen elemzésének.

The Role of History Museums
in the Society of the Future
The author gives voice to his belief that his
tory museums have a very important role
and mission in the spreading of historical
information; especially in a society which,
after decades of dictatorship is still taking
shape. During the communist era the com
mon past was radically falsified, generations
were brought up without real knowledge of
their nation’s history. Objects, the materi
al remains of the past could not be altered,
and now that they have been preserved, the
proper presentation of our history through
these objects is the responsibility of histo
ry museums.

Az e m lé k e z é s terhei
Szulovszky János
Ha egy múzeummal sokat foglalkoznak,
annak sajnos szinte sohasem a bemutatott
kiállítás nagyszerűsége az oka. Elmúlt már
az az idő, amikor egy művészeti produk
tum hozta lázba az embereket, s például
Csontváry fölfedezése miatt zarándokoltak
el Székesfehérvárra. Nem mintha nem lenné
nek múzeumainkban igazán figyelemre méltó
kiállítások, ám napjainkban a sajtó számára
csak a valami miatt sokkoló, megbotrán
koztató érdemesül témának. A Terror Háza
Múzeumról, illetve az ott látható kiállításról a
megnyitása óta sok szó esett a médiában, de
többnyire nem azért, hogy kedvet csináljanak
hozzá, hanem hogy kritizálják. A látogatók
pedig amióta megnyitotta a kapuit, vállalják
a sorban állást is, hogy megtekinthessék,
hogy szembesülhessenek közelmúltunknak
azon történéseivel, amelyekről sokáig nem
lehetett nyilvánosan beszélni, s családi
körben is legfeljebb csak suttogva, félve,
bizalmasan.
Hasonlóságok és különbségek
A nemzetközi szakirodalomban is élénk vita
folyik arról, hogy lehet-e együtt emlegetni
a fasiszta és a kommunista terrort. Többen
úgy vélekednek, hogy míg az előbbinél ez
az ideológia szerves részének, az utóbbinál
„csupán” az eszme gyakorlati megvalósulá
sa során történt szerencsétlen kisiklásnak
tekintendő. Jómagam a Terror Házát 2002
áprilisában néztem meg. Merő véletlent?),
hogy a kiváló világirodalmi folyóiratunk, a
Nagyvilág épp az áprilisi számában közölte
a párizsi Institut des Hautes Études igazga
tója, Alain Besanqon nevezetes könyvéből (A
Rossz évszázada) A fizikai megsemmisítés
technikái a XX. században című fejezet for
dítását. A jeles szerző számba veszi mindkét

totalitárius rendszer ismérveit, hasonlósága
it és különbségeit. A tudós tanulmányának
olvasmány- és a múzeum kínálta látvány
élménye kölcsönösen kiegészítik egymást.
„A lakosság megszűrése, bizonyos csopor
tok elkülönítése a kommunista uralom alatt
nem úgy ment végbe, mint a nemzetiszoci
alisták rendszerében - szögezi le Besanqon.
- A nácizmus a zsidókat úgy tekintette,
mintha valamiféle fertőző járvány kóroko
zói, terjesztői volnának. Fel kellett tehát
kutatni őket - éspedig a szúnyogirtás vagy
a patkányirtás módszerességével -, bárhol
rejtőzködjenek is. Ennek érdekében a rend
szer komoly erőket mozgósított, anyagiakban
és az erre szolgáló szervezet működtetése
terén egyaránt. A kommunizmusnak ezzel
szemben átfogóbb, ám kevésbé körülhatárolt
feladatra kellett vállalkoznia. Feladata az
volt, hogy a »szocializmus ellenségét«, a »nép
ellenségét« megsemmisítse. (...) Mármost a
rejtőzködőellenségnek nincsenek jól látható,
akár fizikai ismérvei, nem alkotnak valami
féle, világosan körülírható közösséget. Fel
kell tehát ismerni, s arra kell kényszeríteni
őket, hogy beismerjék titkos terveiket, ártó
szándékaikat. Komoly apparátust igénylő,
folyamatos munka ez. Érthető tehát, ha a
rendőri s az államvédelmi szervezet a kom
munista rendszerben jóval nagyobb létszámú,
mint azok a hatóságok, amelyeknek a feladata
a zsidók felkutatására és szervezett elkülö
nítésére korlátozódott. (...) Raoul Hilberg
szerint az Endlösung által előírt feladatok
közel háromötödét két év alatt (1941-ben
és 1942-ben) sikerült teljesíteni. A szovjet
hatóságok tevékenységét inkább a hosszan
elhúzódó, vég nélküli akciók jellemzik. 1917
novemberétől a rendszer utolsó napjáig gyár
tották jegyzőkönyveiket, bővítették iratanya
gukat, és foglalkoztatták beépített ügynökeik
sokaságát”(619-620. oldal).
A nyilas, illetve a náci-uralom időszaka
a kommunizmus-szocializmus évtizedeihez

képest viszonylag rövid ideig, néhány hóna
pig tartott. Az utóbbinak bizonyára ezért, il
letve a Páva utcában megvalósuló Holocaust
múzeum miatt szentel nagyobb teret a Terror
Háza kiállítása.___
Egy lezár(hat)atlan vita
Amikor 1997-ben napvilágot látott A kommu
nizmus fekete könyve, amely 100 millióra tette
a kommunizmus következtében elpusztultak
számát, s amelynek szerkesztői előszavában
Stéphane Courtois egyfajta nürnbergi pert
javasolt e rendszer és eszme emberiségelle
nes bűneinek elítélésére, óriási vitát váltott
ki. Néhány társszerző már a megjelenéskor
elhatárolta magát a kötet előszavától, s azóta
is többen megkérdőjelezik e könyv „krimi
nológiai” megközelítését. A kötettel kapcso
latos cikkekből a L’Histoire című történelmi
folyóirat összeállítást jelentetett meg. A
kommunizmus fekete könyve reflexiói közül
különösen figyelemre méltó a tavalyelőtt
Franciaországban kiadott A kommunizmusok
évszázada című kötet. Ennek szerzői ugyan
nem próbálják rehabilitálni a kommunizmust
a méltán elítélhető bűneiért, viszont mellőzik
a totalitarizmus és az erőszak kategóriáit
- abból a megfontolásból, hogy elkerüljék a
kommunizmusnak és a fasizmusnak a közös
nevezőre hozását. Miközben tehát az „árnyalt
és sokszínű” kép nyújtását tűzik zászlajukra,
ezáltal mégis felvállalják a kommunizmus
egyfajta apológiáját. (A napjainkban zajló
kommunizmus-fasizmus vitába betekintést
nyújt a Rubicon 2001. évi április-májusi öszszevont száma.)
Nincs terünk, de nem is feladatunk,
hogy a vita (jelenlegi) mérlegét megvon
juk. Ízelítőül csupán néhány véleményt
idézünk. A kommunizmus és a fasizmus
összevethetőségéről Bruno Groppo pél
dául úgy véli, jogos az összehasonlítás,
feltéve, ha nem azonosítják a kettőt.
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Thierry Wolton, aki Vörös és barna címmel
külön kötetben is elemezte a kérdést, arra
a következtetésre jutott, hogy e két eszme
édestestvér. Pierre Hassner viszont azt
hangsúlyozza, még ha Sztálin több embert
is ölt meg, mint Hitler, Mao pedig többet,
mint ketten együttvéve, a hitlerizmus ra
dikálisabb volt azzal az elmélettel, hogy
teljesen meg kell semmisítenie egy népet.
Ezzel együtt mindkettőt gyilkos rendszer
nek minősíti. Nem tudunk olyan ismérvet,
amely alapján a népirtás módozatait öszszevethetnénk - mondja Alain Besangon,
mivel eldönthetetlen a kérdés, hogy me
lyik halálnem a kegyetlenebb. „Senki sem
tudhatja, mit erezhettek azok a kiskorúak,
akik a Zyklon-B gázt belélegezték, sem azt,
hogy mire gondoltak azok a kisgyerekek,
akik az ukrajnai falvakban haltak éhen.
Haláluk iszonyatos és vérlázító, hisz ártat
lanok voltak valamennyien” - érvel, s ezek
után leszögezi: a XX. század tömeges nép
irtásai esetében a bűntettek összemérése
nem megengedhető.
A történészek vitája tovább folytatódik.
Lezárása aligha várható.
Emlék a névteleneknek
Sajátosan különbözik a két totalitárius rend
szer áldozatainak az „utóélete”. „Módsze
res kutatások és az áldozatok iránti részvét
eredményeképpen egyre pontosabb és hitele
sebb információink vannak a nácizmus által
elpusztított zsidók számáról. Jegyzőkönyvben
rögzített listák adnak hírt az elhurcoltakról,
a vonatok indításának körülményeiről. A ne
veket akkurátusán összegzik és ellenőrzik.
Ami a kommunizmus áldozatait, azok számát
illeti, itt leginkább becslésekre kell hagyat
koznunk, s az utóbbiak között több tízmilliós
eltérések mutatkoznak -írja Besangon, majd
így folytatja: Különös jelenség ez-, egyfelől, az
áldozatok tömegeit, akiket anélkül gyilkol
tak le, hogy emberszámba vették volna őket,
megilleti az individuumoknak kijáró elemi
tisztelet, Másrészt viszont az áldozatok tö
megei - akiknek emberi mivoltát, meglehet,
nem vonták kétségbe, hisz az »ellenség« stá
tusával bélyegezték meg őket - gyakorlatilag
feledésre ítéltettek, akárha állatok volnának.
Szembeszökő, mi több, elképesztő különbség
ez, amely nem a szelektív emlékezetben leli
magyarázatát. A magyarázat jóval prózaibb:
módszeres és tényszerű eredményekkel
kecsegtető korszerű vizsgálatokra ez idő sze
rint (immár) gyakorlatilag nincs mód azok
ban az országokban, amelyek valaha is kom
munista uralom alatt álltak. Ugyanezt más
szavakkal ekként összegezhetjük: a kommu
nizmussal szembeni kollektív amnézia, úgy
tűnik, végérvényesen szemben áll azzal az
(ugyancsak indokolt) hiperérzékenységgel,
amelyet a nácizmus rémtettei váltottak ki, s
amely mindmáig eleven maradt. S itt jutunk
el végül a két totális rendszer természetéből

fakadó alapvető különbséghez. A nácizmus
egyértelmű kategóriákban jelöli meg leszá
molásra ítélt ellenségeit (kezdve a fogyaté
kosokkal, a csökkent munkaképességűekkel
Imég a háború megindítása előttj, majd foly
tatva a zsidókkal, a cigányokkal...), a kom
munizmus viszont kiismerhetetlen, így hátborzongató módon ragadja ki azokat - elvben
bárkit - az alávetett népesség tömegéből”
(624-625. oldal).
Mintha csak a francia történész szavaira
válaszolna, a Terror Háza előcsarnokában
az épület fedett udvarára belépőt a több
emeletnyi magas Áldozatok Fala fogadja:
megannyi fénykép az elpusztítottakról, il
letve elítéltekről. Bármennyire nehéz is, az
utókor kötelessége, hogy az áldozatoknak
visszaadjuk az arcát, vagyis emberi mivol
tát, méltóságát, a rideg rabszám helyett a
nevüket.
Hely- vagy kortörténet?
Úgy vélem, számos kritikai megjegyzésnek
az a gyökere, hogy a rendezők alapjában vé
ve nem döntötték el, hogy a Terror Háza egy
helytörténeti vagy egy kortörténeti múzeum
szerepét vállalja fel? Úgy tűnik, ezek ötvö
zete valósult meg. Egyes bírálók ezért vetik
fel, hogy az előző rendszer regnálását nem
lehet csupán a terror fogalmával jellemezni.
Nyilvánvaló, ez a múzeum nem tudja a letűnt
négy évtized teljességre törekvő kortörténe
ti tablóját adni. Ezért lehet hiányérzete an
nak, s érezheti egyoldalúnak az, aki őszintén
hitt a szép szólamokban, s fáradozott annak
„élhetőbbé” tételéért, hogy az „emberarcú
szocializmus” voltaképpen nem kerül meg
jelenítésre. Megidézi ugyan a „fridzsiderszocializmus” szellemét is a kiállítás, ám ez
csak jelzés-szerű, mivel alapvetően azt tart
ja feladatának, hogy a totalitárius rendsze
rek terrorra hajló gyökereit és vadhajtásait,
alapvető embertelenségét mutassa be.
Mindenesetre az elvitathatatlan: ren
geteg munka, sok jó installációs ötlet, s
mindenekelőtt hatalmas adat- és anyaggyűjtés
van a megvalósult kiállításban. Archív filmek
és hangfelvételek sokasága, napjainkban fel
vett video-visszaemlékezések, számtalan
plazmatévé, s mindez egy nagyszabású, öszszehangolt számítógépes rendszerbe illeszt
ve. Egy csoportos idegenvezetés másfél-két
órás. Ha valaki tüzetesen akarja végignézni,
akkor akár több napra is elegendő dokumen
tumfilm- és hanganyagot tekinthet/hallgathat
meg. Mivel a kiállítás erejét a dokumentu
mok jelentik, itt kell mindenképpen elmonda
ni, hogy az a burleszkbe hajló „tanfilmecske”,
amely a társadalom átöltözését, s többek kö
zött a volt nyilasok kommunistává való átvedlését van hivatva szemléltetni, kirí gyermeteg
didaktikusságával ebből a közegből. Ez stílus
idegen és nem illő a múzeumhoz. Néhány fotó
szerepeltetése, illetve kísérőszöveg megfogal
mazása ugyancsak vitatható.

Összességében elmondható: jóllehet,
nem hibátlan a Terror Házában látható ki
állítás, ám ha az volt a célkitűzése, hogy a
totalitárius rendszerek lényegét, em berte
lenségét dokumentálja, s ezáltal az ilyen
ordas eszméktől elriasszon (legyen az b ár
milyen színű is!), akkor - úgy vélem - hiva
tását jól betölti. Hatásos, de a hatásvadász
elemeket alapjában véve sikeresen elkerüli.
Jól él a különböző információhordozó eszkö
zökkel, a korszerű technika lehetőségeivel.
Ha egyáltalán lehet ilyen összefüggésben
ezt a kifejezést használni: humánus ez a ki
állítás, nem lett belőle a Horror Háza. Azon
túlmenően, hogy a hírhedett pincében nem
csak az egykori börtönviszonyok tekinthetők
meg, hanem jó néhány kínzóeszköz is látha
tó, csak üdvözölhető, hogy a kommuniká
ció csatornái közül itt az ismeretátadást a
tárlatvezetőre bízzák, s mellőzik a kegyet
lenkedés vizuális megjelenítését.
Bár mostanság m ár más témák m iatt
csepülik egymást a két nagyobb tábor hiva
tásos politikusai, csak remélni lehet, hogy
a Terror Háza ügyében a mindkét oldal
részéről elismert szaktörténészeké lesz a
végső szó. Még akkor is, ha úgy tűnik, a po
litikai töltet szorosan kapcsolódott a Terror
Háza fogantatásához. Ez nemcsak abból
nyilvánvaló, hogy a megnyitása a választá
si kampány előestéjén történt, hanem ab 
ból is, hogy az utóbbi évtizedekben aligha
készült ilyen nagymértékű kormánytámo
gatással múzeumi kiállítás: a múzeum ki
alakítása csaknem hárommilliárd forintba
került. Nem lehetnek illúzióink: politikusa
ink vannak annyira pragmatikusak, hogy
ilyen hatalmas összeget csak akkor bocsá
tanak egy adott kulturális cél, egy múzeum
létrehozására, ha az egyúttal politikai tőkét
is jelent a számukra.
Ez azonban az éremnek csak az egyik
oldala. A másik ennél fontosabb: a Terror
Háza egyúttal egyfajta elégtételt is jelent
a magyar társadalom azon többségének,
akik a totalitárius rendszerek elszenvedői
voltak. A múzeum tehát társadalmi igényt
is kielégít, nem véletlen, hogy változatlanul
nagy az érdeklődés a megtekintésére, s to 
vábbra is csak sorbanállásba kerül, míg be
juthat az ember. Ostoba és rövidlátó politi
ka lenne bezárása vagy ellehetetlenítése.

The Burdens of Remembering
The exhibition of the House of Terorr Museum,
opened last year, tries to draw a detailed picture of
the terror of Hungarian nazism and communism,
giving evidence of the cruelty of both totalitarian
systems with the help of numerous sound and
visual effects and well built scenes. Some parts
of the exhibition can be argued from the museolo
gist’s or the historian’s point of view but all in all
the existence of such a museum is unquestionable,
and this is only underlined by the fact that it is
highly popular among the museum goers.
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Mi a Terror Háza?

Radnóti Sándor
„Érdemes föltenni a kérdést: vajon a tárgyak
bármilyen sorozatának megőrzése révén létre
jöhet-e ma egy múzeum vagy kulturális örök
ség-központ. Ez bizonyosan lehetséges. Né
hány nyilvánvalóan valószínűtlen múzeum,
amely mindazonáltal sikeres: egy ceruza
múzeum Keswickben, egy vegyipari múzeum
Widnesban, egy korábbi Gestapo börtön-cel
lákból álló múzeum Berlinben, egy japán ha
difogoly-múzeum Szingapúrban, egy fogászati
múzeum Londonban, egy cipő-múzeum Streetben.’' Az 1990-es évek elején keletkezett tanul
mány e sorai jól mutatják, hogy egy évtizeddel
ezeló'tt még a szakembereknek sem volt evi
dens az olyan intézmények státusa, mint ami
lyen a 2002-ben alapított budapesti Terror Há
za is. Az angol szerző a Gestapo-múzeumot
az Irreális, a közfelfogás szerint nem múzeu
mi tárgyakat őrző és mégis működő posztmo
dern múzeum-alkotások között tartja számon.
Holott a II. világháború után rendszeresen
konzerváltak és muzealizáltak számos kon
centrációs tábort, és 1963-ban létrejött a ber
lini fal múzeuma, a Múzeum-ház a Checkpoint
Charlie-nál. A 90-es években aztán a Yad
Vashem holokauszt-múzeuma nyomán egy
másután nyíltak az Egyesült Államokban a
holokauszt-múzeumok (El Paso, Texas, 1992;
Los Angeles, California, 1993; Washington D.
C., 1993; Terre Haute. Indiana, 1995; Houston,
Texas, 1996; Richmond, Virginia, 1996; Tampa
Bay, Florida, 1998; stb.. stb.). Ezekben vált ál
talánossá az a látványos és hatásos múzeumi
bemutatási mód, installáció, amelyet a Terror
Háza is számos eredeti ötlettel gazdagított,
miközben a közvetlen kapcsolódás - vesd öszsze a budapesti múzeum udvarának három
emeletre nyúló falán az áldozatok arcmásait a
washingtoni múzeumban a Tower of Faces-zel
- is szembeötlő.
A felsorolt analóg intézmények talán hozzá
segítenek ahhoz, hogy tisztázzuk a Terror Há
za voltaképpeni státusát.
Az Andrássy út 60. alatti épület a nyilas,
majd az ávós terror központja volt, s mint
ilyen, történelmi emlékhely. Ezt a Szabad De
mokraták Szövetségének kezdeményezésére
a rendszerváltás után emléktábla örökítette
meg. Az épület egészének emlékhelyként va
ló megóvása, illetve rekonstruálása, és négy
szintjének (a pincének, a földszintnek, az I. és
a II. emeletnek) nyilvánosság elé tárása, mely
dr. Orbán Viktor miniszterelnöksége idején kö
vetkezett be (és csak Magyarországon szokat
lan, hogy ezt is tábla hirdesse), fölötte indokolt
és helyes döntés volt.

Részlet a kiállításból - Detail of the exhibition
Közelebbről meg kell határoznunk, hogy mi
lyen emlékhelyről van szó. Egy nemzet leg
fontosabb történelmi emlékhelyei csak ritkán
kapcsolódnak olyan fölemelő, vértelen esemé
nyekhez, mint 1848. március 15-e fontos szín
helyei a Pilvaxtól a Länderer és Heckenastnyomdán át a Nemzeti Múzeumig. Általában
iszonyatos szenvedésektől terhelt, véres, sőt
halálos események helyeire emlékezünk, ame
lyek azonban alkalmasak arra, hogy az ott
győzedelmeskedőkkel vagy elbukókkal bizo
nyos szempontból és bizonyos mértékig azo
nosíthassuk magunkat. Az emlékhelyek (és
emlékművek) mindenesetre ezt az identifiká
ciót szorgalmazzák, azt sugallják, hogy az ál
dozat nem volt hiábavaló, s ez a retorika akkor
különösen szembetűnő, amikor már kritikai
lag viszonyulunk hozzá: például az I. világhá
borús emlékhelyek és emlékművek esetében.
Vannak azonban olyan emlékhelyek, amelyek
a pozitív azonosulásra eleve és szimbolikusan
alkalmatlanok. Ezeket nevezi Aleida Assmann
traumatikus helyeknek.2
A fasiszta és a kommunista diktatúra em
lékhelye azért traumatikus, mert az áldoza
tokkal nem lehet normatív, pozitív értelemben
azonosulni. Nem lehet azt a néha igaz. néha
hamis közhelyet mondani, hogy „a szabadsá
gért hozott áldozat nem volt hiábavaló” (mint
ez a Terror Háza honlapján szerepel), mert az
áldozatok nem hozták, hanem elszenvedték
áldozatukat. Erre a terror kitervelői és vég
rehajtói, saját államuk egy - vagy több - cso

portját tekintve ellenségnek, nem tetteik, ha
nem helyzetük („faji hovatartozásuk” illetve
„osztályhelyzetük”) alapján szemelték ki őket.
A hely tehát traumatikus emlékeket idéz fel.
Van azonban ezeknek az emlékeknek egy má
sik döntő jellegzetességük. Ez pedig időbeli
közelségük. A látogatók számára a helynek
nemcsak történelmi, hanem kommunikatív
emlékezetessége is van.3 Élnek még áldoza
tok (és tettesek is, bár ők hallgatnak), gyer
mekeik és unokáik pedig a ma élő nemzedé
kek; az Andrássy út 60. komor, lidérces voltát
nem a megtanult, elsajátított történelmi elbe
szélés, hanem a szájhagyomány táplálta az el
múlt évtizedekben.
Amikor egy hely emlékhellyé, illetve múzeum
má válik, akkor ez a kommunikatív emlékezet
történelmi emlékezetté való átformálódásának
kezdete, hiszen intézmény közvetíti az emléke
ket. De más oldalról a megjelölt és megnyíló em
lékhely a még közvetlenül emlékező, vagy a köz
vetlen emlékeket még elevenen hagyományozó
három-négy nemzedék emlékeit felszakítja. S ez
traumatikus voltának másik oka. A hely nem
csak az ismeretszerzés és az emlékmegőrzés,
hanem az eleven gyászmunka helye is: nem
csodálható, hogy a muzealizált emlékhelyek
nek és az ilyen emlékeket őrző múzeumoknak
rituális vonatkozása is van. A Terror Házában
a „Könnyek terme” a holokauszt-múzeumok
hasonló funkciójú ünnepélyes részlegeit utá
nozza: a közösségek völgye, az igazak kertje,
az emlékezés csarnoka, az emlékezet fala, a

7

MŰHELY

könnyek fala, a remény fala, emlékterem, a ne
vek csarnoka, stb.
A Terror Háza emlékhely (és bizonyos mér
tékig kegyhely, megszentelt hely) jellegéhez
tartozik, hogy magát az épületet emlékművé
változtatták. Ferenczfy Kovács Attila sokat vi
tatott eljárását (az épület gyászkeretezését a
fekete „pengefallal” és az áttört - napsütés
ben a terror szót, valamint a nyilaskeresztet
és az ötágú csillagot fenyegetően a házra vagy
a járdára vetítő' - fekete párkánnyal) én lele
ményesnek és hatásosnak tartom, a kritikai
ellenérvet pedig az Andrássy út stiláris egysé
gének megbontásáról, kicsinyesnek.
Az emlékmű és emlékhely múzeum is, és
mint ilyen, szembe kellett néznie a kettő kom
binálásának dilemmájával: modern múzeumi
tagolás és elrendezés, vagy éppen vízió legyen
a megőrzött foglalatban, avagy az autenticitás
kiterjedjen a belső berendezésre is. Ferenczfy
Kovács kombinálta a kettőt, bizonyos termek
(kínzószoba, Péter Gábor szobája, a pincebör
tön cellái) az eredetit imitálják, illetve rekonst
ruálják, mások viszont az érzéki és érzelmi
hatás maximálása érdekében erős, szürreá
lis effektekkel élnek. A ház belső udvarában
olajtócsában álló és feketén tükröződő szov
jet tank, a rendszeres időközönként elsötétülő
teremben átlátszó függöny mögött megvilágo
sodó piros béléses fekete autó, a tapintásban
és színben is eltalált műanyagból készült zsír
téglák labirintusa, valamint a magyar ezüst,
az alumínium tompán és talmin csillogó ter
me: ezek a csúcspontjai az irrealitást fokozó
látomásos hatáskeltésnek.
E majdhogynem gátlástalan, sugárzóan te
hetséges prezentáció tulajdonképpen megold
ja az „eredeti” helyek autenticitásparadoxonát.
Aleida Assmann írja, hogy „az emlékezés em
lékhelyekké és múzeumokká átalakított tere
iben. .. e helyek a hitelesség érdekében vég
rehajtott konzerválása elkerülhetetlenül a
hitelesség csökkenésével jár.’' Valóban, a recski
tábor bejárása és romjainak megtalálása húsz
évvel ezelőtt, kezemben Sztáray Zoltán emig
rációban kiadott visszaemlékezésével és tér
képvázlatával, a hiteles nyom olyan élményé
vel ajándékozott meg, amelyet a konzervált
(visszaépített?) munkatábor nem tudna adni,
s talán nem is feladata. A Terror Házában az
akasztófa az egyik cellában, Péter Gábor író
asztala, a kínzóeszközök a falon éppoly kísér
tetiesen valószerűtlenek, mint a tank a zárt
udvarban, az autó az emeleten (vagy a marha
vagon számos holocaust-múzeumban).
A posztmodern muzeológia néhány te
kintetben visszahajlik a kezdetekhez. Példá
ul a „Schrekenskahinett”-hez, illetve a korai,
XIX. századi kultúrtörténeti múzeumok ked
venc anyagához, a büntetőjogi régiségek
hez.5 Ebben a vonatkozásban a Terror Háza
egyik releváns meghatározása, hogy poszt
modern kínzás-múzeum. Az is fölemlítendő,
hogy a régi típusú múzeumok termeiben az
összképnek nagyobb jelentősége volt, mint az
egyes daraboknak. A képzőművészeti múzeu

mok - például Wilhelm von Bode berlini kiállítás-inszcenálása - nagypolgári szalont imitál
tak.11A visszahajlás, a kurátornak, építésznek,
belsőépítésznek adott szabad kéz, művészi
önkifejezésük prioritása megint csak a poszt
modern múzeum általános jelensége. Az új
képzőművészeti múzeumokról állítják, hogy
a legfőbb művész bennük a múzeumi ember
- a kurátor kreátorrá, a kiállítás szerzőjévé
válik.7 A Terror Háza minden egyes terme az
építész gesztusa - mint mondtam, hatásos
és tehetséges gesztusa - a tárgyi emlékek
nek, amelyek gyakran esetlegesnek, szedettvedettnek tűnnek, ehhez képest sokkal kisebb
a jelentősége. Nem úgy viszont a részben in
teraktív hangzóanyagnak, amely megint csak
összefügg egy általános posztmodern múze
umi tendenciával, azzal, hogy korábban a mú
zeumról levált vagy hozzá sohasem tartozó
formák elkeverednek a múzeumi formákkal
és elativizálják azokat. A kulturális örökségperformance-ok, komplex hang-, fény-, lát
ványeffektusok (néha még szag-hatások is),
autentikus környezet, kétséges hitelességű
vagy kétségtelenül inautentikus tárgyak sok
helyen átvették a korábbi szerény panoptiku
mok, élőképek, son et lumiére-attrakciók he
lyét, s komoly versenytársaivá váltak a mú
zeumoknak.8 Élő, mezei szorgalmat, háziipart
űző, sütő-főző álparasztokat a skanzenekbe,
várjátékot minden várba!
A Terror Háza hatalmas hangzóanyagát
részben indokolja a kommunikatív emlékezet
tel összefüggő oral history jelentősége, s való
ban nagy hatású (a washingtoni United States
Holocaust Memorial Museumtól kölcsönzött
ötlettel) a kínzóan lassú liftben hallgatott és
a monitoron nézett elbeszélés az akasztás
ról. Máshol kevesebb több lenne. A hangok és
az összlátványok nyomasztó túlsúlya az olvas
ni való anyag fölött, a majdhogy nem irtózás
a betűtől mintha a ’múzeum a gyakorlati anal
fabéták számára’ eszményét valósítaná meg.
Pontosabban az írásos anyag - dokumentu
mok tömege - a fal. sőt, az egyik teremben
a padló tapétájává válik, s mint ilyen, megint
csak az összhatásnak rendelődik alá irrea
litásában, tömegességében. Bele-belekaphatunk egy-egy szöveg elolvasásába, de az
egész áttekintése reménytelen. A betűk ornamenssé válnak, és az ornamentika börtönéből
csak a tárlatvezető szabadíthatja ki, aki fel
olvasva kiemelheti a fontos részleteket, s élő
hangzóanyaggá teheti a szöveget. A részben
színház, részben múzeum trendje a tárlatve
zetés fölértékelődésében mutatkozik meg. A
performance trendjének pedig egyenesen pa
ródiája a Nyilas terem Szálasit felidéző sti
lizált - funkciótlan - panoptikum-figurája, a
mögé vetített Duna-csobbanásokkal és lövé
sekkel, miközben még a Hungarista Híradó is
harsog. Az Átöltözés termének szintén panoptikumi megoldása (a forgó babán félig nyilas,
félig ávós egyenruha) hatásosan rögzít érzéki
képbe egy történelmi tudnivalót, a kisnyilasok
integrálását a kommunista pártba.

Végére értem a meghatározás-kísérlet
nek. A Terror Háza eszerint történelmi em
lékhely, traumatikus kommunikatív emlékek
helye, kegyhely, megszentelt hely, emlékmű,
muzealizált emlékhely, múzeum, méghoz
zá posztmodern kínzás-múzeum, Ferenczfy
Kovács Attila építészeti alkotása, víziója és
gesztusa, továbbá performance és panopti
kum. Hogy mindez mire jó, arra kell most vá
laszolni.
A leírásban ismételten visszatért a hatá
sos jelző. Valóban, minden egyes terem jól
rögzíthető képben fejezi ki mondandóját. Még
a kevésbé sikeresek is hathatós mnemotechnikai fogódzóval szolgálnak. A Gulág terem
ben szőnyegtérképen járunk, rajta a Szovjet
unió lágerei vannak megjelölve, s az egész
szoba távolról vagont, illetve barakkot idéz fel.
Ablakai a képernyők, melyeken elhurcolt em
berek tanúvallomásait látni.
Az egyszerű, hatásos mondandó és a látvá
nyos bemutatás rendkívüli mértékben meg
növeli a múzeum célközönségét, s ez megint
csak egybevág a nemzetközi múzeumi boom
trendjével. Az elmúlt évtized sikertörténeté
ben azonban továbbra is megkülönböztetendő
kétfajta múzeum. Az esztétikai értékek
megőrzésének és bemutatásának mások a
feltételei és következményei, mint a történel
mi igazságénak. Bármennyire is nyilvánvaló,
hogy az előbbinek is van történelmi igazsága,
interpretáció-igénye, az esztétikai értéképpen
azt jelenti, hogy van egy része, amely önma
gáért beszél. A történelmi múzeumok tárgyai
nem beszélnek önmagukért, kontextus- és inÁtöltözés - Relocating
Fotók - Photos-. Szentiványi János
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terpretációs igényük összehasonlíthatatlanul
nagyobb a művészeti múzeumok tárgyainál.
A Terror Házának legfőbb megőrzendő' és
bemutatandó tárgya maga a ház. A tárgyi
anyag - legalábbis a tárlókban bemutatott
tárgyegyüttes - majdhogynem nevetségesen
szerény: a multimediális túlsúly, az archív (ko
rabeli és tanúvallomásokat archiváló) hang
zóanyag, az installáció előtérbe kerülése in
nen is megközelíthető. Ezek között újdonságok
is vannak, így például az eddig nyilvánosság
ra nem került dokumentumfilm a Nagy Imre-perről, mely annak idején alkalmatlannak
bizonyult azokra a propaganda-célokra, ame
lyek miatt készítették. Az Igazságszolgáltatás
teremben folyamatosan játszott filmet a hatá
sosság kedvéért nem magyarázzák: a bonyo
lultabb kérdésektől eltekintve a látogatók ilyen
módon a vádlottak nagy részét csak annyira
tudják azonosítani, amennyire maga a propa
gandafilm megteszi ezt.
Az egyes termek egyszerű történelmi igaz
ságokat közvetítenek: Magyarországon két
megszállás követte egymást, a nyilasok zsi
dókat gyilkoltak, az oroszok kényszermunká
ra vitték az embereket, az 1950-es években
tömeges kitelepítések voltak, a társadalmat
megfélemlítették, lehallgatták, a parasztokat
beszolgáltatásra kényszerítették, az egyhá
zat üldözték, a letartóztatottakat kínozták és
így tovább. Mindezek szilárd igazságok, közis
mert tények, amelyekhez a Terror Háza kevés
új ismeretet ad hozzá; érdeme inkább az, hogy
láthatóvá és emlékezetessé teszi.
A történelmi múzeumoknak van valami ál
talános ideológiájuk is. A XIX. század nem
zeti ébredéseinek idején ez a nacionaliz
mus volt: a nemzeti múzeumok alapítás- és
hőstörténetek. A típusukban a Terror Házához
igen közel álló, az 1990-es években keletkezett
holokauszt-múzeumok, különösen a túlélők
magánalapítványaiból alapított rengeteg ki
sebb múzeum vezérfonala az intolerancia, a
rasszizmus, az előítélet, az antiszemitizmus,
a gyűlölet elleni harc nemes és naiv felvilágo
sító eszménye. A Terror Háza üzenetét kissé
komplikáltabb kibogozni.
A megnyitás körüli vitákban a két fő kritikai
érv a nyilas és a kommunista terror bemuta
tásában mutatkozó terjedelmi aránytalanság,
valamint a Horthy-korszak és a nyilas terror
között mutatkozó diszkontinuitás volt. Ezeket
a kritikákat én nem tartom eléggé megalapo
zottnak, és többé-kevésbé meggyőzően érvel
tek vele szemben oly módon, hogy a ház nyilvá
nos történetét állították a középpontba, amely
valóban a nyilasok történetével kezdődött, és
az Andrássy út 60. valóban hosszabb ideig volt
az ávósok, mint a nyilasok főhadiszállása. A
muzealizált emlékhelynek nem kötelessége a
XX. századi magyar terror összképét bemu
tatni; megelégedhet azokkal a szálakkal, ame
lyek ebben a házban futottak össze, vagy ame
lyek innen indultak el.
Az én kritikám megfordítva arra irá
nyul, hogy a Terror Háza múzeumi koncep

ciójának kidolgozói éppen a ház fantasztikus
lehetőségei közül sokat nem használtak ki.
Ezek közül a legfontosabb az a különleges kö
rülmény, hogy az emlékhely egyszerre emlé
ke a nyilas és a kommunista terrornak, mert
valamilyen okból (milyen okból? tudnunk kel
lene. ..) a terrorszervezet ugyanabban az épü
letben maradt.9A bemutatással nem az a baj,
hogy részrehajló volna (nem az), hogy ne ítél
né el egyformán mindkét rémuralmat (egyfor
mán ítéli el), hanem az, hogy nem mutatja be
azt a két civilizációt, amelyből a kétfajta ter
ror kinőtt. Sőt, az átöltözési szcénával, mint
a kiállítás forgatókorongjával azt a közhe
lyet sugallja, hogy egyetlen csőcselékünk lé
vén a kétfajta terrort ugyanazok, vagy leg
alábbis ugyanaz a típus hajtotta végre. Ezzel
a „zsidó” és a „burzsuj”, illetve az „osztályáru
ló”, a „kulák”, a „lelket mérgező lelkész” démonikus figurája a prezentációban kicserélődik
ellenpárjára, a terrorista démonikus alakjá
ra. Ezzel nem az a baj, hogy az előbbiekkel
ellentétben ne lenne tettes és bűnös, ne tes
tesítené meg személyének balgaságától vagy
különösen ádáz voltától függetlenül a történe
lem démoniáját, hanem az, hogy indítórúgói
nak természete homályban marad. A rémtet
teknek is vannak rúgói.
Ezzel a megjegyzéssel talán azokat igazo
lom, akik úgy vélik, hogy szükség lett volna
a Horthy-korszak szellemi klímájának és ter
rorista eredettörténetének bemutatására. De
ez nem elengedhetetlen. Éppenséggel a ház
hoz kapcsolódva lehetett volna élettörténete
ket elbeszélni. S akkor talán másfajta átöltö
zési szcénák árnyalták volna a képet anélkül,
hogy a morális ítélet éle kicsorbult volna: vala
ki egyszer üldözött, majd nagyhatalmú üldöző,
hogy aztán a jól ismert pincékben saját beosz
tottai verjék agyon; az ÁVO főnöke az elsők kö
zött tartóztatja le fölöttesét az antifasiszta el
lenállásban, mint frakciózót (több mint egy
évtizedet raboskodik majd), de a ház ablaká
ból megmutatja neki az „első szabad május el
sejét”. Csakhogy ehhez ki kellene kutatni, és
meg kellene jeleníteni a ház történetét (nem
csak ezeket a közismert történeteket), amely
nek a kiállításon semmi nyoma. Az építészi és
régészeti rekonstrukciót - remélhetőleg helyt
álló módon - végrehajtották, de a ház törté
nészi rekonstrukcióját nem végezték el, funk
cióinak elméletével nem szolgáltak, a hozzá
kötődő személyiségek életrajzát nem dolgoz
ták fel. (A múzeum klasszikus feladatai közül
nem teljesül a tanítás, az ismeretek bővítése
és rendszerezése.)
Az áldozatok arcéle a személyes történetek
révén karakterisztikusabb, bár itt is üdvös lett
volna néhány történetet végigmesélni. Annál
is inkább, mert a kiállítás egy esetben nem a
köztudottat formálja látvánnyá, hanem azzal a
merész hipotézissel él, hogy 56-ig nem szór
ványos, gyenge és jelentéktelen forrongás és
oppozíció volt, hanem az egész korszakban
folyamatosan „széles körű ellenállási moz
galmak szerveződtek hazánkban, melyekben

minden társadalmi réteg részt vállalt a maga
módján”.10 Nem lévén történész, csak azt tu
dom mondani, hogy ez az állítás szöges ellen
tétben áll a kommunikatív emlékezettel és az
Ellenállás terme nem szolgál meggyőző bizo
nyítékokkal. A hipotézis ilyenformán egy köz
helyes elvárás kielégítéseként lepleződik le.
A múzeumnak éppúgy nincs elmélete 1956ról, mint az 1945-1948 közötti korszakról.
A látvány kiszorítja a tudást, s a múzeum
betűiszonyáért nem nyújt kárpótlást a múze
umi könyvesbolt.11
De hadd térjek vissza még egyszer a tette
sekhez, akiknek hiányos és esetlegesnek tűnő
arcképcsarnoka a pincében látható. A kiállí
tás tervezői egy másik fontos összehasonlítá
si lehetőséget is elmulasztottak a kétfajta ter
ror aktorai között. A nyilas terror elbukott, a
főbűnösöket kivégezték, a terrorlegények pe
dig börtönbe kerültek vagy szétszóródtak a vi
lágban. A vörös terror lassú elmúlása viszont
soha nem jelentette az elkövetők rendszeres
üldözését, mert ennek feltétele a kommunis
ta államok alapítástörténetét érintő radiká
lis kritika lett volna, nem pedig a kontinuitás
védelmében a bűnök hibákká, a gonosztettek
bűnös tévedésekké, a kommunizmus „gyer
mekbetegségeivé” enyhítése. A konszolidáció
hosszú, őszintétlen folyamatában ezért aztán
a tettesek is konszolidálódtak, életútjuk polgá
ri fordulatot vett, és csak borzongató társalgá
si téma lett múltjuk sötét oldala. Ezt a pikan
tériát erősíti a Terror Háza bemutatása is: a
közelmúlt egy-egy ismertebb személyiségéről
kiderül, hogy ávós volt.
A Terror Háza azt a nézetet képviseli, hogy
egy mértékkel kell mérni, és az ávósokat - ha
megbüntetni már nem is lehet, de - ugyanúgy
meg kell bélyegezni, mint a nyilasokat. Ezzel
egyetértek, s mégis úgy gondolom, hogy az
eltelt időt nem lehet számításon kívül hagy
ni. Nem abban az értelemben, hogy aki az el
múlt több mint ötven évben jó családapának/
anyának, hasznos szakembernek és derék
polgárnak bizonyult, annak töröltessék el a
bűne. Hanem csak azt szabad pellengérre ál
lítani, aki bizonyosan és tevőleges értelem
ben bűnös volt. Ehhez egy ávós rendfokozat
- különösen az alacsony rendfokozat - nem
elegendő. Az idő nem homályosítja el, de kol
lektivizálás helyett individualizálja a bűnöket.
Mindenki fair eljárást érdemel. Én nem va
gyok meggyőződve arról, hogy a szégyentáb
lára kitett mindegyik ávós alhadnagynő a ter
ror gépezetének nemcsak kis csavarja, hanem
motorja volt, s ezt a Terror Háza dokumentu
mokkal tudja bizonyítani. S mérjünk egy mér
cével: ugyanerről a nyilasok esetében sem va
gyok meggyőződve.
Ez azonban megint visszavezet a tudo
mányhoz és a teóriához, amely hiányzik a
Terror Háza remek installációi mögül. A mú
zeum, miközben dokumentálja az orosz csa
patok 1989-es kivonulását, sőt, merőben szo
katlan módon muzealizálja saját megnyitását
is (amelyet közismerten a választási propa
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ganda szolgálatába állítottak), nem számol
el azzal a majd’ negyed évszázaddal, amely
ben már nem volt mindennapi terror, no
ha továbbra Is diktatúra volt. Mivel nincs el
mélete a konszolidációról, a Kádár-korszak
úgynevezett békeéveiről, meghosszabbítja
és megörökíti a terrort a rendszerváltásig,
sőt, tisztán aktuálpolitikai okokból 2002-ben
is hajlandó azonosítani a politikai ellenfele
ket a terror híveivel, s ezzel védtelenné vá
lik az ellenkező előjelű történelmi abszur
ditásokkal, például a III/Il-es ügynökök
retrospektív honvédelmi pátoszával szem
ben. A muzeológia és a történettudomány
nagyobb dicsőségére a csúcsot a ház igaz
gatója állítja be, amikor a múzeum költségvetését csökkentő parlamenti javaslatra az
zal riposztozik, hogy sikerült megszerezni - a
tettesek táblájára - a javaslattevő képviselő
apjának fényképét.
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What is the House of Terror?
The question, whether the preserving of a series
of certain objects can lead to the establishing of a
museum is not an academic one at all. It applies to
the House of Terror as well. The museum, opened
in 2002, is situated in the building where during
the last phase of World War II the headquarters
of the Hungarian Nazi Party could be found and
after the war it served as the HQ of the communist
state security bureau. The building at 60 Andrássy
Boulvard is undoubtedly a national memorial place
full of traumatic memories and as such is still not
just part of the common historical remembrance
but (since many victims of both terrors are still
alive) is the symbol of our past not yet absorbed.
The author of the article gives voice to his opinion
that the establishing of the museum had been a
necessary act and is far from disputing the power
and quality of the exhibition. Nevertheless, in his
opinion the exhibition, no matter how powerful it is,
lacks the historical foundation and consistency, in
certain cases and parts the balance and the setting
in which the intellectual content is placed.

A látvány anatóm iája
Beszélgetés a Terror Háza Múzeum kiállításának alkotóival
Szacsvay Éva
A tudományos kiállítások válságát éljük Euró
pában. Úgy tűnik, hogy a vitrinekbe helyezett
tárgyak, a sűrűn elhelyezett feliratok és szö
vegek már nem elégítik ki a látogatót, aki lát
ványokat vár a felfokozott vizualitás korában.
Ez a kiállítás kivételes abból a szempontból,
hogy sikerült a tudományos tartalmat képi
nyelven elmondani. Kérdezem tehát, hogy ki
a látványterv készítője?
Fábry Sándor: F. Kovács Attila.
F. Kovács Attila: Én csak egy későbbi fázis
ban léptem a kiállítás építésébe, azután, hogy
egy másik építész csoport lemondta a felada
tot. Azért jöttem haza Amerikából, mert már
ottlétem alatt is több e-mailt kaptam Kardos
Csabától Fábry kapacitálására, hogy vállal
jam el ezt a feladatot. Megérkezésem után
azonnal összeültünk, és egyeztettük a lénye
ges elvi kérdéseket. Ez a múzeum elsősorban

szakrális emlékhely, az áldozatoknak kell em
léket állítania, de fontos, hogy ezen túl a jelen
fiatal korosztályainak is kell, hogy szóljon a
kiállítás, azoknak, akiket ma már tényleg nem
lehet vitrinekkel és feliratokkal becsalogatni a
múzeumba. Másrészt olyan történeti korsza
kot kell bemutatni, amely még nincs lezárva,
egyes vonatkozásai nincsenek feltárva sem,
ezért rengeteg feszültségre, pl. a még élő
áldozatok érzelmeire kell számítani. Olyan
emlékmúzeumot kellett létrehozni, amely
katartikus élményt tud adni a látogatónak
- ha érintett, azért, ha nem, akkor azért;
azoknak a fiataloknak is, akik a kiállítást már
mint egy science-fiction-t fogják végignézni. A
megbeszélés után nekiültem és elkészítettem
a terveket a termekre, ezeket azután bemu
tattam. Csupán egy teremben alakítottuk át
az eredeti tervet, a többit úgy fogadták el,
ahogyan elkészítettem.
Fábry Sándor: F. Kovács Attila volt, aki a
kiállítást megtervezte, a kezdeti munkálatok

után a fejéről a talpára állította, az ő tehet
sége hozta létre a kiállítást. Meghívása Szalai
András ötlete volt: én már korábban dolgoz
tam együtt F. Kovács Attilával a filmszakmá
ban, és mindketten őt gondoltuk alkalmas
nak erre a feladatra. Attilának van művészi
angazsmanja, ötlete, intuíciója. A pince-tervet
például csupán néhány fotó és szubjektív viszszaemlékezés alapján készítette el.
Engem Schmidt Mária kért fel, és az első
dolgom az volt, hogy vittem a hozzáértő ba
rátaimat, Szalai Andrást, Kardos Csabát és F.
Kovács Attilát. Amikor Szalai András felvetet
te, hogy F. Kovács Attilát hívjuk meg, ezt mi
is heurisztikusnak éreztük, mert igen nehéz
helyzetben voltunk. Sándor János korrekten
működött, amíg az eredeti épület rekonstruk
ciójáról volt szó, de a kiállítás megvalósítása
túl soknak bizonyult a számára. Sándor János
azt mondta Attilának, amikor találkoztak,
hogy miért nem jött hamarabb? Ilyen tisztes
ségesen nem történt projektben építész sze-
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mélycsere, mint itt. Amit mi F. Kovács Attila
előtt elvégeztünk, az a projekt elméleti alap
jainak lerakása volt, eléggé világosan ahhoz,
hogy mire ő belépett, mi m ár el tudtunk mon
dani neki egy tervet, amit aztán ő teremről
teremre fordított le a látvány nyelvére.
Akkoriban sok múzeumot megnéztünk Lit
vániában, Lettországban, Moszkvában, Lon
donban, Berlinben, úgyhogy amikor négyen
együtt ültünk, a világnak ilyen típusú múzeu
mai közül sokat már láttunk. Együtt alakítot
tuk ki a „szakralitásnak” és a múzeumnak az
arányát, a kiállítási eszközök szerepét és ará
nyát. Ezt a múzeumot valójában sok rétegben
lehet nézni, tehát a katartikus élmény után
vissza lehet menni, és a hang- film-, illetve
képanyagban a részleteket meg lehet kapni.
Elvileg számítógépek, videoberendezések,
hangtechnikák segítségével el lehet menni
mélyebbre. Sőt szerettük volna, hogy egy
dokumentációs központ jöjjön létre az isme
retek további megszerzése érdekében. Mi ezt
a kiállítást nyitott struktúrának tekintettük;
a teremszövegek az alumíniumtáblákon
csupán ajánlatot jelentenek, amihez további
információkat lehet szerezni a kiállításban
levő médiumok segítségével. 2001 elején
szálltam be ebbe a munkába; a történészek
által kialakított terv hibáit mi is láttuk, noha
nem vagyunk történészek, de azokon már
nem tudtunk változtatni. Gondolok például
az ávós-nyilas átöltözés leegyszerűsítésére,
vagy arra, hogy a Rajk-per nélkül elég nehéz
erről a korszakról beszélni. Nyilvánvaló, hogy
Schmidt Máriát a megfogalmazáskor a napi
politikai események kissé „fogva tartották”.
Minden megbeszélésen hangsúlyoztuk, hogy
ez a múzeum a napi politikai események
felett áll, az azonban tény, hogy a kiállítás
megvalósítását Szájer József és az Orbán
kormány tette lehetővé: ők adtak ehhez
pénzt, paripát, fegyvert. Az építész F. Kovács
Attila nem nagyon tudott olyat kérni, amit a
múzeum vezetője meg ne adott volna. Igenis
sok pénzből készült ez a múzeum, de ezzel el
tudunk számolni: többszörösen is voltak vizs
gálatok. minden ülésen rákérdeztünk, hogy
a pénzügyi dolgok rendben vannak-e, bár a
dolognak ehhez a részéhez mi nem értünk.
F. Kovács Attila: Szeretnék még a rokon
vagy hasonló múzeumok kérdéséhez hozzá
szólni, amelyeket meglátogattunk. Én valójá
ban csak a lett és a litván múzeumot láttam,
illetve még Berlinben a Holocaust Múzeumot;
ebből a három példából számomra az volt a
tanulság, hogy nem ilyet szeretnék, de olyat
nem láttam, ami az én elgondolásom iránya
lett volna.
Fábry Sándor: A vilniusi KGB pincéje ugyan
nem kiállítás, ott megmaradt a börtön eredeti
állapotában; annak a megtekintésekor lát
szott Attila arcán, hogy a látvány hatni fog rá.
F. Kovács Attila: Igen, ez így volt.
Fábry Sándor: A berlini Holocaust Múze
umról tudnivaló, hogy először csupán egy
szakrális teret akartak, ezt el is készítették,

A Kígyós nő szobra - Sculpture of the Woman with Snake
és csak később kezdték meg a tárgyak bera
kását a térbe. Kis ablakokban (vitrinekben)
most zsidó tárgyak vannak elhelyezve, de
láttuk azt a 47 betoncölöpből álló oszlopsort
is az udvaron, amely azért készült, mert Izra
el Állam 1947-ben alakult. Tudtuk, hogy ezt a
megoldást nem akarjuk, ilyen direkt üzenetet
hordozó elemeket nem tervezünk.
A tervezés idejéből idéznék egy anekdotikus példát: elég hamar egyetértettünk
abban, hogy szürke legyen az épület, hogy
homokfúvott üvegeket használunk stb. Attila
egy késő este mondta, tervezzük úgy, hogy
kívülről lehessen belátni üvegfalon keresztül
a pincékbe, nem valami triviális jelenetet lá
tandó, hanem ott egy méter magasan fáradt
olaj úszna. Elküldtük egymást a fenébe, és
reggel, amikor felébredtünk, jöttem rá, milyen
fontos ez az ötlet. Megtaláltunk egy megfoghatatlant, így került a fáradt olaj a tank alá.
F. Kovács Attila: Ami egyébként érdekes,
és Radnóti Sándor cikkében többször is
előfordul, de György Péter is ezzel jött; lehet,
hogy műveletlenség, de nem tudtuk, hogy Wa
shingtonban is van egy Holocaust Múzeum,
azt mi nem láttuk, én magam sem tudtam
róla. Mindenki azzal veti össze, ahhoz hason
lónak ítéli, de mi nem is láttuk.
Fábry Sándor: Amikor néhány hónap múlva
újra megnéztem a kiállítást, megdöbbenve
láttam, hogy nincsenek teremszövegek, hogy
fejhallgatót csak a külföldiek kapnak. Láttam
a kiállításnak néhány hiányosságát, de mind
ez nem ok arra, hogy a sajtó ebben a fclajzott
(választási) időszakban olyan vehemensen
rontson a múzeumnak, ahogyan ezt tette.
Finoman jelezném, hogy amikor mi 2001 feb
ruárjában elkezdtünk ezen a kiállításon mor

fondírozni, az volt a terv, hogy 2001. október
23-án kerül átadásra. Mindannyian mondtuk,
hogy ez megoldhatatlan, így lett azután a
megnyitás a kommunizmus áldozatainak az
emléknapján. Ami ezt követően kérdés: ho
gyan került, és ki tolta be a múzeumot a poli
tikába, de ennek a beszélgetésnek most nem
ez a tárgya. A Terror Háza elnevezés, amit
közösen találtunk ki, állandóan visszatérő
vitatéma, amit Radnóti Sándor úgy seper el,
mintha nem is lett volna. Másik vitatéma,
hogy 3 terem foglalkozik a nyilas korszakkal
és 33 a kommunizmussal. Hiába mondtuk,
hogy ez a ház történetével van összefüggés
ben, meg azzal, hogy az egyik néhány hónapig
tartott (bár hatása ennél jóval nagyobb), a
másik mégiscsak negyven évig. Ugyanakkor
felhívnám arra a figyelmet, hogy az épület
megjelenésében és a bejárati emlékhelyeknél
a nyilaskereszt és vörös csillag feltüntetésé
vel hangsúlyozzuk, hogy a kettőt egyforma
súllyal kezeljük. Ez nem akar politikai sandaság lenni, de nem lehet a Gulágot Auschwitz
kisebbítésére felhozni; ez rossz gondolkodásmód. A Gulágot is be kell vallani, Auschwitzot
is be kell vallani. Heller Ágnes is azt mondta,
hogy Auschwitz egyenlő a Gulággal. Mi is ezt
mondjuk. Azzal pedig, amikor azt kérdezik,
hogy a homlokzat egyik oldalán a nyilaske
reszt beljebb van, vagy kijjebb a csillag, nem
tudunk mit kezdeni.
F. Kovács Attila: Azt is kérdezték, hogy
miért van a nyilaskeresztes márványoszlop a
bal oldalon és a vörös csillag a jobb oldalon:
tudod, miért van így?
Fábry Sándor: Persze, hiszen kronológiá
ban van elhelyezve, balról jobbra haladva ol
vasunk. Elvetélt ötletekről is lehetne beszélni;
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sok ilyen volt az első építész csapat terveiben,
például az üvegburkolat az áldozatok nevével,
amellyel a házat tervezték borítani. Ezt mi
elvetettük, és F. Kovács Attila megtervezte
a pengefalat, amely így, mint egy passe
partout, egyszerű és világos. Azon gondol
kodtunk, hogy az épületet hogyan jelöljük meg
a többi között; ez jó metaforikus megoldásnak
tűnt. Egyébként nem teljes, mert a járdán
zárult volna, ahol fekete gránitkövet tervezett,
elöl vérszilvafákkal az utcai fasorba, ahol kü
lönösebben értékes fák nem állnak; ezzel lett
volna a látvány komplett.
Szacsvay Éva: A tárgyakról szeretnék kér
dezni: egy olyan szűkös történeti szakaszból,
tárgyakkal szűkösen ellátott világból szinte
lehetetlen feladat egy egész házat három
emeleten megtölteni kiállítási tárgyakkal.
Ehhez képest a kiállítás kitűnő tárgyakkal
telt meg, festményekkel, szobrokkal, és ami
minket igazán izgat, a börtöntárgyak soka
ságával, amelyekről tudjuk, milyen nehéz
egyáltalán találni, hozzájutni.

lógattak. Ő fedezte fel, hogy Mikus Sándor
özvegye a Százados úti műteremben él, még
ott van minden, a kalapács, a rajzok és a ta
nulmányok.
F. Kovács Attila: Több múzeumból történt a
kölcsönzés (Hadtörténeti, Nemzeti, stb.), tehát
a múzeumi raktárakban sok tárgy volt, de én
már korábban filmterepszemlék során bejár
tam az országot. Sok filmet csináltam az ötve
nes évekről, tudtam, hogy Várpalotán van egy
Ádám-Éva szobor, Inotán volt a gyár bejárata
mellett egy munkás-munkásnő szobor. Ami
kor kiderült, hogy a lépcsőház, amely az épület
főlépcsőháza volt, statikailag nem áll meg a lá
bán, a régi vörösmárvány lépcsőkarokat meg
kell erősíteni, akkor jött az az ötletem, hogy a
lépcsőházba felépítenék egy teherhordó falat.
Ez tulajdonképpen átlyukasztva szoborfül
keként működik, megoldja a lépcsőház sta
tikáját, és ezzel az egész lépcsőház kiállítási
térré változik. Szoborgalériává, ahol kisplasz
tikáktól kezdve reliefeken át a nagy szobrokig
mindent elhelyeztünk. Ezeket a szobrokat én

a galériába került, amely pontosan kifejez
egy kort és egy szellemet. Nem igazi szobor:
gipszszobor bronz patinával elkészítve, de ez
maga is a korhoz tartozik. Ezek voltak a kor
anyagai.
Fábry Sándor: Itt van például az a híres
relief a szentendrei házgyár homlokzatáról,
azt Attila egyszerűen leszedette: mi naponta
százszor elmentünk mellette, de Attila észre
vette, megszerezte.
F. Kovács Attila: A szovjet házgyárból lé
nyegében már csak az a kis portaszerű épület
volt meg, amelyen ez a relief állt. Kinyomoz-

A szovjet tanácsadók szobája
Room of the Soviet advisors

Gulag - Gulag
Fábry Sándor: Mi a börtöntárgyakról
viszonylag keveset tudunk: ezt a múzeum
szakembergárdája gyűjtötte be, gondolom,
elsősorban felajánlások formájában. De itt
megint csak Attila vehemenciáját kell fel
hozni, aki maga mellé vette kitűnő filmgyári
kollégánkat, Makai Lacit, és a volt Munkásmozgalmi Múzeumból kitűnő tárgyakat vá-

kutattam fel, szóltam a múzeumi kollégáknak,
hogy hol mit láttam, de sokszor magamnak
kellett elmennem, hogy a tárgyakat meg is
kapjuk. így történt a Mikusnétól való kölcsön
zés is; nem volt könnyű az ügy intézése - bi
zonyos háttérinformációk nyomán visszakozni
látszott -, de végül sikerült megegyeznünk.
Különösen fontos, hogy a Kígyós nő szobor

tűk, hogy kinek a tulajdona a portaépület;
már éppen bontásra került, így odaadták
ajándékba, ez látható „fogadófalként” a jegy
pénztárnál. De ugyanígy a Dózsa György úti
MÉMOSZ székházon voltak hatalmas mészkő
reliefek, amiket már éppen bontottak le, azt is
megmentettük.
Fábry Sándor: Lényegében tehát a tárgyak
egy részének kiválasztása nem muzeológiai
szempontú, vagy nem úgy muzeológiai
szempontú, ahogyan ez lenni szokott, hanem
itt „berendezés”, a szónak jó értelmében,
vagyis nem jelentésbeli vagy művészi ér
ték, nem szisztematikus gyűjtőmunkának a
„szűrlete”. A Nemzeti Múzeumban, a Műszaki
Múzeumban is sok minden volt, de talán
érdemes megemlíteni, hogy ott döbbentünk
rá: pillanatnyilag az ötvenes-hatvanas évek
anyagának gyűjtése Magyarországon szin
te Csáki szalmája, jóllehet Nyugaton már
komoly gyűjtőkörrel rendelkezik, és a bükié
pálcikafotel ugyanúgy árverésen szerepel,
mint egy firenzei kredenc.
Szacsvay Éva: A tudományos kiállítások
válságának a másik oldala abból fakad,
hogy eddig a kiállítások koncepciója azok
ra az adatokra épült, amelyeket a tárgyak
hordoztak, most pedig egy teljesen másik
világ következik, amikor egy gondolatot kell
megerősíteni a tárgyakkal, vagy bele kell
helyezni a tárgyat egy meglevő kész gondolati
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összefüggésbe. Itt, ebben a kiállításban az
ragadja meg a szakembert, hogy sikerült a
jó középmezó't megtalálni, hogy vannak ön
magukat értelmező' tárgyak, amelyeknek van
saját tudományos üzenetük, mondanivalójuk,
és vannak, amelyek a másik módon kerül
nek egy gondolati összefüggésbe. Példaként
említeném a szovjet szakértők szobájában
elhelyezett uborkásüveget. Az üveg egy egész
műszaki tárgytömeg között áll, és pontosan
megjelöli a milió't annak, akinek van emléke
az ötvenes-hatvanas évek orosz táplálkozási
kultúrájáról (vodka után savanyú uborka):
és azonnal informál, hogy itt nem egy valós
enteriőrt mutatnak be, csupán felidéznek
egy környezetet. Valakinek azonban ezt ki
kellett találnia, hogy ezzel az uborkásüveggel
megerősítse azt a mindenünnen összegyűjtött
telefon- és lehallgatókészülék tárgyegyüttest
mint „berendezést”?
F. Kovács Attila: Ez az enteriőr valóban
majdnem úgy jött létre, mint egy filmdíszlet,
egy fikció: hogyan képzeljük el ma, milyen
lehetett egy tanácsadónak, katonaembernek
a szobája? Elismerjük, hogy ez a valóságban
kevésbé attraktív tárgyakkal van berendezve:
a kiállítás sűrítmény, esszencia, és ha csak
annyit tettünk volna be, amennyit szigorúan a
valóságban lehetne, nem érné el azt a vizuális
intenzitást, amit egy kiállításnak nyújtania
kell, amely több mint filmdíszlet, úgy tud
megjelenni, mint egy kiállítási enteriőr.
Szalai András: Az újabb múzeumi kiállítá
sok nagyobb hangsúlyt engednek a felidéző
erőnek, az élménynek, a tárgyak által su
gárzott jelentéseknek, a konnotációknak,
a hangulatnak: tehát az uborkásüveg nem
egy akkori uborkásüveg, mert azt elég ne
héz lett volna előteremteni, mégis utalni
tud valamire. A tárgyaknak nagyon széles
értelmezési tartományt hordozó erejük van;
ezt az erőt nem mindig szokta a hagyomá
nyos muzeológia használni. Jó, ha a rendező
bizonyos értelemben a tárgyakra, valamint
az építészeti belsőre, az atmoszférára bízza
magát. Nagyon pontosan lehet ezekkel a rész
letekkel is tartalm at és üzenetet artikulálni,
de az is lehet, hogy más kontextusba helyezve
ugyanezeket a tárgyakat, más értelme lesz az
egésznek. A vizualitás, a film, illetve a hangu
latteremtés, atmoszférateremtés felől nézve
magától értetődőek ezek a megoldások. A ha
zai muzeológiában, amely nem mindig vizuá
lis műfaj (ezt azért tegyük hozzá zárójelben),
ez nem tűnik evidenciának.
Más dolog a szöveges rész. Az F. Kovács
Attila által teremtett látvány olyan közeg,
amely jól képes befogadni egy történeti
műhelyvitába - ha nem is szögesen ellenté
tes, de a korral kapcsolatos - finom értelme
zési eltéréseket is tartalmazó elképzeléseket,
történészi szöveget, koncepciót, tartalmat.
Amikor folyt a vita a Terror Házával kapcso
latban (hogy ez miről is szól, hogy mennyire
propagandisztikus, mennyire koncepciózus,
vagy mennyire „suskusol” el bizonyos törté

neti tényeket), akkor az értelmezni próbálók
közül csak nagyon kevesen vették észre, hogy
a kiállításnak önálló ereje és hatása van a
vizualitás, a tárgyak, az építészeti közege
révén.
A pengefal-vitánál is a szövegekhez kötött
ség, tehát a szavak ereje jelent meg szemben
a vizualitás, a látvány erejével. Most már
elhangzottak olyan vélemények is, hogy ez
kicsinyes probléma, mert az egész pengefalproblémát is a tiszta artikuláció és ennek a
tiszta formai artikulációnak a következtében
létrejövő felidéző erő - nem tudok erre jobb

szinkretikusabb, élményszerűbb, vizuális
hatású kiállítások - mint pl. a Musée D’Orsay,
kiderült, hogy amit egy képzőművészeti mú
zeum megoldhat, nem biztos, hogy egy tu
dományos kiállítás hasonlóan követhet. Más
dolog képzőművészeti kiállítási kontextusba
tenni egy szocreál szobrot, és más dolog egy
kor atmoszféráját jelezni vele, mert ez megint
más műfaj.
Szacsvay Éva: Azért itt irigylésre méltóan
szerencsés átjárhatóság van a verbalizmus és
a kép, tehát a szöveg és látvány között, éppen
ezért nem hiányoznak a szövegek (szerencsés

„Oltár”az Alumínium teremben - „Altar”in the Aluminium hall
szót mondani -, ez az evokatív erő lépteti
„működésbe”, ez teszi hitelessé, ez teszi
értelmezhetővé. Még a vizuális analfabetiz
mus sem lehet akadály, mert nagyon világosan
érthető dolog van ott, csak nem biztos, hogy
szavakra lehet fordítani. A szavakra fordítás,
hogy melyik jel van jobbra, melyik van balra,
a nyilaskereszt vagy vörös csillag, miért ilyen,
miért olyan stb., ez a látvány és a komplexitás
szempontjából kicsinyes dolog. Tehát a lát
ványban van az, ami korszerűvé teszi az egé
szet. Ami azokat a muzeológiai problémákat
illeti, amelyek zömmel az 1970-80-as évektől
vannak jelen, és amelyekben a lépésről-lépésre lineárisan építkező kiállítást felváltották a

mennyiség van belőlük). Az is szerencsés,
hogy helyettük idézeteket találunk.
Fábry Sándor: Csak egy flekknyi szöveg
van, amelyet a fémtáblákon olvashatunk, de
nem is kötelező azt sem elolvasni.
Szalai András: Egy mondatot szeretnék az
előbbi problémához még hozzátenni. A Musée
d’Orsay képzőművészeti múzeum, de minden
múzeum más, minden múzeum egy külön fel
adat formájában jelentkezik, minden múzeum
másról szól, és annak a konkrét múzeumi
szituációnak a tükrében kell döntéseket hozni
nagyon nagy magabiztossággal. Ehhez álta
lában sok idő szükséges: itt most viszonylag
kevés időnk volt, így csak Kovács Attilának
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köszönhető, hogy maximálisan kihozta az
összes lehetőséget ebből a sajátos házból
és sajátos feladatból. Ennek a háznak önálló
története is van, ez külön kontextus, de nem
erről szól a kiállítás.
F. Kovács Attila: Az előbb el akartam
mondani (és ezt egy szakmai folyóiratban
érdemes elmondani), hogy a hagyományos
múzeumban egy semleges térben mikrovi
lágok, azaz tárlók között halad a látogató. Én
úgy próbáltam felfogni, hogy éppen ezeket a
mikrovilágokat nagyítanám fel, vagyis bejár
ható múzeumi tárlókat építenék, amelyben
a látogató sétál, amelyben még lehetnek
további mikrovilágok, további tárlók, ahogyan
a maci tartja a sajtdobozon a még kisebb
macit a sajtdobozon; tervemben benne van
az építészeti léptékkel való játszás gondolata
is. A múzeumot úgy is fel lehet fogni, mint egy
bejárható léptékben megépített múzeumi tár
lók sokaságát.
Fábry Sándor: Például amikor belépsz a
Gulág terembe, és a szőnyegen a térképen
jársz, akkor benne vagy egy vitrinben.
Beszélnünk kell arról, hogy mindeddig két
szakmai elemzést ismerünk a kiállításról: Bo
jár Iván Andrásét és Radnóti Sándorét.'
F. Kovács Attila: És Keserű Katalinét; ezt
csak én ismerem, mert nekem megküldték.

Ez szenzációs, még nem jelent meg. Fantasz
tikus írás, egészen kivételes szinten és euró
pai kontextusban történik az elemzés.
Fábry Sándor: Tehát Radnóti Sándor cikke
után a múzeumi szakma most kezdi felemelni
fejét a politika romjai alól, mert lényegében
olyan kereszttűzbe került a kiállítás, hogy ma
gáról a műről, ami azért láthatólag van, nem
lehetett beszélni. A múzeumról mint szakmai
alkotásról egyszerűen item esett szó.
Szalai András.- Ugyanakkor mindig, ami
kor a múzeumi alkotás érintőlegesen szóba
került, azzal kapcsolatban csak azt lehetett
olvasni, hogy az rendben van.
SzacsvayÉva: Amikor ezt az interjút tervbe
vettük novemberben, megint olyan nagy volt
körülötte a vihar, hogy sürgetőnek éreztük a
szakmai referenciák megjelenését az eredeti
terv szerint, az idei első számban. Sajnos
tartalmi változások miatt tolódott el a mos
tani második számba. Nos, mi a kiállítás
művészeti alkotómunkájára és kivitelezésére
vagyunk kíváncsiak. Ennek az értékelésére
lenne szükség ahhoz, hogy ez a kiállítás oda
kerülhessen a kiállítások sorában, ahová
kerülnie kell, mert meggyőződésem, hogy
kiemelkedő teljesítmény. Megkockáztatható,
legalábbis saját külföldi kiállítási ismereteim
alapján, hogy Európában is annak számít.

Szalai András: Köszönjük, ha ezt így gon
dolja, mert például könnyű vizuálissá tenni
egy korszak képzőművészetét, és erre sokkal
több példa van a világban, mint a történeti
kiállításra; ebből a szempontból ez a leg
problematikusabb. Talán a korszakok egészét
bemutatni akaró életmód, technika megraga
dására törekvő antropológiai kiállításnál van
erre még lehetőség: sajnos ilyen vizuális nyel
ven előadott történeti kiállításra nincs példa.
Fábry Sándor: Ami azért nem menti a kiál
lítás bizonyos pontjainak történészi vitathatóságát. Mi a magunk részéről szerettük volna,
ha egy történész testület hagyja jóvá ezt a for
gatókönyvet, és ezzel elébe mehettünk volna
a politikai csatározásoknak. Nem ismertük a
történész szakmát, azt szerettük volna, hogy
ne nemzetközi, hanem hazai történész testü
let vegye a kezébe a kiállítást tanácsadó tes
tületként, de ezzel darázsfészekbe nyúltunk,
mert olyan mély politikai ellentétek hatják
át a történész szakmát, hogy végül ebben a
dologban magunkra maradtunk.
Szacsvay Éva: Tudjuk (és baj az is), hogy
a történettudomány Európában is válságban
van, és ennek nyomai a hazai történettudo
mányban is feltűnnek; például arra hivatkoz
hatok, hogy az etnológiai-antropológiai kon
ferenciákon szinte ritkaságnak számítanak
a kora újkor vagy más korszakok (levéltári
anyagból eredő) kutatási beszámolói. Viszszatérve a kiállítás megvalósításához: egyik
fő erénye a ritmus.
F. Kovács Attila: A tervezés legfontosabb
része az volt, hogy vizuálisan minden terem
egy újabb meglepetés legyen. Vagy úgy, hogy
minden terem sokkal intenzívebb mint az
előző, vagy úgy, hogy sokkal szerényebb,
visszafogottabb, nyugodtabb. A kiállításnak
minden korosztály számára érdekesnek kell
lennie. Fontos, hogy érdeklődéssel menjenek
végig a múzeumon, ne unják el, ne legyen a
kiállításban önismétlés, legyen elviselhető
ritmusa az egésznek, ne fárasszon ki korán.
Arra is gondolni kellett, hogy a vizuális kon
cepció szerint ez az egész mint bejárható tér
milyen élményeket ad, milyen lesz a drama
turgiája. Nekem, mióta a szűk értelemben vett
építészetet otthagytam, az a szakmám, hogy
felismerjem, hogy a különböző terek milyen
dramatikus erővel bírnak. Ez a dramatur
gia az, amit „kihasználtam” az átélhetőség
céljára, úgy, hogy a tér dramatikus hatását
beépítem a művekbe.
Szacsvay Éva: A térkép-szőnyeg a Gulág
teremben nagyon meglepő, és nagyon új láto
gatói részvételt kíván meg.
F. Kovács Attila: A Szovjetunió térképe a
léptékkel való játék. Ha egy országot betesz
az ember egy terembe (ami nem kis terem),
akkor nagyon jól tudja érzékeltetni a távolsá
gokat. A távolság nekünk verbális vagy iro
dalmi kategória, hogy „valahol az Urálon túl”,
de amint az ember maga előtt látja a földön
Budapest és a volt Szovjetunió országhatára
közötti távolságot, majd ahhoz képest látja

14

a Gulág távolságát, akkor fogalmat alkothat
magáról a távolságról. Hogy valóban a világ
másik végére vitték el az embereket.
Szalai András: Egy ilyen „feszes keretbe”
szorított térképen egészen másképpen tuda
tosul az ember agyában a távolság és annak
a mérete, amiró'l szó van, mintha a falon van
a térkép.
F. Kovács Attila: A felekezeti-teremben a ke
reszt a padló alá van rejtve. Ennek szakrális
hangulatú térnek kellett lennie, ezért boltíves
a terem. Ezért jutott az eszembe, hogy a
kereszt elrejtett, mint amikor az ávósok fel
szakítják a padlót, és a padló alatt megjelenik
a hatalmas, viasszal borított kereszt, de ezt
sem lehet precízen verbalizálni. A terem a
kis vitrinekkel és az apró tárgyakkal megint
komplex élmény, de az egész elmagyarázása
használati utasításnak látszik ahhoz képest,
amely a látogatót éri, ha belép a terembe.
Szacsvay Éva: A szakrális kultuszok nagyon
találóak, kitűnőek az „oltárszerkesztések”
szerepeltetései - gondolok például az alumí
nium teremre.
F. Kovács Attila: A Felekezetek-terem része
az oltárrészlet a betett falusi megafonokkal,
mint egy apszissal például; ezek mind építé
szeti és művészeti kánonok alapján, de sajá
tos személyes interpretációval épülnek fel.
Szacsvay Éva: És a vádiratokkal tapétázott
falak?
F. Kovács Attila: Az tulajdonképpen a be
járható tárlóhoz utal vissza; irattenger, ezen
kellene valahogy átjutnia a látogatónak.
Szalai András: Ugyanakkor ez utal a vádak
koncepciós kreált jellegére, a sok papír által Igazságszolgáltatás - Administration of justice
teremtett valóságra, ami jellemezője volt Fotók - Photos: Szentiványi János
ennek kornak.
Fábry Sándor: Én azért még elmondanám,
de most, hogy már ketten is mondjátok, én is
hogy a történészi koncepció esetleges hibái
elfogadom, hogy ez a vizuális geg mentette
olykor a látványra is hatnak. A történészi meg a termet.
oldal erőltette például azt, amit én vizuálisan
Szalai András: Pontosan így van - mint az
is gyengének találok, hogy itt az egész nép átöltözés és a kettős megszállás termét is, ha
ellenállt. Tudjuk, hogy semmilyen tényleges nem megyünk bele a szövegekbe.
Fábry Sándor: Szerintem, bár én nem
ellenállásról nem lehet beszélni, leszámítva
azt, hogy néhány katolikus fiatalt berántottak vagyok történész, az egésznek a fókuszába
ál-kémügyekbe.
56-ot kellett volna állítani, akkor megérthető'
Szacsvay Éva: Én éppen úgy értelmeztem,
az egész folyamat, az, hogy honnan jutottunk
hogy a terem üressége és a megcímzése el 56-ig, és az is, hogy miért kellett utána en
szinte gegszerűen idézi fel, hogy az ellenállás gedni a gyeplőt.
belső, nem létező ellenállás volt.
Szacsvay Éva: Azt hiszem, ez a te koncepci
Fábry Sándor: Igen, jó, jogos észrevétel.
ód és valóságod a korszakról, de érvényesek
Szalai András: Nekem is inkább az a meglá lehetnek más koncepciók és valóságok is. Ez
tásom, hogy megmenti ezt a dolgot attól, hogy a kiállítás a megértés ahá-it a hozzáértőkből
annak értelmezése félrecsúszhasson.
vagy a benne éltekből azonnal kiváltja, azok
Fábry Sándor: Jó, akkor jó, ha ti így látjá ból pedig, akik nem ismerik, a látvány és az
tok.
egyszerű nyelvi szimbólumok révén adekvát
F. Kovács Attila: Szeretném közbeszúrni reakciókat vált ki.
nem a bizonyítvány magyarázásaként -, hogy
Szalai András: így működött ez mindig:
néhány hónapja volt egy német múzeumigaz a gótikus katedrális kapuzata pl. a tanult
gató látogatóban, aki ezt a termet kitűnőnek nak sokat mondott, a tanulatlannak primer
találta. Azt gondolom, hogy a kiállításnak érzelmi élményként üzente ugyanazt, vagy
az érzelmekre való hatása olyan erős, hogy majdnem ugyanazt. Most ebben a különböző
többféle értékelés is lehetséges.
vizuális és multimédiás eszközökkel se
Fábry Sándor: Azért én úgy látom, hogy ez gít az interaktivitás lehetősége is, amely
a terem muzeológiailag nincs jól megcsinálva,
lehetővé teszi, hogy a tartalom (amellyel

kapcsolatban Itt-ott lehet fenntartásokat
megfogalmazni) bármikor beletöltődhessen
ebbe a feszes dramaturgiájú térbe, amely a
látogató számára a maga érdeklődése sze
rint elérhető. Ugyanezért a kiállítás bővítése
nem a további termek létrehozásával, hanem
a történeti információ betöltésének folytatá
sával valósulhat meg. Pl. egy-egy kép vagy
film mögé még nagyon sok történeti infor
mációt lehet illeszteni. Három óra alatt is
végig lehet sétálni a kiállításon, de napokat,
akár heteket is el lehet tölteni benne. Ez
természetesen nagy munka, ebből a szem
pontból is kár, hogy a kiállítás belecsúszott
a politikai gödörbe, és a megnyitás óta stag
nálásban van. E helyett beláthatnánk, hogy
valóban van egy alapvető kiindulópont: „a
múltat be kell vallani” kiindulópontja (amit
annyiszor emlegettünk), és ezen a ponton
kellene törekedni valamiféle konszenzusra
ahhoz, hogy a kiállítás folyamatosan tovább
épülhessen.
Szacsvay Éva: Itt a történelemnek a jele
nig való folyamatosságával kerülünk szem
be, és ehhez kapcsolódik az az észrevéte
lem is, amelyre ebben a kiállításban járva
jutottam. A kommunizmus idejének anya
gában megengedhető a geg vagy az irónia,
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esetleg a groteszk, de elképzelhetetlen a
fasizmussal kapcsolatban. Azt hiszem, ez
azért van így, m ert a társadalom majdnem
minden tagja valamilyen pszichológiai el
fojtás révén azonossággal bírt a rendszer
utolsó 15 évével, azaz volt egy torz identi
tása a rendszerrel. A fasizmus, a nyilas éra
világosan, feketén-fehéren elválasztotta és
elválasztja az igazságot a hazugtól, a go
nosztól, a torztól.
F. Kovács Attila: Érdekes, amit mond, ezt én
még senkitől soha nem hallottam. Abszolút
igaz; egyetértünk ezzel anélkül, hogy erről
beszéltünk volna. Pedig felmerülhetett volna,
amikor az arányokról folytak a viták.
Szacsvay Éva: Hadd kérdezzem meg, hogy a
nyilas teremben egy „lakoma” látható?
F. Kovács Attila: Nem, nem lakoma.
Fábry Sándor: Az asztal és a tányérok kap
csán jogos ez a felvetés; mondd el akkor!
F. Kovács Attila: Egy ilyen összejövetelt sok
féleképpen lehet „címezni”. Sok ilyen kis címet
adtam a termeknek a magam számára, és en
nek a teremnek az „Ördögök utolsó vacsorája”
címet adtam.
Fábry Sándor: Hát akkor a lakoma nem is
lehetetlen.
F. Kovács Attila (Fábryval): Igen, van ebben
egy ilyen utolsó alkalom, agónia, lehet lako
mának is nevezni, de ebben van egy haláltánc,
egy nekrofil érzés, a halálraszántság.
Fábry Sándor: Azért a fasizmust is lehet
ironikusan feldolgozni, lásd Chaplin: Modern
idők, Lengyel Menyhért: Lenni vagy nem lenni,
Roberto Begnini és mások. Minden korszakot
meg lehet ironikusan is fogalmazni, az azon
ban valószínű (és erre mi nem gondoltunk),
hogy a létrehozókat valószínűleg befolyásolta
az, hogy máshogyan gondolkodnak arról,
amiről megélt élményük van, és máshogyan
arról, amiről nincs.
Szalai András: Én csak azt akarom mon
dani. hogy ez nagyon csúszós terep, mert a
Tizedes meg a többiekről szoktuk mondani,
hogy nagyon „érdekes dolog”.
Fábry Sándor: Mert az a manipuláció teteje,
hogy amikor az oroszok a spájzban vannak, az
azt jelenti, hogy ez jó.
Szalai András: Szóval a geg és irónia kérdé
se bonyolult kérdés, mert nagyon elképzelhető
például, hogy Szálasi beszédének egy kiállított
részletéhez néhány lelkes kopasz Szálasi hivő
odajárhat imádkozni, de erről nem a kiállítási
tárgy tehet.
Fábry Sándor: Az összes mongol kolos
tort lényegében lerombolták, felégették,
az ulanbatori múzeumban van az összes
szentkép, ahol a mongolok imádkoznak.
Ugyanakkor természetesen azt gondolom,
hogy egy korszak ismerete vagy nem isme
rete, megéltsége vagy nem megéltsége nem
muzeológiai szempont: jól kell mind a kettőt
megcsinálni. Össze kell szedni róla minden
ismeretet.
Szalai András: Mint ahogyan általában az is
mondvacsinált probléma, ami lépten-nyomon

előkerül, hogy ma már nem olvasnak, ma
már nagyobb átélhetőség, erősebb effektus
kell stb. Ezt bizonyos szintig lehet fokozni,
de azon túl nem. Nem lehet megspórolni az
egyéb ismereteket, nem lehet megspórolni a
könyveket.
Fábry Sándor.- A kiállítási katalógust, ami
még a mai napig nem készült el.
Szalay András: Nem, én most a láto
gatóra gondolok, hogy ő tudjon valamit;
nem arról beszélek, ami a műalkotásoknál
szokott felvetődni - a „közönség értse,
ne értse” kérdésről
mert ez a hajánál
fogva előrángatott kérdés. A műalkotás
minősége hozza elő azt, hogy a dolog
„működésbe tud-e lépni” vagy nem. Itt a
dolog működésbe tudott lépni! Hogy utaljak
egy korábbi eseményre: amikor a sajtótájékoztató volt, Attilával egymás mellett
ültünk, és el voltunk készülve mindenfé
lére, amit a kiállítás korábbi sajtójából
várni lehetett. Csak annyi történt, hogy
sikerült elérnünk, hogy az újságírók előtte
megnézhessék a kiállítást, és utána már
nem volt erre vonatkozó kérdés. Egyetlen
kérdés sem volt, annyira egyértelmű volt a
kiállítás hatása. Később még a folyosókon
egy-két újságíróval lehetett beszélgetni,
akik a történeti részre vonatkozóan tettek
fel kérdéseket, de ez nem magára a kiállí
tásra vagy annak minőségére vonatkozott.
Szerintem a kiállítás alkalmas a történészi
vitára, de ez nem vonatkozik a muzeológiai
részére, a látványra, a dramaturgiájára. Az
egész művet nem lehet megkérdőjelezni.
Jó volna egyébként befejezni a múzeumot,
ez elsősorban a homlokzatra és a járdára
vonatkozik.
Fábry Sándor: Hozzátéve: mi azt gon
doltuk - és itt térek vissza a Terror Háza
elnevezéshez -, hogy fönt van még egy nagy
terem, lent pedig egy kis terem. Ezekben
időszaki kiállításokban sok mindent be
lehetne mutatni: pl. a kimaradt fehérter
rort, Francia Kis Mihályt és egyebeket. Ezt
folyamatosan kértük és javasoltuk, hogy
ez élő kiállítás legyen. Most már nem a mi
kezünkben van.
Szacsvay Éva: Egy időszaki kiállítás-sorozat
alkalmas lenne arra, hogy a feszültségeket
feloldja.
Fábry Sándor: Részben már történt is va
lami, de az ügynök témakörről szóló kiállítás
nem a feszültséget feloldó kiállítás lett (ami
megint a sarokba szorítottságból követke
zett). Talán a következőkben lesz egy Orwellkiállítás, ami már erre alkalmasabb lesz. Ez
sokat lendítene a dolgon.
Szacsvay Éva: Hát igen, persze jó lenne, ha
az időszaki kiállítások színvonala és szemléle
te is azonos lehetne a kiállításéval.
F. Kovács Attila: Ezt a két kiállítást is
én terveztem az ügynökről, és a másodikat is,
ami Márton Áron püspökről szól. Felkértek az
Orwell-kiállításra is, de itt még nem sok történt.
Szacsvay Éva: Ezt talán irodalomelméleti

aspektusaiból kifejtve kellene forgatókönyvvé
alakítani, amelynek látványtervét (vizuális
nyelvét) izgalommal várnánk F. Kovács Atti
lától!
(A beszélgetés résztvevői: F. Kovács Attila
építész, a látványterv készítője; Szalai András
építész, művészettörténész, a tervek lektora
és Fábry Sándor író, dramaturg, a művészeti
munka konzulense.)
Jegyzet
1 Bojár Iván András: Nehéz. De muszáj, ha
nehéz is. A Terror Háza a politikailag terh es
emlékek tára. N épszabadság 2002. május
29.; Radnóti Sándor: Mi a Terror Háza? Élet
és Irodalom 2003. január 24. - A szakmai
jellegű publikációkból: Ihász István: Gomb
és kabát. A profán valóság bem utatásának
kísérlete a Terror Háza Múzeumban. In: Törté
neti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi
Történész Társulat Évkönyve 2. Fó'szerkesztő:
Pintér János. Budapest, 2002. 97-105.; Frazon
Zsófia - Horváth Zsolt: A m egsértett Magyarország. A Terror Háza m int tárgybem utatás,
emlékmű és politikai rítus. REGIO 2002/4.
303-347.

Lásd még - See also: Borító 2 - Cover 2

The Anatomy of Vision
Conversation with the Makers of
the Exhibition at the House of Terror
Ethnologist-museologist Éva Szacsvay asked
architects Attila F. Kovács and András Sza
lai, film and television specialist Sándor Fábry
about the artistic planning and arranging of the
exhibition.
One of the outstanding achievements of the
exhibition is the visualization of scientific knowl
edge. The first questions concerned the artistic
theories and practices the makers relied upon
while in the process of work. Attila F. Kovács
mentioned his experience gained when making
movies. During the arranging of the sceneries
he exploited the suggestiveness of the space and
the structure placed in them. In this particular
case the makers had to create a memorial place
and an exhibition which does not resemble all
the other expositions of this type (i.e. holocaust
or communism museums in Russia, Estonia or
in Germany).
András Szalai and Attila F. Kovács empha
sized the uniqueness of the view, when powerful
visions generate emotions and the interactive
use of audiovisual information leads the visitors
towards scientific content. The House of Terror
Museum, as a history exhibition is the first a t
tempt based on this kind of interpretation.
The following questions were connected to the
objects displayed. The objects, having detached
from their regular, scientific contexts, were
placed in themes and structures far from their
original environment. Objects have a strength
which bear a wide range of interpretation if they
are approached from a visual basis (experience,
emotions, associations, etc.); this strength is
rarely exploited by traditional museology. The
rhythm of vision, the well calculated use of m e
dia (sound, film, image) were in the centre of the
designing process. The exhibition in the House
of Terror is one of the most successful creation
both in Hungary and in Europe.
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Új szerzem én yek a g ö d ö llő i v á ro si m úzeum ban

G. Merva Mária
Gyarapodó múzeum
Az elmúlt két évben jelentős műtárgyakkal
gyarapodott a Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteménye. A kétéves gyarapodást - immár
hagyományosnak mondható gyakorlattal
- 2002 őszén kiállításon mutatta be az intéz
mény, ezzel ünnepelve fennállásának 25. év
fordulóját. A legjelentősebb új szerzemények:
a gödöllői művésztelep alkotásait tartalmazó
Feit Magda-hagyaték, a gödöllői Léda-villa
szalongarnitúrája, egy kádárműhely berende
zése és felszerelése, Ottó Ferenc zeneszerző
zenei és irodalmi hagyatéka. Ottó Ferenc
hagyatékát ajándékba kapta a múzeum, a
többi szerzemény vásárlás útján került a
közgyűjteménybe. A Feit Magda-hagyatékot
a fenntartó önkormányzat vásárolta meg, a
kádárműhelyt a múzeum saját költségvetési
keretéből vette meg, a Léda-bútorra a Nem
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma biztosí
tott pályázati pénzt. Az elmúlt két évben közel
7 millió forintot tudtunk műtárgyvásárlásra
fordítani, s ez a múzeum méreteit tekintve
jelentős összegnek mondható.
A korábbi években a város befogadott
két olyan magángyűjteményt, amelyik alig
vagy egyáltalán nem tartozik a múzeum
gyűjtőkörébe, nem kapcsolódik Gödöllő tör
ténetéhez (Csupor Zoltán művelődéstörténeti
gyűjteménye és Ignácz Ferenc óceániai
gyűjteménye). Ezek a gyűjtemények színesítik
ugyan a múzeum kínálatát és új látogatókör
megjelenésével járnak, de kötelezettségeket
is rónak az intézményre: mind a kiállítótér
ben, mind a raktárban helyet vesznek el a
gyűjtőkörbe tartozó anyagoktól. Ezért tíz
évvel ezelőtt nagyon határozottan megfogal
maztuk az új gyűjtcményfejlesztési koncepci
ót, amelynek lényege, hogy a városi múzeum
csak a működési engedélyben megfogalma
zott gyűjtőkörébe tartozó, azaz Gödöllő város
múltjával, történetével foglalkozó, azzal kap
csolatos dokumentumokat és tárgyi anyagot
gyűjti. A várostörténet éppen elég gazdag
ahhoz, hogy érdekes anyaggal töltse meg a
múzeumot.
Az új szerzemények kitűnően illesz
kednek a múzeum gyűjteményfejlesztési
koncepciójába. A XIX. század végétől a
társadalmi életnek sok menekültje telepe
dett le Gödöllőn. Előnyös földrajzi fekvése,
közelsége a fővároshoz, jó levegője, kitűnő
természeti adottságai m iatt kellemes itt az
élet, ugyanakkor pedig jól el lehet bújni a

A gödöllői Léda-villa szalongarnitúrája - The salon furnishings of the Léda-villa in Gödöllő
Fotó-Photo: Bordács Gábor
világ szeme elől, megőrizve a polgári inkognitót. Volt sok névtelen menekültje a telepü
lésnek: katonatisztek, tisztviselők, akik szép
villákban laktak, művelték kis kertjeiket, de
nem vettek részt a közéletben. S voltak
híres menekültjei is Erzsébet királynétól a
szecessziójuk helyszínéül Gödöllőt választó
művészeken át a kitelepítés elől menekülő
Ottlik Gézáig, és a nyilvánosság elől viszszabúzódó Brüll Adélig. Minden velük kap
csolatos emlék számot tarthat a múzeum
érdeklődésére.
A Gödöllői Városi Múzeum legjelentősebb
gyűjteménye a XX. század eleji szecessziós
gödöllői művésztelep, mely témakörben or
szágos gyűjtőkörrel rendelkezik az intézmény.
Nehéz gyarapítani ezt a gyűjteményt, mert a
legjelentősebb alkotások még a művészek
életében országos közgyűjteményekbe kerül
tek (Fővárosi Képtár, illetve Magyar Nemzeti
Galéria, Iparművészeti Múzeum, Néprajzi
Múzeum), vagy a művészek halála után a
családtagok adták el főként az 1950-es évek
ben - nagy szegénységükben olcsó áron - a
művészi hagyatékok egyes darabjait, rendsze
rint magángyűjtőknek. A műkereskedelemben
ma már ritkán bukkan fel Körösfői-Kriesch
Aladár, Nagy Sándor, Mihály Rezső festménye
vagy grafikája, esetleg Undi Mariska szőnyege.
Leggyakrabban Remsey Jenő szerepel a galé
riákban és az árveréseken, de ő is leginkább
a művésztelep 1920-as megszűnése utáni
alkotásokkal. Ezért is rendkívüli és ritka a
Feit Magda-hagyaték, amely mennyiségében
és minőségében is nagyszabású az adott
témában.

Hogy Feit Magda hagyatékát az örökösök
a Gödöllői Városi Múzeumnak ajánlották fel
megvételre, abban nyilvánvalóan szerepet
játszott, hogy az intézmény jó kapcsolatot
tart fenn a művészek családtagjaival, leszármazottaival, számon tartja a náluk lévő
műtárgyakat, kiállításra kölcsönzi, restauráltatja őket, tehát a leszármazottak bizalom
mal vannak a múzeum iránt. Figyelemmel
kísérjük a múzeum riválisaként megjelent
műtárgypiacot is, előfordult már, hogy védet
té nyilváníttattunk egy művésztelepi alkotást,
gondolva, hogy ha már megvenni nem tudjuk,
legalább belföldön tartsuk a műtárgyat. Az
országos múzeumok gyűjteményfejlesztési
koncepciójától sem idegen a gödöllői iskola
anyagának további gyűjtése, a legszebb
Undi Mariska grafikákat a Magyar Nemzeti
Galéria vásárolta meg a közelmúltban, és
az Iparművészeti Múzeum is nagyon büszke
egyik viszonylag friss szerzeményére, egy
Toroczkay Wigand Ede-bútorra. Természe
tesen nem képzeljük, hogy rivalizálhat
nánk a nagy múzeumokkal, de mindenkép
pen a saját tudatos gyűjteményfejlesztési,
gyűjteménygyarapítási munkánk elismeré
sének, a múzeum és a családtagok közötti
bizalmi tőke hozamának tartjuk, hogy nekünk
ajánlották fel megvételre Feit Magda hagyaté
kát. Sikerült meggyőznünk a fenntartó önkor
mányzatot a hagyaték jelentőségéről és arról,
hogy ennek mindenképpen a művésztelep
eredeti helyszínén van a legméltóbh helye, s a
képviselő-testület egyhangúlag igent mondott
a vásárlásra, bizonyítva a város kultúrabarát
jellegét.
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Feit Magda hagyatéka
Feit Magda, aki 2002. április 9-én Szent
endrén halt meg 75 éves korában, a gödöllői
művésztelep egyik tagjának, Frey Rózsának
volt a lánya. Számos értékes, kiállításokon
is sokat szereplő műtárgy és dokumentáci
ós anyag volt a birtokában, amelyet mindig
szívesen bocsátott rendelkezésre akár
kutatás, akár kiállítás céljára. Frey Rózsa
a szövőműhely országos toborzására Ju
hász Árpád családi ismerőseként érkezett
Gödöllőre testvéreivel, Frey Vilmával és
Gabriellával (Frey Vilma később Remsey
Jenő felesége lett). A Körösfői-Kriesch Ala
dár által alapított szövőműhelyt ő irányította
1907-től 1919-ig. Őt küldték ki tanulmányútra
1913-ban a svédországi háziipari központba,
Mórába, hogy a növényi festés módszereit
tanulmányozza. 1919-ben Szentendrére köl
tözött, családot alapított, így kerültek oda a
Gödöllőn készült bűtorok, textilek, festmények
és grafikák. A Frey lányok Gödöllőn induló pá
lyáját mutatja be regényes formában Remsey
Ágnes Nagyobb mozdulat című munkája, mely
a Gödöllői Városi Múzeum kiadásában jelent
meg 1992-ben.
Egyedülálló a hagyaték bútoregyüttese. A
gödöllői kolónián az összművészet jegyében
bútorokat is terveztek, melyekkel díjakat
nyertek világkiállításokon, ezek azonban
elpusztultak, szétszóródtak, ma már csak a
Magyar Iparművészet című folyóirat képeiről
ismerhetjük őket. Frey Rózsa szobabútora
szinte az egyetlen épen maradt együttes a
gödöllői iskola műhelyéből. Minden katalógus
ennek a bútornak a fotóját közli a gödöllőiek
tervezte bútorok illusztrálására, nagy örö
münkre szolgál, hogy ezentúl a Gödöllői
Városi Múzeum tulajdonaként kell majd
hivatkozni rá. Az 1910-es években KörösfőiKriesch Aladár tervei alapján Frey Rózsa
szobájába készült bútoregyüttes darabjai: 1
db fémbetétes 2 ajtós ruhásszekrény: 1 db 5
polcos könyvszekrény; 1 db 3 fiókos tükrös
szekrény, tetején tükörrel 2 db karosszék
a szövőműhelyben készült kárpittal; 3 db
támlásszék a szövőműhelyben készült kár
pittal; 1 db ágy fölé való kárpittartó díszléc;
1 db asztal Remsey Iván utólagos tervezése
alapján.
Kriesch Aladár egyszerű, sima alapformák
ból építette fel bútorait, a népi bútor szerkeze
ti sajátosságait és a népművészeti motívumo
kat egyéni, dekoratív stílusa szerint formálta.
Az egyes darabok nehézkessége ellenére ér
vényesül bennük a Kriesch egyéb munkáira is
jellemző vonalas, dekoratív díszítés.
A bútort a gödöllői szövőmőhelyben készült
textilek, Nagy Sándor- és Mihály Rezső-grafikák egészítik ki. A hagyatékban két festmény
is szerepel: Körösfői-Kriesch Aladárnak a
Mindenszentek című, nagyméretű olajfest
ményhez készült vázlata, valamint Nagy
Sándor Ildikó című gobelinterve, az Attila
feleségét sólymaival megidéző szőnyeg az
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1908 körüli időből. A szőnyeg szimmetrikus
szerkezetével, törtvonalú nagy mustráival
dekoratív hatású lehetett, bordűrje a lefelé
fordított liliomokkal kalotaszegi és székely
varrottasok motívumaira emlékeztet, melyet
az 1909-es Magyar Iparművészet közölt. A
gobelin ismeretlen helyen van, csak a váz
latául szolgáló olajfestmény maradt meg
róla. Ezenkívül a hagyaték részét képezi Frey
Rózsa két vázlatkönyve, melyekből látható,
hogy milyen szövött és hímzett párnákat,
szőnyegeket tervezett, valamint az a norvég
kézikönyv (Hilda Christensen: Laerebok i
fanning m edplanter. Kristiania, 1908), ame
lyet a svédországi Mórából hozott magával,
és amelyből jól látható, hogyan és milyen
festőnövényekkel kísérleteztek a szebb és
tartósabb fonal nyerése érdekében a gödöllői
szövőműhelyben.
Nagy dokumentatív ereje van annak a 17
archív fotónak, amelyek a családról és a
gödöllői szövőiskoláról készültek. A mester
és tanítvány közeli kapcsolatát illetően igen
beszédes az 56 képeslap, amelyet KörösfőiKriesch Aladár küldött külföldi útjairól

származó, fenyőfa alapon topolyagyökér- és
cseresznyefa borítással készült, tíz darabból
álló (vitrin, tálalószekrény, trümó, asztal,
4 támlásszék, 2 karosszék) bútoregyüttes
nagypolgári ízlésről, jólétről, nagyvonalú élet
módról tanúskodik.
Ady Endre múzsája, Brüll Adél és férje,
Diósy Ödön az 1920-as évek elején került
kapcsolatba Gödöllővel. A kétes üzleteiről
ismert Diósy az első világháború alatt had
seregszállítóként meggazdagodott, s még
kormányfőtanácsosi címre is szert tett, ami
méltóságos úrrá emelte. Munkája Berlinhez
kötötte, feleségével együtt ott élt egészen
1925-ig. Időközben azonban 1923. július
15-én Gödöllőn a Grassalkovich-kastély
szomszédságában, az Erzsébet királyné út
14. szám alatt házat vásárolt. Adél haláláig,
1934-ig ez volt az állandó lakóhelyük, noha
Budapesten is tartottak fenn lakást, először
az Andrássy úton, majd 1933. november 1-től
a Bajza utcában.
A kétszintes, manzárdtetős, erőteljesen
kastélyihletésű, eklektikus stílusban épült
ház kívül-belül nagypolgári ízlésre vallott,

Körösfői-Kriesch Aladár: Bútor Frey Rózsa szobájába, 1910-es évek
Aladár Körösfői-Kriesch: Furniture fur Rózsa Frey’s room. 1910s
(mindennap egy lapot) Frey Rózsának. A
Feit Magda-hagyaték megvásárlásával a
műtárgyállomány és a kutatás szempont
jából is jelentős anyaggal gazdagodott a
múzeum.
A gödöllői Léda-vilia szalongarnitúrája
2001-ben felbukkant egy szalongarnitúra,
ami a gödöllői Léda-villából származik, és
megvételre ajánlották fel a Gödöllői Városi
Múzeumnak. A helytörténet eddig is számon
tartotta a Léda-villát, hiszen az épület ma is
megvan, ha kissé átépítve is, ám a meglepetés
erejével hatott az a tény, hogy tárgyi emlék is
maradt Léda gödöllői életéről. S nem is akár
milyen tárgyi emlék! A XIX. század közepéről

a XX. század elejének építési szokásait tük
rözte. A házhoz hatalmas őspark tartozott,
szépen ápolt növényzettel, szökőkúttal, ker
tészlakással. A ház rekonstruált alaprajza
szerint a földszinten öt szoba helyezkedett
el, a haliból indult az emeletre a szép, fara
gott, széles tölgyfa-lépcső, amely még ma is
megtalálható a házban eredeti állapotában.
Az emeleten az öt kisebb szobát gardrób,
budoár, fürdő és molykamra egészítette ki. Itt
is volt terasz, amely az udvar felé nézett. Az
épülethez zárt és üvegezett folyosóval csat
lakoztak a mellékhelyiségek: konyha, kamra,
mosókonyha, garázs. A garázs fölött külön
lakása volt a sofőrnek.
Brüll Adél 1934-ben halt meg, a következő
évben Diósy Ödönt is elvitte a tüdőrák.
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Ekkor Diósy Ödön Nagyváradon élő édes
anyja, özvegy Diósy Ferencné Kaufmann
Anna örökölte a villát. 1936-ban azonban ő
is meghalt, utána az unokahúg, dr. Adonyi
Béláné Diósy Klára lett az örökös. Először
a berendezéssel együtt akarta értékesíteni
a házat 85 ezer pengőért, ez azonban olyan
nagy összeg volt, hogy ennyiért nem akadt
vevő a házra. Hónapokon keresztül járt Diósy
Klára Nagyváradról a becsüsével Gödöllőre,
hogy elárverezze a villa berendezését, ekkor
vásárolta meg dr. Szanathy Júlia gödöllői
fogorvos a szalongarnitúrát. Ráadásként egy
Bécsben vásárolt frakkinget is kapott Diósy
ruhatárából, melyet a gödöllői múzeumnak
ajándékozott a fogorvosnő. Szanathy Júlia ér
tesülései szerint a tálalószekrényt, amelyik a
legtekintélyesebb bútordarab az együttesből,
állítólag az erdélyi Wenckheim báróéktól vá
sárolta Brüll Adél. A gödöllői szalonban egy
nagy dobogón volt elhelyezve ez a szekrény,
amit furcsának talált a fogorvosnő. Lehet,
hogy Adél a dobogóval is ki akarta emelni ezt
a különleges darabot. Azt is mesélték az ár
verés idején, hogy Adél Párizsból hozta haza
ezt a bútort. A berendezés rendkívül értékes
voltára következtethetünk abból a tényből is,
hogy kiürítve 24 ezer pengőért kelt el a szép,
impozáns villa, tehát három és félszer annyit
ért berendezve, mint üresen.
Praznovszky Géza mérnök, túrái ma
lomtulajdonos vásárolta meg a villát 1937.
május 19-én családja számára. Minimális
átalakítást végeztek a házon, például köz
ponti fűtést szereltek be, vasgerendákkal
erősítették meg az emeletet, a molykamrából
fürdőszobát alakítottak ki. Diósyék idején
szép porcelánkályhákkal fűtötték a házat.
A Praznovszky család 1944-ig zavartalanul
birtokolta a házat, ekkor a háborús viszonyok
miatt átmenetileg külföldre ment a család. A
szovjet katonaság postahivatala költözött az
épületbe 1946 januárjáig. Majd visszatért a
Praznovszky család, és rendbehozatta a há
borús károkat szenvedett villát. Nem sokáig
élvezhette saját tulajdonát, mert az 1950-es
államosítás után az emeletre két családot
telepítettek be, 1952-ben pedig egyszerűen
kitelepítették a Praznovszky családot.
A villát a Katonai Kiegészítő Parancsnok
ság foglalta el, mely az 1960-as évek végén
költözött ki az épületből. Ezek után tanácsi
bérlakásként hat családnak utalták ki, akik
szükségleteiknek megfelelően toldozták-foldozták a házat, s ettől erőteljesen tagolt, zak
latott épülettömeg lett belőle. Ma már csak
részleteiben őrzi eredeti szépségét, például
megmaradt a főhomlokzati ablakok fölötti
stukkódíszítés, a hátsó bejárati ajtó vagy be
lül a faragott tölgyfa-lépcső. Az ősparkot fel
parcellázták, közepén utcát nyitottak, így ma
a Batsányi és Hajnóczy utca sarkán található
az egykori Léda-villa.
Dr. Szanathy Júlia 1937-ben 800 pengőért
vásárolta meg a szalongarnitúrát, s most, 96
évesen úgy döntött, hogy megválik ettől a bú

tortól. Szerencsére ragaszkodott hozzá, hogy
egyben maradjon a garnitúra, noha darabon
ként már korábban tudta volna értékesíteni. A
Gödöllői Városi Múzeum a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának támogatásával
jutott ennek a kultúrtörténeti szempontból
rendkívül érdekes tárgyegyüttesnek a bir
tokába, mely a Gödöllő, a nyitott város című
állandó helytörténeti kiállításban nyert elhe
lyezést, a város nyitottságának, befogadó jel
legének újabb ékes bizonyítékaként. A bútor
provenienciájáról interjúban nyilatkozott a
tulajdonos, özv. Szabó Béláné dr. Szanathy
Júlia, dr. Praznovszky Márta, akinek családja

rossz hírű nőnek számított. Elterjedt az a plety
ka, hogy ő is megkapta Ady nemi betegségét, s
az emberek a fertőzéstől tartva nem szívesen
érintkeztek a házaspárral.
Valószínűleg Adél sem kereste a kapcsola
tot a gödöllőiekkel, kivéve a községi orvost,
dr. Berente Istvánt, aki a depresszióját ke
zelte, és a cselédeket, akik szintén helybeliek
voltak. 1931-ben hozzá költözött két húga,
Berta és a fogyatékos, állandó felügyeletet
igénylő Margit. Egyébként állatokkal vette kö
rül magát, valóságos kutyafarmja volt. kilenc
német juhász kutyát tartott, mindegyik külön
boxban lakott. A kastélyt is ellátó Gyarmathy

Juhász Dezső kádármester műhelye - The workshop of master cooper Dezső Juhász
Fotók - Photos: Kerényi B. Eszter
megvette a Diósy örökösöktől a villát, s aki
kislányként még látta a lakás eredeti beren
dezését.
Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy ki
mindenkivel találkozhatott volna Brüll Adél
Gödöllőn? Szomszédja volt Ambrus Zoltán
író, aki 1932-ben bekövetkezett haláláig min
den nyarat Lovarda utcai nyaralójában töltött.
Unokája, Fallenbüchl Zoltán emlékezete szerint
nem érintkeztek Diósyékkal. Ottlik Gézával is
találkozhatott volna, akinek édesanyja ugyan
abban az időszakban, 1924-ben vett házat a
Köztársaság úton. Ottlikot már nem tudjuk
megkérdezni, hogy vajon tudta-e, hogy a nagy
költő múzsájának kertje mellett biciklizett
rendszeresen a sportpályára. Összejárhatott
volna Nagy Sándor festőművésszel, a gödöllői
művésztelep alapító tagjával, aki egész sor
tollrajzol készített Ady verseihez (de csak egy
illusztrációja jelent meg az Új versekben), s erről
elragadtatottan írt a költő Lédának 1905-ben.
Yvette Bower, Nagy Sándor Gambridge-ben élő
unokája szerint semmiféle társadalmi érintke
zés nem volt a két család között. Bár Nagy Sán
dor és felesége, Kriesch Laura is művész volt,
az Adyra jellemző bohémség, melybe a férjes
asszonnyal való nyílt viszony is beletartozott,
Nagy Sándorék erkölcsi felfogásától távol állt.
Adélnak múltja volt, amikor Gödöllőre került,

mészárostól hordták a húst a kutyáknak,
külön főztek nekik. A villa vendégei általában
a fővárosból jöttek, mint például Révész Béla
1926-ban, aki könyvet írt Léda és Ady kap
csolatáról, vagy az Ady-verseket megzenésítő
Reinitz Béla titkos barátnője, Héderváry Böske, aki hosszú levelekben számolt be gödöllői
kirándulásáról.
Brüll Adél 1934-ben halt meg pemfigusz
nevű hólyagos bőrbetegségben. A Fiumei úti
temetőben nyugszik Ady közelében. Sírjára a
gödöllői kertből származó orgonabokrot ülte
tett Berta nevű húga. Rendkívüli érdeklődést
váltott ki a múzeum új szerzeménye, számos
újságcikk, rádió- és tv-interjú foglalkozott ve
le, diavetítéses előadás is elhangzott róla, egy
irodalmi folyóirat tanulmánya is dokumentál
ja. Talán szerénytelenség nélkül állíthatjuk,
hogy egy gyűjteményi anyag mintaszerű
feldolgozása történt.
Juhász Dezső kádármester műhelye
2002-ben egy gödöllői kádárműhely csak
nem teljes berendezésével is gazdagodott
a Gödöllői Városi Múzeum. Gödöllő gazdag
iparos hagyománnyal rendelkezik. Ennek
kezdetei Grassalkovich Antal korára nyúlnak
vissza. Az 1700-as évek közepén meginduló
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kastélyépítés, a fejlett uradalmi gazdálko
dás sok kézművest, mesterembert igényelt.
Grassalkovich német és szlovák iparosokat
telepített be a török hódoltság után Igen
csak megfogyatkozott lakosságú Gödöllőre.
A Schupp, Kohl. Mandl. Wirnhardt, Maim,
Zierer. Kvitchen, Hirling, Mayer családok
- nevükben is őrizve származásukat és
gyakran foglalkozásukat - adták a bognár,
tímár, kádár, ács, asztalos, lakatos és egyéb
szakmák első képviselőit, akik hamarosan
céhekbe tömörültek. Miután Grassalkovich
Antal 1763-ban mezővárosi rangot szerzett
Gödöllőnek vásártartási joggal, a település
fazekasai, szűcsei, csizmadiái már helyben is
értékesíthették portékájukat.
A kézműipar fejlődése a XIX. és a XX. szá
zad fordulóján kapott újabb lendületet, amikor
a kiegyezés után koronabirtok lett a gödöllői
uradalom. A királyi család időnkénti jelenléte
a közlekedés fejlődését, az infrastruktúra
kiépülését hozta a településnek. A királyi nya
ralóhelyen a növekvő idegenforgalom a helyi
kisipar rohamos fejlődését vonta maga után,
1895-ben már 142 iparost tartottak nyilván. A
céhek megszűnése után megalakult a Gödöllő
és Vidéke Általános Ipartestület, amely
1929-ben új székházat épített. Egy kimutatás
szerint 1933-ban 314 gödöllői tagja volt az
ipartestületnek. A gödöllői iparosok nemcsak
szakmájuknak voltak jeles képviselői, de
közéleti tevékenységükkel is elismerést sze
reztek: Iparos Dalkört, Ifjúsági Önképzőkört
működtettek, és a gödöllői művésztelepnek is
mecénásai voltak.
Az 1950-es évek gazdaságpolitikája nem
kedvezett a kisipar fejlődésének. Gödöllőre
is nagyipart telepítettek, és háttérbe szorí
tották a korábban virágzó kismesterségeket.
A régi mesterek megöregedtek, meghaltak,
műhelyük berendezési tárgyaiból esetle
gesen került be néhány a városi múzeum
gyűjteményébe. Újabban törekszünk arra.
hogy feltérképezzük a még létező, működő
kismesterségeket, és megmentsük az em
lékezet számára a szakmával kapcsolatos
ismereteket és egy-egy mesterség tárgyi esz
közeit. E törekvés eredményeképpen került
a múzeumba egy kádárműhely berendezése
a mester halála után. Szomorú, hogy Juhász
Dezső halála nem csupán egy élet, de egy he
lyi mesterség megszűnését is jelentette.
Juhász Dezső 1917-ben született a szabolcsi
Gemzsén. Szülőfalujából 1939-ben került Bu
dapestre, ahol egy hordógyárban dolgozott. A
kádármesterséget családi örökségként hozta
magával, hiszen édesapja és nagyapja is ezt a
mesterséget űzte. Szerszámainak egy része
is édesapjától származott. Az iparengedélyt
1954-ben Gödöllőn váltotta ki. Ebben az
időben már nem volt jelentős bortermelés
Gödöllőn. Grassalkovich idején még igen,
hiszen azért is építette a nagy présházat,
mely jelentős barokk ipari műemlékként ma
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is áll még, onnan látták el borral, pálinkával
az uraság kocsmáit. A XIX. század végén peronoszpóra pusztította el a szőlőt az Öreghe
gyen, s attól kezdve visszaesett a bortermelés
Gödöllőn. Juhász Dezső elsősorban hordókat
és virágedényeket készített, de minden fával
kapcsolatos munkát elvállalt, javításokat
is végzett. Termékeit a váci, veresegyházi,
péceli vásárokon adta el.
Műhelyének eszközei között vannak gépi és
kézi szerszámok, az elektromos csínvágó és
a köszörűgép mellett több tucat dongagyalu, szorító és kalapács került be a múzeum
gyűjteményébe. Juhász Dezső tevékenységé
ért többször részesült országos, illetve helyi
elismerésben, munkaeszközeinek együttesét
számos oklevél és kitüntetés egészíti ki. A
múzeumba került műhellyel nemcsak egy
mesternek állítunk emléket, de egy kihaló,
feledésre ítélt mesterséget is megőrizhetünk
az utókornak.
Ottó Ferenc zenei és irodalmi hagyatéka
Ottó Ferenc (Valkó, 1904 - Gödöllő, 1976)
zeneszerző. A Gödöllői Királyi Katholikus
Főgimnáziumban érettségizett 1923-ban.
Utána egy mecénás jóvoltából Milánóban
kezdte meg zenei tanulmányait. 1926-ban
visszatért Magyarországra és beiratkozott
Kodály Zoltánhoz a zeneszerzés főtanszakra
a Zeneakadémiára, ahol 1931-ben fejezte be
tanulmányait. 1934-ben Balassa-kórusával és
József Attila versére szerzett dalával állami
pályadíjat nyert. József Attila Ottó Ferenc
kérésére írta meg az Altató című verset.
1939-ben az Operaház bemutatta a Nyirő
József szövegére szerzett Júlia szép leány
című kétfelvonásos operáját. Operabemuta
tója és a Zeneakadémián tartott szerzői estje
után állami ösztöndíjat kapott Németország
ba. Kóruskompozíciókat, orgonaműveket és
József Attila-dalsorozatot írt. Műveit külföl
dön is játszották. Zenekritikái, tanulmányai
hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.
1943-ban az Irodalmi és Művészeti Tanács
zenei referensi teendőivel bízták meg. Egy év
múlva behívták katonának. 1945 májusában
amerikai hadifogságba esett, ahonnan 1946
márciusában kerüli haza.
1949-ben hűtlenségi perbe keveredett,
s ezért a Katonai Bíróság életfogytiglani
fegyházra ítélte. Hét évet ült Vácon. Ügyét fe
lülvizsgálták, és az ártatlanul elítélt művészt
1956 augusztusában szabadon bocsátották.
Mivel a lakását is elkobozták, szabadulása
után húgának gödöllői házában talált otthon
ra. Lassan tért vissza a zenei életbe, 1960-tól
a Zenei Alap alkotói támogatásban részesítet
te. 1965-ben a budapesti Filharmónia szerzői
estet készült rendezni ütő- és fanfárműveiből,
valamint dalaiból. A már plakátokon is meg
hirdetett hangversenyt politikai okokból
lefújták. Államellenes izgatás vádjával 1966.

február 1-jén ismét letartóztatták. Először
két évre ítélték el, majd egy évre mérsé
kelték büntetését, aminek egyharmadát
elengedték, 1966. november 1-jén szabadult
a gyűjtőfogházból.
Egyházzenei esteket rendezett budapesti és
vidéki templomokban. Amerikában, Lengyelországban, Németországban, a Vatikánban
is előadták műveit, miközben itthon gyakran
elutasításban részesült. Hetvenévesen is tele
volt zenei tervekkel, melyeknek az 1976-ban
bekövetkezett halál vetett véget.
A viharos életű gödöllői zeneszerző hagya
tékát unokahúga, Petényi Jánosné ajándékoz
ta a Gödöllői Városi Múzeumnak. Személyes
emlékei között szerepelnek iskolai bizo
nyítványai, különböző meghívók a korabeli
iskolai rendezvényekre és Kodály Zoltánnal
való kapcsolatának dokumentumai, amelyek
helytörténeti szempontból is fontosak. Ottó
Ferenc nemcsak zenekritikákat, kisebb cik
keket, de nagyobb lélegzetű tanulmányokat is
írt. Bartók Béla a Cantata Profana tükrében
című tanulmányát a Kéve Könyvkiadó adta
ki 1936-ban. Az új magyar zene kialakulá
sa című tanulmánya kéziratát azzal zárja.„írtam Vácott az Országos Börtön magánzárka-osztályán 1955-ben rabságom hetedik
évében’.’ Attika című elbeszélésében (1963)
kegyetlen börtönélményeit írja meg; az írás
az 1960-as években, egyetlen folyóiratban
sem jelenhetett meg. Egy egész könyvet írt
József Attilával való kapcsolatáról, beleszőve
saját élettörténetét, s bár a visszaemlékezést
az Irodalomtudományi Intézet felkérésére ír
ta, az ígéretek ellenére sosem adták ki könyv
alakban, csak részletek jelentek meg belőle
főként a pécsi Jelenkorban. A Gödöllői Városi
Múzeum mindenképpen szeretné feldolgozni
és közkinccsé tenni Ottó Ferenc irodalmi
hagyatékát.

New Acquisitions in the Museum of Gödöllő
The Museum of Gödöllő celebrated its 25tl1anni
versary with an exhibition from the acquisitions
of the past two years in 2002. The most remark
able and impressive item s were the bequest
of Magda Feit, which is a rich collection of the
works from the famous artists' colony from the
first half of the 20th century, including wonder
ful textiles, furniture, paintings and drawings;
the exquisite furniture from the drawing room
of Léda’s villa ( the muse and m istress of the
poet Endre Ady); the furniture and tools from a
cooper’s workshop and the composer Ferenc Ot
to’s bequest including music and manuscripts.
They all lit into the museum’s new concepts
regarding the enlargement of their collections,
that is, they refuse to accept anything which is
not connected in any way to the history of the
town Gödöllő, which has always been a popular
place for those who wanted to escape from soci
ety or persecution. Several famous people have
lived and worked there and the museum proudly
represents anything from the past of Gödöllő.
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A S in a csa lá d M agyarországon
Tudományos konferencia a Gödöllői Városi Múzeumban
B asics Beatrix
Az arany ember - A gödöllői kastély görög
ura: Sina György és fia, Sina Simon címmel
a Gödöllői Városi Múzeumban 2003. m ár
ciustól szeptemberig nyitva tartó kiállítás
kísérő eseményeként a múzeum 2003.
április 26-án szakmai konferenciát rende
zett. A nyolc előadó tém ája lényegében a
kiállítás által bemutatott és a katalógus ál
tal feldolgozott műtárgyakat és a hozzájuk
kapcsolódó témaköröket tárgyalta részle
tesebben. A levezető elnök, dr. Körmöczi
Katalin történész, a Magyar Nemzeti Mú
zeum Újkori Osztályának főosztályvezetője
minden előadás után értékelte azokat, ki
emelve az új kutatási eredményeket, ame
lyek nem egy esetben jelentősen bővítették
a tárgyra vonatkozó ismereteinket.
Papp Izabella levéltáros, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár munkatársa
a magyarországi görög nemesekről adott
áttekintést, hangsúlyozva a magyaror
szági közéletben betöltött szerepüket,
legfőképpen természetesen a Sina család
tevékenységének jelentőségére összpon
tosítva. Dr. Nagy Márta, bizantinológus, a
Debreceni Egyetem tanszékvezetője A ma
gyarországi görög diaszpóra ikonfestészete
a Sinák korában címmel tartott előadást
olyan, még a szakemberek által is igen
kevéssé ism ert érdekes témáról, amelynek
emlékei nagyon is méltók a megismerésre.
Dr. Amelie Lanier történész Ausztriából é r
kezett ugyan, de kiváló magyarsággal szólt
a Sina bankház ausztriai tevékenységéről.
Tekintettel arra, hogy ez ismét olyan te 
rület, amelyről szinte semmit sem tud a
hazai közönség, jóllehet a legjelentősebb
XIX. századi építkezések (Lánchíd, Ma

gyar Tudományos Akadémia és még so
rolhatnánk hosszan) kimenetele függött a
bankház munkájától, nagyon sok érdekes
és új információt kaphatott a hallgatóság a
téma vonatkozásában. Dr. Deák A. András
történész, az esztergomi Magyar Környe
zetvédelmi és Vízügyi Múzeum igazgatója
Sina György és a magyar vízgazdálkodás a
XIX. században címmel a Duna-Tisza csa
torna terveiről és a folyószabályozási mun
kálatok kimeneteléről tartott érdekes és
hasznos, újdonságokkal szolgáló előadást.
Kerényi B. Eszter történész, a vendéglátó
intézmény munkatársaként a Sina család
Gödöllővel kapcsolatos terveiről, azok
megvalósulásáról, és hirtelen távozásuk
feltételezhető okáról beszélt, Gödöllő és a
királyi kastély XIX. századi történetének
rövid, de annál izgalmasabb fejezetéről.
Gzeglédi Noémi történész, ugyancsak
a Gödöllői Városi Múzeum munkatársa
Egy ügyész élete a XIX. századi gödöllői
uradalomban című előadása a birtok és a
település történetének sajátos szempon
tú áttekintését adta. Dr. Basics Beatrix,
a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi
Képcsarnokának főosztályvezetője a Sina
család ábrázolásairól szólt, amit annál kel
lemesebb és könnyebb volt megtenni, mert
a konferencia helyszíneként a kiállítás ter
mei szolgáltak, s körben a falon, csaknem
teljes számban ott sorakoztak az ikono
gráfia egyes darabjai, festmények és gra
fikák - köztük olyan különlegesség, mint
a magángyűjtőtől külföldről megszerzett
Barabás Miklós kép, Sina Simont és leányát
a híres ötösfogaton kikocsizván megfestve.
Végül Gaálné dr. Merva Mária, a vendéglátó
intézmény igazgató asszonya igyekezett a
kérdést megválaszolni, vajon Sina Györgye Jókai Mór regényének aranyembere, s

megtudhattuk azt is. milyen jelentős volt a
Sinák szerepe a hazai anekdotákban.
A konferencia - melynek előadásai re
mélhetőleg hamarosan kötetbe gyűjtve is
megjelennek - a magyar művelődéstörténet
egy fontos területét igyekezett bemutatni
és feldolgozni, a kiállítás és a katalógus
anyagát kiindulópontként használva, rész
ben arra támaszkodva, kiváló példáját adva
annak, hogyan erősítette egymás hatását,
eredményeit a tárlat, a hozzá kiadott kötet
és a tudományos ülés.
Lásd még - See also: Borító 3 - Cover 3

The Sina Family in Hungary
Conference at the Gödöllő Town Museum
A professional conference was organized at
the Gödöllő' Town Museum connected to the
exhibition “The Man of Gold - The Greek Lord of
the Gödöllő Mansion: György Sina and his Son
Simon Sina’’ opened in March 2003. The lectur
ers of the conference, taking place on April 26th,
dwelled on subjects and objects presented in
the exhibition or in its catalogue. Archivist Iza
bella Papp gave an outline of Greek noblemen
living in Hungary, focusing on the activity of the
Sina family. Byzantinologist Márta Nagy talked
about the Greek diaspora’s icon painting in the
time of the Sinas. Historian Amelie Lanier pre
sented the activity of the Sina Banking House
in Austria, the next lecturer, historian András
A. Deák described the connection between Sina
and 19“1 century Hungarian water economics.
Eszter B. Kerényi talked about the plans of the
Sinas concerning Gödöllő, her colleague Noémi
Czeglédi gave an outline of the history of the
estate and of the settlement. The last lecturer,
art historian Beatrix Basics presented the im
ages of the Sinas, which was as comfortable as
easy, since the pieces of the Sina iconography
could be seen on the spot, on the walls of the
exhibition halls.

A P u lszk y T ársaság k ö z g y ű lé se E gerben
Veres Gábor
A Pulszky Társaság éves közgyűlésének
„Az év múzeuma 2001” címet elnyert Dobó
István Vármúzeum adott otthont március 7én. A leköszönő elnökség nevében Matskási
István nyitotta meg az ülést. A megjelente
ket Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés
elnöke köszöntötte, majd a vendéglátó mú
zeum igazgatója, Petercsák Tivadar szólt
az intézmény jelenlegi munkájáról.

Vígh Annamária, az NKÖM Múzeumi
Osztály vezetője mutatta be a tagságnak a
hosszabb szünet után újra indult Múzeumi
Közlemények első számát, melynek kiemelt
témája a múzeumi kommunikáció. Ezt
követően került ism ertetésre a 2002. évi
közhasznúsági jelentés, majd az egyesület
munkaterve. Deme Péter kiemelte, el kell
érni, hogy a döntéshozók megkérdezzék a
szakmát érintő kérdésekben a Pulszky Tár
saságot, ugyanakkor arra is felhívta a fi
gyelmet, hogy az egyesület nem független.

hiszen állami támogatásokból működik és
a múzeumok erőforrásait veszi igénybe. Át
gondolásra ajánlotta a jelenlévőknek, hogy
a tagdíj jelentősebb emelése biztosíthatná
az anyagi függetlenséget.
Viga Gyula alelnök ismertette az előkészítő
bizottság javaslatát a Pulszky-díjak alapí
tásáról, mely szerint Pulszky Ferenc díjat
alapít a társaság a kiemelkedő szakmai
tevékenységet hosszú ideje, folyamato
san végző aktív szakemberek számára és
Pulszky Károly díjat a fiatalabb kollégák
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számára. Ez utóbbinál vitára bocsátotta a
díj felsó' korhatárát, melyet több vélemény
elhangzását követően a tagság 40 évben
szavazott meg. Ugyancsak elfogadásra
került T. Bereczki Ibolya azon javaslata,
mely szerint ne csak a folyamatos jó tel
jesítmény, hanem egy kiemelkedő szakmai
produktum is lehessen a díj adományozá
sának az alapja. A vitát követően került sor
az új választmány és ellenőrző bizottság
megválasztására.
Nagy érdeklődéssel várta a tagság Koncz
Erika helyettes államtitkár felszólalását,
hiszen a miniszterelnök által az elmúlt
hetekben bejelentett ingyenes múzeumi
látogatás számtalan kérdést vetett fel,
mely mindeddig nem került szakmai fórum
elé. A helyettes-államtitkár asszony egy a
minisztérium által kidolgozott stratégiai
tervet nyújtott át a Pulszky Társaságnak.
Koncz Erika többek között kiemelte, hogy
a múzeumok elsődleges feladata, hogy
gyűjteményeik a lehető legszélesebb kör
ben hasznosuljanak. A piaci viszonyok alól
a múzeumok sem vonhatják ki magukat,
tartalm i munkával kell reagálni a virtu
ális, interaktív kihívásokra. A tartalm i
átalakítás mellett szerkezeti, pénzügyi át
alakításra is szükség lehet, de ezt úgy kell
végrehajtani, hogy a 200 éves múlt ered
ményeit megőrizzék, hiszen számos terüle
ten - Európa Uniós szinten is - kiemelkedő
a magyar múzeumok munkája. Nagy
probléma a leromlott infrastruktúra és a
szakemberképzés hiányossága. A Nemzeti
Állományvédelmi Programot egy milliárd
forinttal szerették volna az idén elindítani,

de csak 300 millió forint áll rendelkezésre.
Bízik benne, hogy a szakmai programhoz a
jövőben további források is teremtődnek.
A terv a múzeumi rekonstrukcióval is
foglalkozik. Több minisztériumi fenntar
tású múzeum rekonstrukcióját tervezik, a
megyékben pedig célzott támogatásokból
teremtődhet forrás például raktárépíté
sekre. Az ingyenességgel kapcsolatban
elhangzott, hogy a múzeumlátogatási kedv
Angliában ennek hatására 40%-kal növe
kedett. Bevezetése előtt azonban átalakí
tották a múzeumokat, korszerű infrastruk
túrát, társasági tereket, éttermet, kávézót
hoztak létre. A múzeum így alternatívát
kínálhat a média mellett. Magyarországon
a jövő év májusától bevezetésre kerülő in
gyenesség következtében mintegy 2 milli
árd forint bevételkiesést kell kompenzálni.
Ezzel párhuzamosan pályázatok lesznek
a látogatóbarát környezet kialakításának
finanszírozására. Foglalkoznak a szakmai
feladatokhoz kapcsolódó állami normatíva
kérdésével is, de a finanszírozásnál figye
lembe kell venni, hogy a műtárgyak 70%-a
vidéken önkormányzati tulajdonban van.
Az állami normatíva mellett célszerű lenne
a Belügyminisztériumnál is egy pénzügyi
keretet létrehozni.
A helyettes államtitkár előadását na
gyon sok hozzászólás követte, melynek
nagyobb része az ingyenességhez és az
ezzel összefüggő finanszírozási kérdések
hez kapcsolódott. Ezalatt befejeződött a
szavazatok összesítése, és Cseri Miklós is
m ertette az új választmányba és ellenőrző
bizottságba választottak névsorát.

A közgyűlést követően sétáltunk fel a vár
múzeumba. A tagokat az Egervári Vitézlő
Oskola hagyományőrző végvári katonái
kísérték dobszóval a gótikus palotához,
melynek emeletén megtekintették a millen
nium évében megnyílt vártörténeti kiállítást
és Dobó István oldallapokkal kiegészített
szarkofágját. A tartalmas nap végére a vár
Ispotály pincéjében elfogyasztott vacsora
tette fel a pontot, ahol az eszmecsere - kö
tetlenebb formában - folytatódott.
Március 8-án fél tíztől kezdődött a prog
ram a megyeházán, ahol három előadást
hallhattunk. Szegvári Péter, a Miniszterelnöki Kabinet kormány-főtanácsadója a
régiók Európai Unióban és Magyarorszá
gon betöltött, illetve kialakuló szerepéről
beszélt. Harsányi László, a Nemzeti Kul
turális Alapprogram elnöke előadásában
azt a kérdést járta körül, hogy mennyiben
jelent kihívást az Európai Unió a magyar
kultúra számára. Gulya Zoltán, a Herman
Ottó Múzeum történésze a megyei múzeu
mi hálózat jövőjének lehetséges alternatí
váit vázolta fel a hallgatóságnak. Az ebédet
követően - a kétnapos program zárásaként
- az érdeklődők muzeológusok kalauzolá
sával megtekinthették a Dobó István Vár
múzeum városi kiállításait.
A Pulszky Társaság egri ülésén a magyar
muzeológia Európai Uniós jövőjét nagyban
befolyásoló kérdések voltak napirenden. A
szakma a fejlődést és nem a visszafejlődést
elősegítő jogszabályokat vár a következő
hónapokban, évben. Reméljük, hogy rólunk
nem nélkülünk döntenek, és a szakmát
képviselő magyar múzeumi egyesület vé
leményét még a döntéselőkészítés során
kikérik.

General Assembly of the Pulszky Society
in Eger
This y ear’s meeting of the Pulszky Society was
hosted by the István Dobó C astle Museum in
Eger, which w as awarded the “Museum of the
Year 2001” title. The first issue of the Museum
Publications focusing on communication was
introduced to the members then the reports
and forward plans were discussed. The estab
lishm ent of a new Pulszky Award w as initiated
by a com m ittee, then the new m em bers of the
managing bodies were elected. Deputy State
S ecretary Erika Koncz raised a controversial
topic, namely that from next year visitors can
enter museum s in Hungary without paying ad
mission fees. There were discussions on the
questions of finance, com pensation and Hun
gary’s role in the EU. P articipants feel hope
th at the society of professionals will have its
role in decision making in the future.
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Visszatekintés
Barabás M iklós 1 8 3 2 -e s b u k a resti fe lm é r é se
Szeged y-M aszák Zsuzsanna
Barabás Miklós 21 éves korában, 1831-ben
költözött Bukarestbe, ahol több mint m ás
fél évet töltött. Életművének legnagyobb
részét a portréfestészet adja, Bukarestben
is arcképek festéséből tartotta el magát,
megrendelői az orosz tisztek és a rom án
bojárok közül kerültek ki.1Munkásságának
azonban van egy m ásik - talán kevésbé
ism ert - területe is, amely egészen m ás
irányba mutat, s a következőkben erről
szeretnék néhány gondolatot felvetni.
1832-ből származik a Bukaresti látkép
két alakkal című vízfestménye, mely a
várost az érseki székesegyház közeléből
ábrázolja.2 Barabás még ebben az évben,
ugyanerről a dombról hat különböző irány
ba néző, meglehetősen pontos felm érést
készített a városról. Ha ezt a sorozatot, a
dokumentumszerűen pontos felvételeket’
egymáshoz illesztjük, egy 360 fokos körké
pet kapunk a városról. A vázlatsorozatban
ennek megfelelően egy el nem készült bu
karesti panorámaképet sejtek.
Martin Kemp, a művészet term észettudományi vonatkozásait feldolgozó
m űvészettörténész azt írja, hogy a
cam era obscurával készült panorám akép
előkészületi rajzainak jellemző tu laj
donsága, hogy a sorozatok egyes darabjai
kifejezetten széles látószögűek, a vonalak
folyamatosak, illetve egyenlő vastagságú
ak, vagyis a művész nem hangsúlyozta az
egyes részeket.3 B arabás említett felméré
sein ezek a jellegzetességek mind m egta
lálhatók. Ezeken kívül még az is bizonyítja
Barabás camera obscura használatát, hogy
a szerkezet lencséje a közeli egyeneseket
görbére torzította. Ezt a jelenséget lehet
felfedezni a kép alján lévő halvány ceruzavonalban. A művész azonban ezeket a to r
zulásokat később - a valósághoz igazítva
- vonalzóval kiegyenesítette. Ezt látjuk pl.
mind a hat rajzon megtalálható kerítésen,
amely az egész dom btetőt körbefutja.
A z 1832-es panoráma kísérlet elhelyezése a
korban és a térségben
A Habsburg Birodalomban az első panorá
maképet (Robert Barker londoni körképét)
1801-ben Bécsben mutatták be. A kiállítás
sikere után ham arosan Bécs panorámáját
is elkészítette Lurentz Janscha és Carl
Postl. A megrendelője William Barton
volt, aki a művet hosszú bemutató kör

útra vitte Európa különböző városaiba.
Az Allgemeine Theaterzeitung 1824-ből
származó cikke szerint a panorámát PestBudán is bemutatták.4 Állítólag Nifont de
Rarke panorámái is eljutottak Pestre az
1840-es években.5 Ebből a korból azonban
kevés adat van Magyarországon bemu
tatott panorámákról. A műfajnak a XIX.
században két fellendülése volt, az egyik az
1810-20-as években, a másik a század vége
felé, az 1880-as években.6A közép-európai
biedermeier festészetben Johann Friedrich
Morgenstern frankfurti panorámája (1810),
Franz Scwind zürichi panorámája (1825),
Edward Gärtnernek a Friedrichwersche
templom tetejéről készült berlini pano
ráma-képe (1834) vagy George Scharf
Regensburgot ábrázoló sorozata (1846) jel
zik a 360 fokos körképek iránti érdeklődést.
Ezeknek ismeretében Barabás Miklós
1832-ben megkezdett bukaresti körképe
aligha nevezhető megkésettnek.
Milyen funkcióval készült a sorozat?
A panorámaképek bem utatása alkalmával
korán feltűnt a megrendelőknek, hogy egy
másik (gyakran távoli) várost bemutató
képek nagyobb népszerűségnek örvend
tek a közönség körében, mint amikor
pl. egy párizsi panorámát m utattak be
Párizsban. A panorámaképek egyre in
kább távoli városokat mutattak be, mint
pl. a C. Tomkins és F. C. G. Lewis által
készített konstantinápolyi panoráma vagy
Fredeick Catherwood Baalbeket, illetve
Jeruzsálemet ábrázoló panorámái.7 Bara
bás kortársai közül Edward Gurk tervezett
egy Távol-Keleten készített és Bécsben
bemutatandó panorámát.8 Egy ilyen, külön
a panoráma bemutatására felállított épület
meglátogatása szinte felért egy utazással.
Lehetséges, hogy Barabás bukaresti pa
norámája is egy sokak által nem ismert,
ortodox templomaival keleties hatású
várost m utatott volna be a közép-európai
közönségnek? De megkockáztathatunk egy
másik magyarázatot is, amely azt feltéte
lezi, hogy Barabás - akit ekkor főként az
orosz tisztek foglalkoztattak - egy katonai
funkciójú felmérést kivitelezett.9
A panoráma műfaj iránt Barabás több
okból is érdeklődhetett. Egyrészt a képtí
pus által felvetett perspektíva-problémák,
másrészt a panorámának azon tulajdonsá
ga miatt, hogy egy újabb, „valóságszerű”
teret hoz létre. Ez a két dimenziós
képektől való elrugaszkodás Barabásnak

a sztereoszkóp iránti érdeklődésével is
összefügg. Ismeretes, hogy akadémiai
székfoglalóját 1859-ben a Festészeti táv
latról tartotta,10 s ebben az előadásában
említ egy tőle megrendelt, azonban soha
nem kivitelezett panorámaképet. Ennél
azonban talán sokkal lényegesebb, hogy
a különböző perspektíva rendszerek iránt
érdeklődő Barabást a panoráma-készítés
sel együttjáró perspektíva-problémák is
foglalkoztatták. Székfoglalójában határo
zottan elveti a több nézőpont egyesítését
egy képen belül, ez a kijelentése azonban
nyilván csak a kétdimenziós képekre vo
natkozik. A körképek ugyanis legtöbbször 8
különböző, centrális perspektívával felvá
zolt kép egymáshoz igazításával (torzulá
sok kijavításával) készültek. Az eredmény,
hogy a panorámaképnek végtelen számú
helyes nézőpontja van. Barabás székfogla
lójában a panorámakészítésnek egy újabb
módszerét ajánlja: szerinte az általános 8
helyett legalább 16 különböző képet kellene
egyesíteni, de legjobbnak azt tartaná, ha
több kép készítése helyett inkább egyetlen
folyamatos felmérésen alapulna a végle
ges panorámakép. Egy ilyen, folyamatos
felmérést azonban csak egy Baldassare
Lanci-féle szerkezettel lehetne elkészíteni,
melynek az a lényege, hogy egy eleve hen
gerfelületre a középen lévő rúd tetejével a
szemünk követné a táj körvonalát, míg len
tebb, a rúdról derékszögben kiálló ceruza a
hengerfelületre felvázolná a tájat.
Barabás érdeklődését a panoráma műfaj
iránt más képein is felfedezhetjük. A pano
rámaképnek a hagyományos festményekkel
szemben nyújtott újszerűsége az, hogy a
néző - mivel a kép teljesen körbeveszi - a
képen nem kívül, hanem belül áll. Ennek
következtében a panorámakép már nem
egy festményt, hanem egy teret, szinte egy
második valóságot eredményez. A pano
rámát az 1896-ban kiadott Pallas Lexikon
a következőképpen határozza meg: „Ter
mészetes panorámát kapunk, ha például
hegycsúcson állva, körülfordulunk és így az
egész tájék egymás után vonul el szemünk
előtt. Ha most ezt a hengerfelületet, melyre
a tájék mintegy reaprojiciálódik, egy helyen
elmetszve képzeljük, és egy síkban kite
rítjük, a tulajdonképpeni panoráma képe
áll elő.” Ha megnézzük Barabás Zugligeti
szikla című akvarelljét, azt látjuk, hogy a
festmény alakjai a tájat szemlélve ponto
san ilyen hegycsúcson állnak.
Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy
a panorámakészítés egyik első próbálkozá-
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Harry N. Abrams, 2000, trans. Anne-Marie
Glashen: 257-9.
7 Ralph
Hyde: Panoramania! Trefoil
Publications, London, 1988, 73-74.
8 Walter Koschatzky: Viennese Watercolors o f
the Nineteenth Century. Harry N. Abrams, 1988.
150.
5 Erre a lehetőségre Beke László hívta fel a
ügyelmem.
10 Barabás Miklós: A festészeti távlatról. In:
Akadémiai Értesítő, 1859.
11 Stephen Oettermann i.m. 37.
12Valójában az 1885. évi Országos Kiállításon
bemutatott Fürdők panorámája volt az első,
magyar művészek által festett panoráma, amely
akkor nagy sikert aratott ugyan, azonban a mű
- illetve további adatok - hiányában nem számol
hatunk vele.

The Survey of Bucharest by Miklós Barabás
in 1832
Barabás Miklós: Bukaresti felmérés, 1832. (Papír, ceruza 386 x 496 mm), magántulajdon
Miklós Barabás: Bucharest survey, 1832. (Paper, pencil 386 x 496 mm), private property

sa egybeesett a svájci Alpok geológiailag
pontos felmérésére irányuló elsó' kísér
letekkel.11 Ezek, az egyes hegycsúcsokról
látható 360 fokos „panorámát” ábrázolják.
Barabás élete végén készített tátrai vázlat
füzeteinek néhány lapja is ehhez hasonlóan
mutatja a hegység pontos leképezését az
egyes csúcsok név szerinti megjelölésével.
Barabás művészetében és írásában egy
aránt észlelhető a panoráma műfaj iránti
érdeklődés. A művész pályáját azonban a
korai XIX. századi Magyarország viszonyai
rendkívüli mértékben befolyásolták. Már
gyermekkorában is arcképek festéséből
tartotta el magát, s később festészetének
kialakulása egybeesett a portré műfaj
divatjával, a Széchenyi István gróf által
megfogalmazott Nemzeti Pantheon gon
dolatának elterjedésével. Más körülmények
között bizonyára nem kellett volna Feszty

Árpádig várni az első magyar festett, 360
fokos panorámakép megszületésével.12
Jegyzetek
1 Szvoboda Gabriella: Barabás Miklós. Művészeti
Kiadó, 1983. 20.
2Adrian-Silvan Ionescu: A bukaresti elegancia.
In: Barabás Miklós 1810-1898. Előadások a
művész halálának 100. évfordulójára szervezett
konferencián. Szerk. Jánó Mihály, Sepsiárok
1998. június 21. Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy,
2001. 27-49.
3 Martin Kemp: The Art of Science. Optical
Themes in Western Art from Brunelleschi to
Seurat. Yale University Press, 1990. 213.
4 Stephan Oettermann: The Panorama: History of
a Mass Medium. New York Zone Books, 1997.291.
5 Honderű, 1843. 153. említi Kovács Ákos:
A Feszty-kép. http://www.idg.hu/expo/hosok_
tere/feszty/.
6 Bernard Comment: The Painted Panorama.

The painter Miklós Barabás is mostly famous for
his magnificent portraits and indeed the greater
part of his oeuvre consists of this type of paint
ings - but there is a less well-known segment of
his activity which leads to another direction. In
1831 he moved to Bucharest where he made his
living out of making portraits. Next year he com
pleted his watercolour Bucharest vista with two
figures, presenting the city from a high vantage
point close to the Episcopal cathedral. The sam e
year he made rather correct surveys of the city
from six different angles. If the six pictures are
put together they make a 360-degree panorama
of Bucharest. It is interesting that while the first
panorama in Hungary was completed only in the
late 19th century, such paintings were already
popular in the early 19Ih century. The first im
age to be shown in the Habsburg Empire was
Robert Barker’s London panoram a in 1801 in
Vienna. Soon after the success of this exhibit
the panorama of Vienna w as also completed
and shown to the public. During the 1810s and
1820s several panoramas w ere made of various
German cities. Barabás when experimenting
with the making of a panorama was not behind
his time and gained experience he could use
later in his career. It is yet unfortunate that due
to the dem and for portraits in Hungary he could
not paint a panorama.

A n a gyszeb en i B ru k en lh al M úzeum é s Könyvtár
Balia Loránd
2003-ban a nagyszebeniek történelmük
leghíresebb alakjára emlékezhetnek vissza,
arra a Brukenthal Sámuelre (1716-1803),
aki kétszáz évvel ezelőtt halt meg annak
az erdélyi szász közösségnek kiemelkedő
egyéniségeként, amely még a XII. század
közepén, II. Géza uralkodása alatt telepedett
le a Királyföldön.
Brukenthal báró életútjának, gyűjteménye
megteremtésének megismeréséhez azonban

Erdély történetének tanulmányozása elen
gedhetetlennek tűnik. A Kárpátoktól övezett
terület három birodalom ütközéspontján, a
keleti és nyugati kultúra határán Mohács után
vált önálló fejedelemséggé, török hűbéresség
alatt. A XVII. században Erdély az osztráktörök viszályok középpontjává vált. A Habs
burgok erős közép-európai államot hoztak
léire, amelyben Erdély az autonóm fejede
lemség státusát kapta. Ami a törököknek a
nyugati határ volt, az most a Habsburgoknak
keleti lett; Erdély ismét határvidékké vált. A
katonai kormányzás több alkalommal nyílt

lázadásra kényszerítette a helyieket. A hábo
rús időszak 1711-ben lezárult, és a „lázadók”
leverésével a Habsburgok erősen korlátozták
a régió önállóságát, mely rákényszerült az
abszolutista államhatalom elfogadására.
Kialakult egy új, az uralkodóház iránt lojá
lis arisztokrácia, amely a közigazgatásban
vezető szerepet kapott.
Breckner Mihály, Brukenthal Sámuel apja
1712-ben kapott bárói címet, ezt követően
nevét 1724-ben von Brukenthalra változtat
ta. Az elsőszülött Mihály örökölte a családi
vagyont, míg a másodszülött, Sámuel saját
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vagyonrészével, 867 arannyal Kolozsvár
ra, majd Halle, Jéna és Bécs egyetemeire
ment tanulni jogot, történelmet, filozófiát
és teológiát. Halléban megismerkedett a
szabadkőműves eszmékkel, és egy páholy
tagja is lett. 1745-ben tért vissza Erdélybe,
Nagyszeben város tanácsosa lett. Néhány hó
nappal később feleségül vette egy nagysze
beni arisztokrata család leányát, Sophia von
Klocknern-t, s a házasság által biztosított
nagy hozomány (30 000 arany, ingatlanok)
további magasabb posztok elérését biztosí
totta számára. 1751-től a szászok küldöttje
ként a bécsi udvarnál teljesített szolgálatot.
Mária Terézia guberniumi titkárnak nevezte
ki, ezt a megbízatást addig soha lutheránus

önállóságát, Brukenthal ellenállása miatt,
előrehaladt korára hivatkozva a császár
nyugdíjazta a kormányzót.
A báró a hallei egyetemen kezdett pénzek
és érmék iránt érdeklődni, majd Erdélyben
gyűjtötte a római kori anyagot. A könyv-, fest
mény-, érem- és ásványgyűjtésben megtett el
ső lépéseit társadalmi rangjának megerősítése
ösztönözte: a világ számára a szász arisz

új palotát építtetett a városban, és nyári
rezidenciát a Kárpátokban. Részben új
tisztsége is megkövetelte az építkezést. A
munkálatok 1778-ban kezdődtek el: Nagy
szeben főterén a bécsi divatot követő, kissé
klasszicizáló, későbarokk stílusú házat emel
tetett. Az ajtók feletti domborműveket Simon
Hoffmeyer készítette holland példát követ
ve: Cornells Bloemaert grafikái, Abraham

Háry Gyula: Nagyszeben, a Brukenthal palota. Tusrajz
Gyula Háry: Nagyszeben, the Brukenthal mansion. Ink

Joseph Hickel-Johan Ernst Mansfeld:
Brukenthal Sámuel. Rézmetszet, 1779
Joseph Hickel-Johan Em st Mansfeld: Samuel
Brukenthal. Copper engraving, 1779
szász nem kapta meg. 1760-tól tanácsos,
majd bíró, 1762-tól tartományi kancellár, a
szászok grófja címet viselte, és kitüntették a
Szent István renddel is. 1766-ban kinevezték
az erdélyi kancellária elnökévé, 1774-ben a
gubernium elnöke lett. 1777-1787 között érte
el pályafutása csúcsát, amikor Erdély kor
mányzója és az erdélyi ügyekben az uralkodó
bizalmas tanácsadója lett. Az ő javaslatára
emelte Mária Terézia 1765-ben Erdélyt nagy
fejedelemség rangjára.
Brukenthal egyik fontos célja volt a szász
nemzetiség művelődése, képzése. Nagysze
benben egyetemet akart alapítani, de terve
a római katolikus püspök, Bajthay József
Antal ellenállásába ütközött, és ezzel egy
nagy álm a meghiúsult. A szászok javára a
királynőtől kieszközölte a fogarasi uradalom
kilencvenkilenc évre való átengedését, amely
jelentős gazdasági előnyökkel járt. II. József
reformjai csökkentették a szász nemzetiség

tokraták, az erdélyi nemesség jelentőségét
akarta mintegy igazolni. Gyűjteményét
bécsi tartózkodása alatt, az 1750-es évektől
kezdte kialakítani. Neje, Sophia feljegyezte
az összes műtárgyvásárlást, kiadásaikat.
1771-1772 között havonta többször esett em
lítés festményvásárlásról, keretezésről vagy
tisztításról. 1772-től Johann Martin Stock
nagyszebeni festőt alkalmazta ügynökként.
Ekkor már Bécsben ismert műgyűjtő volt.
Gyűjteményéről az „Almanach de Vienne”ben jelent meg először ismertetés 1773-ban
és 1774-ben. Bár a műtárgyak többségét
árveréseken, illetve bécsi magángyűjtőktől
vásárolta, az ajándékozás révén is gyarapo
dott. így például 1774-ben Carlo Conti két
metszetét ajándékozta a bárónak (ezeket ma
is a nagyszebeni múzeumban őrzik). Több
eladási katalógust őriznek a Brukenthal múze
umban, másokat viszont a báró levelezéséből
ismerünk. Egy 1772-es árverési katalógus
ban, amelyet Johann Christian Brand udvari
festő készített, megtalálhatjuk azokat a fest
ményeket, amelyeket Brukenthal meg akart
szerezni. 312 műtárgyból Van Dyck, Teniers,
Wouwermans, Ossenbeck, Brueghel voltak az
általa kiválasztott művészek, azaz a XVI-XVII.
századi németalföldi festészet meglehetősen
keresett volt a bécsi műtárgypiacon.
Brukenthal a kormányzói kinevezése
után sem mondott le gyűjtőszenvedélyéről.

van Diepenbeeck festményei után Ovidius
Metamorphoses-ének jeleneteit láthatjuk
rajtuk. Brukenthal ezeket a könyvtárában
őrzött Múzsák templomai című grafikai
másolat-albumból választotta ki és ren
delte meg. Nem mondhatjuk ugyan, hogy
Brukenthal Sámuel igazi „connoisseur”
volt, de minél többet igyekezett megtudni
az általa megvásárolt festményekről. Gyak
ran levelezett báró Adolf Braun császári
biztossal és műtárgygyűjtővel, aki 1778.
április 17-én tudatta vele J. G. von Reitzer
császári titkár hirtelen halálát: „Ha érdekelt
még a festménygyűjtésben, akkor tudja meg,
hogy Reitzer festményei nemsokára eladók
lesznek. Sokat restaurált Johann Balhorn, de
sok még az eredeti állapotban maradt meg.”
Biztosak lehetünk abban, hogy Brukenthalt
érdekelte ez az ajánlat, mert kisvártatva
újabb levelet kapott az említett gyűjtemény
katalógusával. Brukenthal legalább három
festményt vásárolt.
Egy másik fontos festmény- és metszetauk
ció a jezsuita tulajdonok 1777-es eladása volt
Gentben, Brüsszelben és Antwerpenben, en
nek katalógusa is megtalálható a Brukenthal
archívumban. Nincsenek adatok ugyan arról,
hogy Brukenthal részt vett volna az aukción,
de a bécsi piac közvetítésével kerültek onnan
gyűjteményébe Rubens és más holland festők
képei. Az adásvételi dokumentumokban jeles
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gyűjtők és kereskedők nevei szerepelnek, de a
vásárlások háttere még nem minden esetben
tisztázott. Melchior von Birkenstock, császá
ri biztos, a bécsi Szépművészeti Akadémia
tagja, műtárgygyűjtő és kereskedő 1780-ban
Brukenthal Sámuelnek írott levelét ismerjük,
s ez információkat tartalmaz a bécsi piacon
feltűnt flamand műtárgyakról. Birkenstock
szerette volna eladni gyűjteményének egy
részét, s Brukenthal ki is választott 20
műtárgyat. Ugyanebből a levélből értesült
a báró Kaunitz herceg jelentős műgyűjtői
tevékenységéről. 1785 és 1786 között
Brukenthal ismét Bécsbe utazott, természe
tesen műtárgyvásárlási céllal. 1786. január
2-án egy „szép kéziratot” vásárolt, amely
később a „festett könyv” nevet kapta. Ez
valójában egy XVI. századi, miniatúrákkal
gazdagon illusztrált flamand breviárium
volt. 1788-ban kiemelkedő összeget, 4384
aranyat költött festményvásárlásra. Ebben
az évben fejeződtek be belvárosi palotájá
nak építési munkálatai; a második emeletet
a műgyűjteménye bemutatására szánta.
Johann Seiwert és Martin Hochmeister
1790-ben kiadott albuma mutatta be az
épületet, a város büszkeségét. Az első eme
leten, a könyvtárban tanácskozások céljára is
kialakítottak egy helyiséget, egy másik pedig
a város értelmiségének találkozóhelye lett. A
könyvtár mellett helyezték el a régiség- és
éremgyűjteményt. A második emeleten állí
tották ki a mintegy 800 festményt: négy ter
met az itáliai, hatot a németalföldi és hármat
a német festők munkáinak szenteltek. Már
1790-ben a gyűjtemények kérésre nyilváno
san látogathatók voltak.
Még Brukenthal életében angol és német
utazók írták le benyomásaikat a gyűjteményét
meglátogatva: John Petty, Johann Lehmann,
Elizabeth Craven, William Hunter, Christopli
Ludwig Seip, John Jackson és Edward
Daniel Clarcke. A festmények elrendezését
elsőként Johann Martin Stock festő végezte
el. Brukenthal és Stock ismerték azt az új
bemutatási rendszert, amelyet Christian von
Mechel még 1777-ben alkalmazott Bécsben a
Belvedere palotájában, amelynek elsődleges
szempontja a kronológia és a művésziskolák
fejlődése volt. A XVIII. század utolsó éveire
a palota egész területe a gyűjtemény be
mutatásának célját szolgálta, s így az mú
zeummá vált. 1782-ben felesége elhunyt, és
Brukenthal visszavonult a nyilvánosságtól.
Legtöbb időt gyűjteményei katalogizálásá
nak szentelt. Gyűjteménye jövőjét biztosítani
akarván, 1802-ben írott utolsó végrendeleté
vel alapítványt hozott létre, amelynek kezelé
sét egy bizottság végezte, ükunokája, Johann
Michael Joseph von Brukenthal vezetésével.
Családjának kihalása esetén a nagyszebeni
Lutheránus Gimnázium folytathatta volna
a munkát, ami 1872-ben be is következett.
Végrendeletében gondoskodott arról, hogy
bizonyos összeget műtárgyvásárlásokra for
dítsanak, valamint a könyvtáros és képtárőr
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javadalmazásáról is rendelkezett. 1799-ben
Franz Neuhauser és Johann Krempels festők
restaurátorműhelyt alapítottak a gyűjtemény
festményeinek tanulmányozására és konzer
válására.
A múzeum 1817. február 25-én nyílt meg,
s ezzel létrejött Erdélyben az első nemzeti
múzeum. A legkorábbi katalógust Franz
Neuhauser festő készítette még 1813 előtt.
Joseph Hormayr báró ezt a kéziratot és
magának a gyűjtőnek egy rövid leírását
gyűjteményéről 1826-27-ben jelentette meg
folyóiratában, az „Archiv für Geschichte,
Statistik, Literatur und Kunst”-ban. 1836ban Johann Ludwig Neugeboren készített el
egy újabb katalógust, amelyet csak 1844-ben
publikáltak Theodor Glatz festő és Joseph
Benigni kiadó által javított változatban.
1881-ben Nagyszebenbe hívták Kari
Shellein festő-restaurátort, a Belvedere
restaurátor igazgatóját. Shellein 12 fest

mény állapotán javított, néhány műtárgyat
azonosított és kisebb módosításokat java
solt a kiállításban. Martin Schuster kurátor
mindezeket figyelembe véve készítette el
katalógusát.
1894-ben Theodor von Frimmel a biroda
lom festménygyűjteményeinek felmérőiéként
érkezett Nagyszebenbe. Legfontosabb felfe
dezése egy Jan van Eyck portré volt a német
művésziskola termében, amelyet addig Dü
rer művének tartottak hamis monogramja
alapján. Frimmel tevékenységét követően
jelentősen megemelkedett a múzeum látoga
tóinak száma. A legutolsó gyűjteményi kata
lógust Csáki Mihály készítette el 1909-ben.
A gyűjtemény részét képező könyvtárat
a közönség 1817-től látogathatta. Meg
nyitáskor 15 972 kötetet számlált, jórészt
XVIII. századi munkákat, s a kor jelentős
művészei - Gravelott, Eisen, Chodowiecki,
Jean Moreau Le Jeune - által illusztrált al-

Ludwig Rohbock - Joseph Maximilian Kolb: Nagyszeben, részlet. Acél m etszet
Ludwig Rohbock - Joseph Maximilian Kolb: Nagyszeben, detail. Steel-engraving
Fotók - Photos: Kardos Judit
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bumokat. Jelentős volt a kéziratgyűjtemény,
különösen az Erdély történetéhez kapcsoló
dó anyag. 1879-ben a Brukenthal könyvtár
jelentős nagyszebeni vonatkozású kollekció
val gyarapodott; a XV. században a reformá
ció terjedésével megszűnt szerzetesrendek
kézirat- és könyvanyagával, majd a városban
1544 óta működő evangélikus gimnázium
gyűjteményével. Ezt a könyv- és kézirategyüttest 1879-ig őrizték a Szent Jakab
kápolnában, majd annak lebontását követően
kerültek a Brukenthal könyvtárba. A legér
tékesebb kétségkívül a legkorábbi anyag,
azok az 1468-ra datálható kötetek, amelyek

Valentin Wagner művei, ezek gazdagítják a
„Transylvanicae” hagyatékot. Megtalálható
itt Nagyszeben legrégebbi újságja 1784-ből, a
„Siebenburgische Zeitung”, vagy olyan napi
lapok, mint a „Hermannstadter Zeitung” vagy
a Siebenbürgisch- Deutsches Tageblatt”.
A nagyszebeni Brukenthal Múzeum bemu
tatását XX. századi eseménytörténetéből a
legizgalmasabb képek felvillantásával fejez
zük be.

A visszakerült festmények - Paintings
returned in 1998
Rosalba Carriera: Női portré - Rosalba
Camera: Woman’s portrait
Frans van Mieris: Férfi portré - Frans van
Mieris: Man’s portrait
Szent Ágoston Legenda Mestere: Férfi portré
koponyával - Master of the St. Augustine
Legend: Man’s portrait with Scull
Tiziano: Ecce Homo
Johann Gutenberg műhelyéből kerültek ki.
Történelmi, orvostudományi, matematikai,
jogi témájú kötetek mellett kódexek és kézira
tok gazdagítják a gyűjteményt, köztük számos
ritkaság, mint például Thomas Morus Utópi
ájának első kiadása, amelynek Hans Holbein
által illusztrált kötete 1518-ban Baselben je
lent meg, vagy Dürer és Lucas Cranach által
illusztrált művek. Megtalálhatók a könyvtár
ban a humanizmus kiemelkedő képviselőinek
munkái is: Rotterdami Erasmus, Giovanni
Boccaccio, Francesco Petrarca, Machiavelli
és mások. Sebastian Münster ugyancsak
Hans Holbein által illusztrált Cosmographia)a
1578-ból, amely szintén a különlegességek
közé tartozik, mint az 1541-es, 90 rézmet
szettel díszített antwerpeni Biblia is. A nagy
szebeni nyomdákat csak 1575 után megjelent
kötetek képviselik, de a brassói nyomdákban
készültek nagy számban Johann Honterus és

1968 május, Nagyszeben: A Brukenthal
Múzeumból eltűnt nyolc nagyon értékes fest
mény: Anthonis van Dyck „Cleopátra halála”,
Frans van Mieris „Férfi pipával”, Rosalba
Carriera „Női portré”, Jörg Breu „Férfi port
ré”, Ismeretlen német festő „Férfi bundával”,
Gristoph Amberger „Férfi portré”, Tiziano
„Ecce Homo”, a Szent Ágoston Legenda Mes
tere „Férfi portré koponyával” című munkái.
A fényképeket és műleírásokat elküldték
az Interpolnak, közben Nagyszebenben az
eljárás folytatódott. Találtak feltételezett

bűnösöket, de a műtárgyak nem kerültek
elő. Az idő múlásával megtalálásuk esélye
jelentősen csökkent.
1998 július, Washington: Románia köztársasági elnöke hivatalos eljárás során
visszakap 4 festményt, amelyeket harminc
évvel korábban a Brukenthal Múzeumból
loptak el. A visszaszolgáltatás az Egyesült
Államok vámszervezetének köszönhető. Mi
is történt az amerikai illetékesek jelentése
szerint?
1971, Bécs: Egy Ausztriában letelepedő
román állampolgár 1200 dollárért négy
festményt vásárol amerikai rokonságának
pénzéből, majd rövid idő elteltével Miamiba
költözik.
1998 január, New York: A festmények
tulajdonosa több információt akar gyűjteni
korábban megvásárolt műtárgyairól, és egy
manhattani műtárgykereskedő véleményét
kéri, aki két festmény fényképét elküldi a Há
gai Művészettörténeti Királyi Intézetnek.

1998 február, Hága: A Hágai Művészettörténeti Királyi Intézet igazgatója, Rudolf
E. 0. Ekkart professzor felismeri az egyik
festményt (Szent Ágoston Legenda Mestere
„Férfi portré koponyával"), és felkeresi a
Brukenthal Múzeum igazgatóját.
1998 február, Nagyszeben: A Brukenthal
Múzeum igazgatója értesíti a párizsi
UNESCO irodát, ahonnan jelentik a hírt az
Interpolnak.
Innen kezdve az események felgyorsul
nak, a hatóságok eljutnak a manhattani
kereskedőn át a „tulajdonoshoz”.
1998 április, Miami: Az eljárások nyomán
a másik három festményhez is eljutnak a
hatóságok.
1998 május. Miami: Több szakember ta
nulmányozta a festményeket, és arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy ezek a 30 évvel
korábban Nagyszebenből eltűnt műtárgyak.
1998 július, Washington: A Világbank átriu
mában kiállítják a négy ellopott és megkerült
műtárgyat.
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1998 július, Bukarest: A Brukenthal Múze
um szakemberei átveszik az értékes csoma
got a repülőtéren.
1998 augusztus, Bukarest: A négy műtár
gyat kiállítják a bukaresti Szépművészeti
Múzeumban.
1998 szeptember, Nagyszeben: Harminc év
után a négy műtárgy visszakerül a helyére a
Brukenthal Múzeum európai galériájába.
A kommunisták által elsajátított festmé
nyek visszatérnek a Brukenthal Múzeumba?
A Bukaresti Szépművészeti Múzeumban
óTzött 19 festményt, amelyeket még a kom
munista rendszer vitetett el Nagyszeben
városából, 2004 végéig visszaadják, amint
ezt a román kulturális miniszter a sajtónak
kijelentette. A műtárgyakat 2002 márciu
sában kérték vissza, de ténylegesen csak
akkor kerülhetnek eredeti őrzési helyükre,
ha a Brukenthal Múzeum korszerű biztonsági
rendszert tud létrehozni. A miniszter szerint
a Brukenthal Múzeum vezetői is jobbnak tart
ják, ha a műtárgyak Bukarestben maradnak,
amíg a fentiek nem történnek meg.
Eberhardt Wittstock nagyszebeni képviselő,

az eljárás indítványozója, azt nyilatkozta,
hogy a válasz alapján remélhető, hogy a 19
műtárgy, amelyeket a kommunista rendszer
jogtalanul vitetett el, vissza fog kerülni az
eredeti helyére.
Lásd még - See also: Címlap - Cover

The Brukenthal Museum and Library in
Nagyszeben
It is the 200th anniversary of the death of the
most famous character of the Saxon community
in Transylvania. The life and activity of Samuel
Brukenthal is inseparable from the history of
collecting; his name is well connected with
the founding of the first Transylvanian national
museum. After his father was awarded baron
etcy in 1712, Samuel studied law, history and
philosophy at the universities of Halle, Jena and
Vienna. When he returned to Nagyszeben he be
came the counsellor of the town but soon went
to the Viennese court. In 1766 he was appointed
the leader of the Transylvanian chancellery, in
1774 became the leader of the governorate, fi
nally in 1777 worked as the governor of Transyl
vania and the advisor of Queen Maria Theresa.

One of Brukenthal’s most important goals was
the education of the Saxon ethnic community
and although his efforts to establish a Saxon
university were not successful, his interest in
collecting books, works of a rt and minerals
later helped the educating of his fellowmen. He
started collecting in the 1750s while staying in
Vienna and in 20 years he became a well-known
art collector in the Habsburg capital. He did not
give up collecting even as a governor. In 1778 he
started the construction of his new residency in
Nagyszeben. When completed, the collection of
paintings were placed on the second floor of the
building: four halls were dedicated to the works
of Italian painters, in six halls pictures from the
Netherlands could be seen, in three halls the
works of German artists were exhibited. The
library, consisting of more than 15 thousand
volumes, and the collection of antiquities and
medals were placed on the first floor. In 1782
Brukenthal’s wife died, he resigned from public
life and spent his time cataloguing his collec
tions. In his last will he dealt with the question
of purchasing work-of-art, the payment of a
librarian and a guard of the gallery. In 1799 a re
storer’s workshop was created for the research
ing and restoring of the paintings of the collec
tion. Finally, in 1817 the mansion was opened to
the public and the first Transylvanian museum
was officially born, thanks to the life-long activ
ity and determination of Samuel Brukenthal.

A börtönben le tte m szabad
Gaál Károly
Amikor az Isten teremtette emberfia már
nem hetvenkedik, de nyolcvan fölött még a
jelenben él, egyre többet tekint vissza arra a
múltra, amely őt a mindenkori jelen számára
alakította. E mögött a múlt mögött személyi
ségek állnak, akik annak idején a szellemi
magot hintették, hogy ebből arathasson majd
a jövő. így emlékszem Csikós Tóth András
tanáromra, aki már gyermekkoromban
„megfertőzött” a néprajzzal, Horvát János
és Mendöl Tibor professzoraimra, akik igen
fontos módszertant oltottak belém; Viski
Károlyra, aki az akkori nehéz soromban
nemcsak szakmailag, hanem emberileg is
apám helyett apám volt. Sajnos pár héttel
korábban temették el, mint ahogyan a halál
táborból visszatértem. Tudósok, akik mindig
emberek maradtak.
Az úgynevezett „nagyok” mellett emlék
szem életem legjobb munkatársára, Hajmás
Sándorra, akivel a történelem a Kiskun Mú
zeumban hozott össze. Annak idején, 1947ben az a kényszerűség vetett oda, hogy az
egyetemi néprajzi intézetet, ahol gyakornok
voltam, egy órán belül, Budapestet 12 órán
belül el kellett hagynom. Ehhez kezembe
nyomtak egy kék borítékba tett levelet,
amivel a kiskunfélegyházi fegyveres politikai
hatóságnál, az ÁVH-nál kellett jelentkeznem.
Itt közölték velem, hogy a város területét
nem hagyhatom el, és havonta elvárnak egy

„baráti” beszélgetésre. Ugyanakkor „kine
veztek” napszámosnak a Kiskun Múzeumba.
Elkeseredettségemben nem gondoltam,
hogy ez a kitelepítés életem leghasznosabb
büntetése lesz. Akkor a világ dőlt össze ben
nem, nem tudtam, hogyan fogok majd fiatal
életem romjaiból egy új életet, jövőt építeni.
Én napszámos voltam. Hajmás Sándor pedig
múzeumi altiszt, rangban messze fölöttem
állt. A kiskunfélegyházi új uraknak a múzeum
csak költséget jelentett, valami fölöslegeset,
ami a reakciós múltat mutogatja. Nehéz volt
annak elérése, hogy megtűrjék a múzeumot.
Hajmás Sándor személye nélkül ezt nem is le
hetett volna elérni. Az ő helyzete előnyösebb
volt, mert nevét a lelencházban kapta,
kiadott gyerekként tanyáról tanyára hányó
dott, az iskolát is csak kívülről mutogatták
neki. Idejében megtanulta, hogyan lehet a
legrosszabból is valami jobbat összehozni.
Aztán mert családfája kitűnő volt, az új rend
beálltakor felvették párttagnak, amihez még
kultúrbizalmi tisztet is kapott. Még a máso
dik világháború idején a többgyermekes apát
behívták katonának, és egyből vitték a Don
kanyarba, ahonnan hamarosan önkényesen
szabadságolta magát, és szerencsésen ha
zatért. Itthon aztán elszegődött altisztnek
és házmesternek a múzeumhoz. Családostól
költözött be a múzeum számára szolgáló haj
dani Kiskun Kapitányság börtönépületében
lévő szolgálati lakásba. Első aktív tevékeny
ségére akkor került sor, amikor a háború vé
ge felé német utasításra kezdték a múzeumok

anyagát nyugatra menekíteni. A kiskunfélegy
házi múzeum műtárgyait is pakolták, amiben
Sándor szorgalmasan segédkezett. Azonban
amit az illetékesek bepakoltak nappal, azt ő
éjszaka kiszedte és lehordta a lakása alatti
kazamatába, majd helyébe lim-lomot rakott,
és a ládákat gondosan leszögezte. Még meg
is köszönték a fáradságát. így a teljes mú
zeumi anyag megmaradt. A kecskemétiek,
keszthelyiek nem ügyeskedtek, és anyaguk
nagyobb része elpusztult. 1944 októberében
a szovjet haderő elérte Kiskunfélegyházát, és
a múzeum épületét kórház céljára foglalták
le. Sándor ismét mindent a pincébe hordott,
tizenegy kedvesnővér segédkezett neki,
akiket mint a múzeum dolgozóit a szovjet
konyha látott el. így őket is megvédte a túl
kapásoktól.
Aztán 1947-ben én is megérkeztem. Nem
a múzeum akkori vezetőjével, hanem Hajmás
Sándorral közölték, hogy nem hagyhatom el
a város területét, amiért ő nagy vitát kezdett,
és nem is eredménytelenül, mert meggyőzte
az elvtársait, hogy a város területe a külterü
letet is jelenti, azaz a tanyavilágot. Ezt nem
ok nélkül tette. Arra gondolt, hogy ha a ha
tóság engem mindig lát a városban, nagyobb
figyelmet fordítanak rám, viszont ha a pusz
tákat járjuk, elfelejtik a képemet. Azt is közöl
ték vele, hogy szállásomnak a hajdani börtön
siralomházát jelölték ki. Olyan lakást utaltak
ki számomra, amelyben 1919-ben mintegy
húsz ellenforradalmárt vertek agyon, és
amikor fordult a kocka, Kun Béla embereiből
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is ebben végeztek ki jónéhányat. így megér
kezésemkor véglegesen börtönbe kerültem,
és ráadásul a siralomházba, amit azonban
nem sokszor használtam, mert heteken át
biciklivel jártuk a pusztákat, ettünk, amit ad
tak, néha szalmakazalban aludtunk, otthonra
leltünk a tanyasiaknál. Bizalommal fogadtak
minket, mert Sándort jól ismerték, a háború
előtt pusztai levélhordó volt. így kezdtük el
azt a terepgyűjtést, aminek eredményeként a
múzeum anyaga hatszorosára nőtt. Hétfőtől
szombatig bújtuk a padlásokat.
Ezekben az években mindig újabb és
újabb mozgalmat szerveztek, így vas- és
papírgyűjtést is. Mindkettőnek a megyei
központja Kiskunfélegyházán volt, és Sán
dor mindegyik vezetődével komaságban
állt. így aztán szabadon válogathattunk
az összehordott vasakban, melyek között
zárás béklyóknak, kolompoknak, lakatos
remekműveknek se szeri se száma nem
volt, ami a múzeum ritkaságszámba menő
fémgyűjteményében ma is megtalálható.
Az állami papírgyűjtésből kezünk alatt
könyvgyűjtés lett - a feloszlatott egye
sületek és egyházi iskolák könyvtáraiból
összehordott anyag válogatása során. Az
Ethnographia teljes évfolyamából több soro
zatot is találtunk, így jutott belőle a szentesi,
a csongrádi és a kiskunhalasi múzeumnak
is. Archaeológiai Értesítő, Történelmi Szem
le és más hasonló folyóiratok kerültek be in
nen a múzeum most megalapított könyvtá
rába. Néhány elektromos gép is előfordult a
fémhulladék között, ezekkel alapoztuk meg a
restaurátor műhelyt. Ebben a nagy szakmai
sürgés-forgásban el is felejtettem, hogy bör
tönlakó vagyok. Önbizalmam fejlődött, de a
népi demokrácia is, egyre több állami szer
vet alapítottak. Egy késő délután szinte ro
hanva jött Sándor, pártvezetőségi gyűlésen
volt, ahol megtudta, hogy másnap délelőtt
tizenegy óra tájban egy bizottság át fogja
venni a múzeumépületet a néphadsereg
részére, a börtönből kaszárnyát csinálnak.
Csak azt kérdezte tőlem, hogy tudom-e a
művelődési miniszter, Ortutay Gyula lakás
címét. Egy telefon a múzeumi központtal,
a MOKK-kal, meglett a cím. Mivel én nem
hagyhattam el a várost, Sándor utazott a
késő délutáni vonattal Pestre, éjjel kihúzta a
minisztert az ágyból, elmondta mondókáját,
és másnap a hajnali vonattal hozta azt a
papírt, amelyben az állt, hogy a miniszter
bezárta a múzeumot, és személyes engedé
lye nélkül az intézmény területére senki sem
léphet be. Tizenegykor megjött a bizottság,
megnézték a papírt, kívántak egyet s m ást
nekünk is, a miniszternek is. A múzeumok
ebben az időben államosítottak voltak, így
nem tehettek semmit. Én is állami napszá
mos voltam, állami siralomházban.
Egyre ritkábban kellett jelentkeznem az
ÁVH-n, a MOKK révén pedig tudományos
pótdíjat kaptam. Amikor - ugyan nem reha
bilitáltak, csak - a tilalmat felfüggesztették,

A börtönépület bejárati része 2002-ben
Entrance of the prison, late museum
building in 2002
Fotó - Photo: Kiss László
állásbeli viszonyom annyira változott, hogy
megkaptam az Igazgatói kinevezést, de a
városban továbbra is ritkán fordultam meg.
Ott mindvégig osztályidegen maradtam.
Tudomásul vettem, hogy a kedvemre való
szakmai munka mellett csak a tűrés az, ami
rám vár. A múzeum független volt a helyi
hatóságoktól, és azon belül a siralomházban
félig-meddig én is. Évek óta először ebben az
időben élveztem a szabadságot.
Amikor a Magyar Népköztársaság belügy
minisztere bejelentette, hogy hazánk börtön
nélküli állam, ezért megszünteti a múlt el
nyomásának egyik tükrözőjét, a Börtönügyi
Múzeumot, országszerte nagy versengés
indult meg a „múlt bilincseiért". Némi felsőbb
támogatással nekünk ítélték oda a központi
börtönmúzeum anyagát, mert ha már van
börtönünk, legyen benne történelmi anyag
is. A szállítás nehéz, de igen gyümölcsöző
feladatnak bizonyult. Eredetileg egy teher
autónyi fuvart engedélyeztek, de amikor
láttuk, hogy mennyi gazdátlan bútor, könyvszekrény, íróasztal, szék, mennyi mozdítható
tárgy maradt volna ott, háromszor fordul
tunk. Megkezdtük a múzeum berendezését.
Semmit sem loptunk, de ami lehetséges volt,
azt megszereztük. Ebben az időben mindenki
szerzett vagy magának, vagy pedig, ha élhe
tetlen volt, akkor az intézményének.
Annyira jutottunk, hogy a felsőbbség ál
landó kiállítást kívánt tőlünk. Főtt a fejünk,
terveztünk, számoltunk, és egy 40 ezer
forintos költségvetési tervet be is adtunk.
Azonban ebből csak tízezret hagytak jó
vá, de hozzáfűzték, hogy ötezret meg kell
takarítani, m ert takarékossági mozgalom
van, és a múzeum jó példával járjon elől.

Szocialista múzeumot építettünk. Ezen épít
mény minden egyes tégláját hosszadalmas
lenne leírni, de példának idézek egyet. Az
országban sehol sem lehetett gömbvasat
kapni. Ez azonban kiállításunk elengedhe
tetlen része volt. ffa nincs gömbvas, akkor
minden tervünk megbukott. Sándor egyik
délelőtt eltűnt, majd mindkét vállán két-két
internátusi vaságyvéggel jött vissza. A vas
ágyvégek gömbvasból voltak. Meg vagyunk
mentve! - De honnan hozta ezeket? A válasz
szerint, amikor annak idején a zárda internátusát megszüntették, az ágyakat Sándor
és még többen hordták fel az internátus
helyére költözött ÁVO padlására. Amint
mondta, oda mindenki bemehet, csak a kijö
vetel a nehéz. Neki azonban ez nem okozott
gondot, ismerték, az őr csak barátságosan
azt kérdezte tőle, hogy festeni viszi-e? Még
ötször fordult, lett elég gömbvas, festettünk
is szorgalmasan. Az ötezret is megtakarí
tottuk, kaptunk is érte egy szép oklevelet. A
kiállítási „szerzés”, ha elcsíptek volna ben
nünket, hozott volna fejenként legalább öt
évet, de nem a múzeumi börtönben. Amikor
ünnepélyesen megnyitották a múzeumot,
olyan érzésünk volt, hogy ez nem állami,
hanem a miénk, életünk egy része. Ezt bele
is adtuk. Börtönünkben nem volt vádló, így
vádlott sem.
Ez lett mégis a vesztem. Ugyanis a kiállí
tás nagyon jól sikerült, ezért elismerésként
felajánlották a keszthelyi Balatoni Múzeum
igazgatását. Sándor óvott, Gallyasi Miklós
bátyám, a hódmezővásárhelyi múzeum le
gendás igazgatója könyörgött, hogy ne men
jek oda, ez nem egy magunk fajta „puszták
emberének” való. Igazuk lett: a börtön sza
badságából a bürokrácia kényszerzubbonyá
ba kerültem. Új fejezet kezdődött, amelyben a
félegyházi népi demokráciás múzeumépítés
lényegesen könnyebbnek tűnt, mint az új
helyen a kollégákkal és a hivatali adminiszt
rációval való megbirkózás.
Sok évtized múltán tekintek vissza ebbe a
keserűen szép múltba, és még mindig nem
értem, hogyan volt lehetséges egy múzeum
ba úgy belészerelmesedni?

I Became Free in the Prison
The author gives an account of his work and
everyday life at the Kiskun Museum in the late
1940s. In 1947 he was excluded from the ethno
graphical institution of the university, and was
translocated from Budapest to Kiskunfélegyhá
za by the authorities. The janitor of the museum
was appointed his boss and he was put up in the
building of the old prison, tfard as it was in the
beginning for Károly Gaál, the work of collect
ing of the material heritage of the town and its
vicinity, the expanding of the collection of the
museum, with the help of the janitor became his
life and when finally, after he had become the
director of the Balaton Museum in Keszthely, he
realised how free he had been during the years
in Kiskunfélegyháza.

29

Számvetés
„Az év m úzeum a 2 0 0 2 ” pályázatról

D em e Péter
A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi
Egyesület kezdeményezésére és szervezé
sében 1997 óta évente meghirdetett pá
lyázatra, amelynek keretében a résztvevó'k
eló'zó' évi tevékenységét értékeli a bíráló
bizottság, 2003-ban 10 intézmény ad
ta be anyagát. A tapasztalt és elismert
szakemberekből álló bíráló bizottságot
ebben az évben is a Pulszky Társaság és a
társkiíró szervezetek (a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Múzeumi Osztálya,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram szakbi
zottsága, az ICOM /Múzeumok Nemzetközi
Tanácsa/ Magyar Nemzeti Bizottsága és
a Magyar Nemzeti Múzeum) képviselői,
valamint a 2002-ben győztes két múzeum
vezetője alkotta. A tagok: Bencze Géza,
Deme Péter, Füköh Levente, Kaján Imre,
Kecskeméti Tibor, Matskási István, Pintér
János, Petercsák Tivadar, Poroszlai Ildikó,
Vígh Annamária.
Az évek során kialakult gyakorlat szerint
a testület a pályázó múzeumok beküldött
információit és anyagait, valamint a hely
színi látogatások során szerzett tapaszta
latokat megvitatva sokoldalúan értékelte
az egyes intézmények 2002. évi tevékeny
ségét és döntött a díjakról. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre és a díjkiosztásra
- hagyományosan - 2003. május 17-én,
szombaton délelőtt, a Múzeumok Majálisa
megnyitója keretében került sor a Múze
umkertben.
A korábbi évek tapasztalatai alapján,
a bíráló bizottság javaslatára a Pulszky
Társaság módosított a kiíráson: ez évtől a
muzeális intézmények is beadhatták pályá
zatukat. Ennek következtében egy országos
múzeum, öt országos gyűjtőkörű múzeum
és tájmúzeum, valamint négy muzeális in
tézmény vett részt a versenyben. A bírálati
munkában résztvevők ezúttal is joggal álla
pították meg, hogy a pályázók mindegyike
elismerésre és megismerésre méltó munkát
végzett 2002-ben. Vannak, akik elsősorban
a kiállítások és a közönségkapcsolatok, a
közművelődés, a múzeumpedagógiai terén
dicsekedhetnek komoly eredményekkel, má
sok a szerzeményezésben vagy új, korszerűbb
raktár kialakításában. Azzal is tisztában kell
lenni, hogy az esetek döntő többségében nem
csupán (sőt, nem elsősorban) a múzeum
ban dolgozó szakemberek és munkatársaik

képességén vagy akaratán múlik, milyen
területen és mekkora fejlődést tudnak fel
mutatni. Sokkal inkább függ teljesítményük
a lehetséges anyagi forrásoktól és attól,
hogy a fenntartó milyen mértékben tartja
fontosnak az intézmény fejlesztését, esetle
ges megújítását.
Az alábbiakban erre a szempontra is
figyelve foglaljuk össze röviden a bíráló
bizottság értékelését a pályázaton induló
intézmények 2002-es tevékenységéről.
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, Bu
dapest (fenntartója az Angyalföldi József
Attila Művelődési Központ)
A főváros XIII. kerületének forgalmas he
lyén, eléggé rossz állapotban lévő épü
letben
található
kis
intézményben
összesen két fő dolgozik, egy muzeológus-gyűjteményvezető és egy „mindenes”.
A szakmai munka teljes köre (kutatás,
gyűjtés, feldolgozás, bemutatás, múzeumpedagógia) tehát egyetlen ember vállán
nyugszik. Az intézmény gyűjtő és feldol
gozó tevékenysége jól illeszkedik Angyal
föld nagyvárosi jellegéhez. Főként a városi
folklórral kapcsolatos a tudományos tevé
kenység és a kiadványok is. Közönségkap
csolataik a szűk lehetőségekhez igazodnak:
a kiállító teremben rendszeresen tartanak
iskolai foglalkozásokat, alkalmanként pe
dig nyílt előadásokat.
Az állandó kiállítás jól berendezett kis
enteriőrökből áll. A házmester-lakás ma
már ugyanúgy történeti emlék csupán,
mint az iskolapadok, így bemutatásuk
különösen indokolt. Az időszaki kiállítás
(kismesterségek a kerületben) művészfotói
mellett néhány tárgy is szemlélteti a m es
terek munkáját.
A gyűjtemény vezetője aktívan szervezi
az iskolák számára a különböző gyerekprogramokat, a kiállítások megértéséhez
és feldolgozásához pedig kérdőíveket ké
szítettek. A gyűjteményi anyag keresését
saját fejlesztésű számítógépes feldolgozás
szolgálja, az egyszerű Excel-táblázatban a
címszavak jól megtalálhatók. Az Angyal
földi Helytörténeti Gyűjtemény hatalmas
munkát végez elfogadtatásáért, ism ertsé
géért. Helyét a nagyváros dzsungelében
megtalálta, a klasszikus múzeumi felada
tokat ebben a közegben a maga számára
kijelölte. Mindez a gyűjteményvezető-muzeológus, Juhász Katalin érdeme.

Herendi Porcelánművészeti Múzeum (fenn
tartója a Herendi Porcelánművészeti Múze
um Alapítvány - Herendi Manufaktúra Rt)
Az 1964-ben alapított intézmény évek óta
az egyik leglátogatottabb magyarországi
szakgyűjtemény. Köszönhető ez elsősorban
annak, hogy az állandó kiállítás a falusi
manufaktúrából korszerű üzemmé fejlődött
gyárat, az alkalmazott technológia átala
kulását és a sajátos művészi formanyelvet
kialakító herendi porcelántermékeket egy
aránt bemutatja a nagyközönségnek.
Az utóbbi években felújították az 1839ben késő klasszicista stílusban készült
épületet és az állandó kiállítást is, emellett
módot és teret terem tettek az időszaki tár
latok bem utatására. Az egyszerű, de igé
nyes installáció alkalmazásával összeállí
tott, jól áttekinthető, érthető és látványos
kiállításban a rövid, tartalm as összefoglaló
szövegek a magyar mellett angolul, németül
és japánul olvashatók, emellett többnyelvű
katalógus segít az eligazodásban. Évente
több időszaki kiállítást rendeznek ipar- és
képzőművészeti, valamint ipartörténeti té
mákból. Az intézmény látogatottsága évről
évre emelkedik, 2002-ben már 105 ezer volt
a látogatók száma, és több száz tárlatveze
tést tartottak.
Az elmúlt év jelentős előrelépést hozott a
nemzetközi kapcsolatok terén is. A Herendi
Porcelánművészeti Múzeum kezdeménye
zésére, hat hasonló profilú intézmény
együttműködésével kerámiatörténeti kiállí
tás, virtuális múzeum, közös könyvtári nyil
vántartás és szakszótár készítésére alakult
szövetség jött létre. A „Kerámia - Kultúra
- Innováció” elnevezésű program első ré
szeként az intézmény vállalta a vándorki
állítás megrendezését. Az Iparművészeti
Múzeumban bemutatott tárlat, amelynek
installációját, katalógusát és teljes nyom
dai anyagát a herendiek készítették, nagy
sikert aratott.
A m úzeumlátogatás sajátos kiegészítője
a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
„Minimanufaktúra” nevű intézményében
megtekinthető program. Itt a látogatók
megismerhetik a porcelánkészítés egyes
fázisait (az alapanyagoktól a formázáson,
díszítésen, festésen át a késztermékig).
Az érdeklődők tehát a kiállított történelmi
és/vagy művészeti értékek m ellett azt is
megtapasztalhatják, milyen technológia
áll a termékek mögött.
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Külön kiemelésre kívánkozik, hogy a lá
togatók számára korszerű, minden igényt
kielégítő mellékhelyiségeket biztosítottak,
megoldották a mozgássérültek bejutását,
közlekedését; a múzeumi bolt pedig szá
mos terméket kínál a vásárolni vágyóknak.
A gyűjteményi raktárakban példás rend
tapasztalható, műtárgyvédelmi szempont
ból megnyugtató a helyzet. Az előírásoknak
megfelelően végzik a nyilvántartást és a
revíziós munkákat; folyamatosan térnek át
a számítógépes nyilvántartása. Az intéz
mény működése, fejlődése és eredményei
mögött a fenntartó alapítvány jó gazdál
kodása, illetve a Porcelánmanufaktúra Rt.
azon felismerése húzódik meg, hogy egy
színvonalas és vonzó kiállítóhely (amely
m a már lényegében a múzeummá válás
minden feltételének megfelel), az ahhoz
kapcsolódó reklám érték jó hatással van
magára a termékforgalmazásra is.

programot, amelynek keretében a náluk
tartott rendezvényeken túl a szakemberek
az iskolákban is tartanak programokat,
sőt, a lebontott időszaki kiállításokat is
tovább viszik ezekhez.
Az intézmény tehát igen jól gazdálkodik a
meglehetősen szűkre szabott lehetőségekkel.
Igazgatója, Karancz Gábor és munkatársa
egyaránt realista, szakmáját szerető, ki
váló szakember, akiknek van kidolgozott
elképzelésük a jövőről, és mindent el is
követnek ennek megvalósítása érdeké
ben. Az ambiciózus, ötletgazdag vezetést
a nyílt és rugalmas szakmai hozzáállás
teszi érdekessé, értékessé. Mindennapi
szakmai, tudományos és közművelődési
tevékenysége alapján a múzeum-fogalom
minden kritériumának megfelel, munka
társai emellett tudatosan és elkötelezetten
aktív közéleti szerepet is vállalnak a helyi
közösség érdekében.

Marcali Városi Helytörténeti Múzeum (fenn
tartója Marcali Város Önkormányzata)

Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd
(fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Múzeumi Igazgatóságot fenntartó
megyei önkormányzat)

Az 1972-ben, Marcali várossá nyilvánítása
előtt 5 évvel alapított, tehát 2002-ben 30
éves helytörténeti gyűjtemény a volt járási
börtönben, a városka szívében áll. Szakszemélyzete szerény (igazgató-történész
és egy néprajzos), restaurátort alkalm an
ként, vállalkozóként foglalkoztatnak.
A múzeum gyűjteménye kb. 6000 nép
rajzi, 1500 történeti tárgyból, illetve külön
nyilvántartott történeti dokumentációs
anyagból áll, ezek leltározása rendben
folyik, leírókartonok is vannak. Számítógépes programjuk nincs, mert nem akar
nak dilettáns fejlesztésbe fogni, és gépeik
sem elég korszerűek ehhez. A gyűjtemény
fertőtlenített, konzervált anyagait szépen
rendben tartott belső raktárakban tárol
ják. Külső raktáruk is van, ám miután ezt a
fenntartó eladta, sürgősen megoldásra vár
az itt tárolt anyag elhelyezése.
A három állandó kiállítás közül a helyi
mesterségeket bemutató tárlaton közön
ségvonzó, professzionális megoldásokat
alkalmaznak. Az emeleten a város kör
nyezetének term észeti képe, illetve egy
ásványkiállítás látható. Az épület korábbi
funkcióját felidézve, mementóul meghagy
tak egy cellát az eredeti berendezésével. A
tárlatokat a helyi pedagógusok használják
az oktató munkában: rendszeresen ta r
tanak földrajz és biológia órákat, a helyi
ruhaipari szakiskola pedig itt mutatja be a
kékfestés technikáját diákjainak.
Az időszaki kiállítás is jelzi, mennyire
együtt él az intézmény a helyi társa d a
lommal: a megyei terápiás foglalkoztató
„művészeti” alkotásainak kiállítását a
megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. A
helyi közösség, főleg a fiatal korosztály
minél szélesebb körű megnyerésére az
intézmény megindította a „tanító múzeum"

A Magyarországon egyedülálló (csak
a gödöllői Szent István Egyetem Gépfejlődéstörténeti Gyűjteményével össze
vethető) gyűjtemény alapjait Hajdú Ráfis
János és felesége, Bakos Mária terem tet
te meg. A gyermektelen házaspár minde
nét a gyűjtemény gyarapítására tette fel,
majd 1979-ben az akkor mintegy 50 da
rabos erőgépgyűjteményt és a több száz
díszes kovácsoltvas-munkát a miskolci
Herman Ottó Múzeumnak ajánlotta fel az
zal, hogy a létrejövő m uzeális gyűjtemény
m unkatársai lehessenek a továbbiakban.
Ma a gyűjtemény 2600 darabot számlál,
és egy egykori mezőkövesdi parasztpol
gár telkein, mintegy 2700 m2-en fogadja
az évi 15-16 ezer fő látogatót. Korábban
mindent maga a gyűjteményvezető és
felesége végzett, ma m ár van egy munka
társ is. A tárlatvezetés itt különösen nagy
élmény, mivel a mezőgazdasági és egyéb
gépberendezések tucatnyi darabja elin
dítható, am it meg is tesznek az érdeklődő
vagy ezt megrendelő látogatók számára.
Hajdú Ráfis János gyűjteménygyarapító
tevékenységét egy országos szakmúzeum
is megirigyelhetné. 2002-ben, akárcsak a
korábbi években, értékes tárgyakat kapott
ajándékba, emellett vásárolt is a pályá
zaton elnyert és gyűjteménygyarapításra
fordítható pénzekből. A begyűjtött tá r
gyak rendbetételét, működőképes álla
potba hozását maga és m unkatársa végzi,
nagy múzeumok restauráló műhelyeit
megszégyenítő gyorsasággal, szakmai felkészültséggel, minőséggel és odaadással.
A technikatörténeti gyűjteményi anya
gok m ellett igen jelentős és értékes a
gyűjtemény helytörténeti, néprajzi és ag

rártörténeti anyaga, illetve az ezekből gon
dosan megrendezett és a miliőbe igencsak
beleülő kiállításai. így a megtekinthető
anyagok zömét adó erőgépek, gazdasági
gépészeti berendezések, vízerőgépek, stb.
mellett a falusi fémmegmunkálás eszközei
és eredményük csakúgy megjelenik, mint
a nagyparaszti gazdálkodás számtalan,
ma igen értékes és m ásutt alig látható
anyaga.
A gyűjtemény egyben sajátos fóruma a
hazai agrármérnökök és egyéb szakembe
rek összejöveteleinek. Gépésztalálkozói,
az azokon felvonuló gépmatuzsálemek
már turisztikai vonzerővel is rendelkeznek.
Emellett is igen aktív a kapcsolata a lakos
sággal, a helyi és a megyei iskolákkal, de a
távoli országrészekből induló iskolai kirán
dulásoknak is kedvelt célpontja az e körben
országosan is ismert gyűjtemény.
A programok ezekhez az igényekhez és
látogatói körökhöz kötődnek. A gyűjtemény
minden tekintetben közismert, öntevékeny
és önmegvalósító muzeális intézmény.
Társadalmi szempontból éppúgy elismerik,
mint a műszaki muzeológia vagy az agrártörténet oldaláról. Mindez annak ellenére
van így, hogy (sok más társához hasonló
an) jelentősen alulfinanszírozott, létszámhiányos, múzeumi szakmai támogatást is a
szükségesnél kevesebbet kap.
Míves Tojás Gyűjtemény, Zengővárkony
(fenntartója a Míves Kézmíves
Népművészeti és Népi Iparművészeti
Hagyományokat Ápoló Kht)
A csöndes kis falu egyik népi műemlék
lakóhazának telkén, a pajtában található
a tulajdonos és alapító dr. Nienhaus Rózsa
lelkes, sokirányú munkájával fenntartott
és működtetett különleges gyűjtemény. (A
házban a falumúzeum működik.) A mintegy
5 ezer tojás alkotta anyag jelentős része
(közel 3 ezer) megtekinthető az összesen
48 m2-en működő intézmény 30 m2-es
kiállítótermében, zárt, professzionális
vitrinekben. Számos darab ezek közül népi
iparművészeti szintű termék. A kárpát
medencei díszítések teljességét bemutatja
a tárlat. A kiállításban kevés a felirat, a to
jások származási helyéről azonban pontos,
a készítés helyszínét megjelölő tájékoztató
olvasható több európai nyelven.
A gyűjtemény feldolgozását lehetővé
tevő, külön e célra készült számítógépes
program és adatbázis képezi a nyilvántar
tás alapját. A feldolgozást külső szakembe
rek (néprajzosok) végzik, a tárgyak leírás
azonban csak a legszükségesebb adatokra
korlátozódik.
A gyűjtemény és kiállítóhely működtetésé
ben - elsősorban a közönség vonzása, a rek
lám, a turizmussal való együttműködés terén
- jól érzékelhető a profizmus. Vezetője minden
fontosabb szakmai fórumon megtalálható,
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számos olyan programot is szervez, amely
a tojásfestés és a díszítés más formáit is
népszerűsíti. Tisztában van a muzeális
intézményekkel szemben támasztott szak
mai követelményekkel, azokat igyekszik
teljesíteni. Ennek a célorientált m agatar
tásnak köszönhető az egyre szélesebb
körű ismertség, a látogatók számának
növekedése is. A dicséretes aktivitás, a
jelentős ráfordítás és az ezek nyomán egy
re nagyobb hírnév mellett még sok tenni
való vár e speciális gyűjtőkörű és egyelőre
kis alapterületű intézmény működtetőire,
fenntartóira.
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
(fenntartója a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma)
Az irodalomtörténet országos gyűjtőkörű
múzeuma a Károlyi palota felújítása után
összeszűkült területen működő, de szé
les körű szakmai tevékenységet folytató
intézmény. A feladatokhoz képest korlá
tozott pénzügyi forrásokat pályázatokkal
kiegészítve 2002-ben is gyarapították a
gyűjteményeket (Ady-kéziratok, emigrációs sajtógyűjtemény, írók személyes
tárgyai). A tárgyi és dokumentációs
anyagokat korszerű körülmények között,
klimatizált raktárakban őrzik. Nyilvántar
tásuk korszerű technikán alapul, számítógé
pes feldolgozottsága 60 % körüli. Adatbázi
saik, valamint a régebbi kiállítások anyagai
az Interneten is hozzáférhetők. A modern
audiovizuális eszközök és a stúdió az archi
válást, a műtárgyvédelmet, a nyilvántartást
és a bemutatást egyaránt szolgálják.
2002-ben négy állandó kiállítás mellett
15 időszaki és 5 vendégtárlatot m utatott
be a múzeum. Ezek megvalósítása színvo
nalas, látványos, ötletes, jól alkalmazzák
a modern technika eszközeit is. Szív
ügyüknek tekintik a vidéki és a határon
túli magyar irodalom hagyományainak
megőrzését, ebben a kisebb intézmények
segítését. Számos szakmai és tudomá
nyos kiadványt jelentettek meg, ezek több
sége a kiállításokhoz és évfordulókhoz
kapcsolódott. A tudományos munkatársak
bibliográfiájának terjedelme is figyelemre
méltó, sok benne a tanulmány és a szak
mai tanácskozáson elhangzott előadás. Az
intézmény nyolc konferenciát szervezett
2002-ben, a munkatársak pedig több
nemzetközi rendezvény munkájában vet
tek részt.
Közönségkapcsolati munkájuk az előző
években kialakult alapokra építve fejlődött.
A 94 rendezvény részben a kiállításokhoz,
évfordulókhoz kapcsolódott, de figyelem
mel voltak a látogatói igényekre és az érin
tett korosztályokra is. Új típusú múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szerveztek,
amelyek népszerűek voltak az érdeklődő
diákok körében.
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Postamúzeum, Budapest (fenntartója a Pos
tai és Távközlési Múzeumi Alapítvány)
Az 1955-ben alapított gyűjteményhez,
amely 1972-ben költözött jelenlegi he
lyére, az Andrássy út elején lévő elegáns
Saxlehner palotába, tíz további kisebb
intézmény tartozik az ország különböző
részein, postatörténeti, híradás-történeti,
hírközlési kiállításokkal. Az utóbbi évek
ben az intézmény fejlődése jelentősen fel
gyorsult. Ezt igazolja a műtárgy-állomány
gyarapodása, a látogatók és a tárlatve
zetések számának növekedése is. Tíz év
alatt a gyűjteményi anyag mennyisége a
hatszorosára, a raktárterület az ötszörö
sére, a kiállítóhelyek alapterülete pedig
a háromszorosára növekedett. Ebben az
örvendetes fejlődésben fontos szerepe van
a három vezető híradástechnikai cég által
létrehozott, a fenntartásért felelős alapít
vány stabil működésének éppúgy, mint az
eredményes, sikeres pályázati tevékeny
ségnek.
2002 kiemelkedő eseménye volt a diósdi
Rádió és Televízió Múzeum és a benne
elhelyezett kiállítások megnyitása. A két
elektronikus intézmény történetét, vala
mint kiváló magyar tudósok és szakem
berek életművét bemutató tárlatok mellett
fejlődőképes szabadtéri bemutatót is kiala
kítottak itt.
A gyűjteményi raktárakban rend van, a
nyilvántartás az előírásoknak megfelelő,
az egyedi nyilvántartású tárgyak esetében
naprakész. Egyes egységekben megindult a
számítógépes nyilvántartásra való áttérés.
A szakember-ellátottság megfelelő, mun
katársaik a szakmai közéletben is aktívan
részt vesznek.
A kiállításokban jól ötvözik a hagyomá
nyos és az új típusú technikai és rendezési
megoldásokat, a tematikai egységekhez
kapcsolódva több helyen vannak interaktív
lehetőséget nyújtó eszközök. A látogatók
száma 2002-ben meghaladta a 67 ezer
főt, annak ellenére, hogy a központi ki
állítás és az egyes filiálék sem könnyen
megközelíthetők. Ennek leküzdését is szol
gálják speciális programjaik és múzeumpe
dagógia tevékenységük.
A múzeum gazdag árukínálattal várja
látogatóit. A hagyományos, jól szerkesztett
nyomtatott kiadványok mellett több nyelvű
CD-Rom-okon adják közre, sok szöveggel és
képpel a telefon történetét és a postatörté
neti anyagokat. Kiadványaik többnyelvűek,
tárlatvezetés is kérhető a magyar mellett
idegen nyelveken. Feltehetően ennek is
köszönhető a külföldi látogatók átlagtól
eltérő magas aránya.
Külön kiemelésre kívánkozik, hogy a
múzeum ugyan csak bérlő az Andrássy úti
műemlék épületben, mégis gondos gazdája
annak. Helyreállíttatták és gondosan vi
gyázzák az építészeti, belső építészeti és

képzőművészeti értékeket. Ugyanez az ala
posság és gondosság jellemzi az intézmény
műtárgyvédelmi munkáját is.
Tari László Múzeum, Csongrád (fenntartója
a Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeu
mát fenntartó megyei önkormányzat)
A helyi közéletben fontos szerepet játszó
intézmény évek óta szívósan és tudatosan,
építi fel új tárlatát. Az elsősorban népraj
zosként ismert igazgató és történész mun
katársa (aki tanári munkája mellett kutat,
ír és népszerűsít) a korábban megkezdett
folyamat lezárásaként 2002-ben nyitotta
meg az új állandó kiállítás harmadik részét
„Csongrád népélete’’ címmel.
1998 óta folyamatosan és rendszeresen
megjelentetnek egy periodikát, melynek
célja a történelmi azonosságtudat erősítése.
Jelentős szerepet vállalnak a megyei múzeu
mi szervezet kiadványainak megjelentetésé
ben is. A két szakember számos tanulmányt
írt, előadást tartott saját kutatásai alapján
Csongrádon és más hazai szakmai találkozó
kon, konferenciákon is.
Jó kapcsolatot ápolnak a helyi társada
lommal, a városban a közélet kedvelt hely
színe a múzeum. A történelem tanároknak
rendszeres továbbképzéseket tartanak a
kiállításokban, a diákok is szinte kivétel
nélkül megfordulnak itt. Arra törekednek,
hogy az intézmény épületét minél haszno
sabbá és használhatóbbá, egyben látogatottabbá tegyék.
A szakmai munka terén (a gyűjtemények
gyarapítása, műtárgyvédelem, adattár,
fotótár, egyéb nyilvántartás vezetése, kar
bantartása), elsősorban létszámhiány miatt
még sok feladat vár a múzeum szakemberei
re. Mindazonáltal a minimális létszámú „se
gédszemélyzet” közreműködésével hosszú
ideje folytatják lelkes, kitartó és szorgalmas
munkájukat, Ennek köszönhető, hogy a lá
togatók száma lassan, de folyamatosan nő,
a múzeum pedig egyre szélesebb szakmai
körökben válik ismertté.
Textil- és Textilruházati Ipartörténti
Múzeum, Budapest (fenntartója
a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti
Múzeum Alapítvány)
Az intézmény tipikus példája az alapítvány
által fenntartott és működtetett országos
gyűjtőkörű szakmúzeumok nehéz körül
ményeinek. Miközben állandó és időszaki
kiállításokat rendeznek és gondoznak,
összesen két szakalkalmazott (beleértve
az igazgatót) egy mindenes-karbantartó
és egy teremőr a teljes létszám, az alap
finanszírozás pedig szinte sem m ire nem
elég. A meglehetősen mostoha körülmé
nyek ellenére részben korszerű állandó és
különféle érdekes időszaki kiállításokkal
vonzza látogatóit. Ez utóbbiak esetében
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külön is figyelnek azokra a kisebb szakmai
csoportokra, amelyek számára különösen
fontos és érdekes a tárlat.
A kiállítóterek m ellett található, minden
igényt kielégítő', komplex hasznosítású
té r egyszerre szolgálja az időszaki kiál
lításokat és a közösségi tevékenységet.
A 2002-es program ok és az idei tervek
egyaránt jelzik, milyen fontosnak tartja az
intézmény e tér érdem i kihasználását: hol
közönségvonzó időszaki kiállítás található
itt, hol kézműves gyerekfoglalkozásokat,
hol előadásokat tartan ak a munkatársak.
Magas színvonalú kiadványok jellemzik a
közművelődési tevékenységet. Ezek között
található igényes kivitelű szóróanyag (két
nyelven), tartalm as éves kiállítási naptár,
foglalkozási ajánlat, egyéb információk,
képeslapok. A tudományos munka ered 
ményeit a múzeum évkönyve adja közre,
a kiállításokhoz katalógusok készülnek, de
egyéb tematikus kiadványok is megtalálha
tók a kínálatban.
A múzeum (és a fenntartó alapítvány)
lehetőségeit felülmúló erőfeszítésekkel
őrzi és gondozza egy kihalóban lévő, hát
térbe szoruló iparág emlékeit, munkájának
eredményeit pedig magas színvonalon
tárja a nagyközönség elé. Állandó m úze
umlátogatói kört alakított ki maga körül
és közvetlen környezetével (Óbuda) is élő
kapcsolatot tart. Közösen kialakított táv
lati koncepciójuk megvalósítása érdekében
következetesen folytatják a megkezdett
korszerűsítéseket is.
Viski Károly Múzeum, Kalocsa (fenntartója
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Mú
zeum i Szervezetét fenntartó megyei önkor
mányzat)
A kalocsai múzeum 2002-ben kiemelkedően
m agas színvonalú műtárgyvédelmi és
közművelődési m unkát végzett. Ezen kívül
figyelemre méltó a gyűjteménygyarapítás
is, melynek legnagyobb része a múzeum
gyűjtőterületén folytatott ásatásokból szá r
mazik. Az intézmény működésének ered 
ményei elsősorban az igazgató, Romsics
Im re aktív munkájának köszönhetők. Az ő
személyisége meghatározó nemcsak az in
tézményen belül, de a város életében is. Az
általa létrehozott Kalocsai Múzeumbarátok
Köre nagy hatással van a város társadalm i
életére. A m úzeumbarát kör és a múzeum
programjai nyomán a helybeli lakosok mind
nagyobb számban látogatják a múzeumot,

melynek nagy presztízse van a város kultu
rális életében.
2002-ben a látogatók mintegy 40%-át
a rendezvényeken keresztül hozták be a
múzeumba. A programokat a kiállítóter
mekben, illetve a közművelődési teremben
tartják, mely a város legszebb helyisége
ként ismert. Minden korosztály számára
tartanak múzeumi órákat, foglalkozásokat,
előadásokat, könyvbemutatókat, de helyet
adnak több civil szervezet rendezvénye
inek is. Mindez tovább növeli a múzeum
elismertségét. A rendezvényekről rendsze
resen tudósít a helyi és a megyei lap, továb
bá a kalocsai TV. Az országos médiában is
több alkalommal nyilatkozott az igazgató.
2002-ben 3 könyvet, 2 kiadványt jelen
tettek meg, továbbá egy CD-t, melynek
bemutatóján 1500 ember vett részt. Kiad
ványaikkal elsősorban a kalocsai társadal
mat célozzák meg, de szélesebb szakmai
körökben is jól ismertek.
A három különböző témájú állandó kiál
lítás az 1980-as években készült, de még
ma is jó színvonalúnak számít. Felújítását a
múzeumigazgató és a restaurátor közösen,
házilagosan elvégezte az elmúlt 2 évben,
ami példaértékű. A kalocsai népi kultúráról
külföldön rendeztek kiállítást 2002-ben.
A műtárgyak állagvédelmében is nagy
előrelépés történt az elmúlt évben. Pályázati
és egyéb átvett pénzeszközökből teljesen
átépítették a textilraktárt, megteremtették a
savmentes környezetet. A korszerű tárolási
feltételek mellett elvégezték a több mint 3000
tárgy teljes revízióját is. A fotógyűjteményben
3410 üveglemeznek és nitrátos filmnek
végezték el a preventív konzerválását, sav
mentes tasakokba helyezték, és elkészítették
a fotókartonokat is. A pinceraktárban, ahol
példás rend van, a klimatikus viszonyokat 3
páramentesítővel szabályozzák.
A múzeum kis létszámmal működik: a
néprajzos igazgatón kívül egy régész, egy
restaurátor, 2 teremőr, 1 takarító, 1,5
gyűjteménykezelő és gazdasági ügyintéző
látja el a feladatokat. A régész és a res
taurátor az év nagyobb részében terepen
dolgozik, tehát a benti tudományos, múze
umi és közművelődési munkát az igazgató
és a gyűjteménykezelők végzik hatalmas
vehemenciával. Most készül egy 5 szintes
kiegészítő épületrész tervezése az udvar
helyén, mely a jelenlegi épülethez csatla
kozna.
Lásd még - See also: Képmelléklet I4V.

A pályázat díjazottjai
„Az év múzeuma 2002”
kitüntető cím és fődíj
(1 millió Ft):
Postamúzeum, Budapest
Viski Károly Múzeum, Kalocsa
„Az év múzeuma 2002”
kitüntető cím és fődíj
(500 ezer Ft):
Herendi Porcelánmú'vészeti Múzeum
Marcali Városi Helytörténeti Múzeum
Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi
Egyesület különdíja
(300 ezer Ft):
Textil- és Textilruházati
Ipartörténeti Múzeum, Budapest
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztérium
Múzeumi Osztálya különdíja
(300 ezer Ft):
Mezőgazdasági Gépmúzeum,
Mezőkövesd
Magyar Nemzeti Múzeum különdíja
(300 ezer Ft):
Herendi Porcelánművészeti Múzeum
Minden további résztvevő
a bíráló bizottság elismerő oklevelét
érdemelte ki.
The „Museum of the Year 2002”
Competition
The competition, initiated by the Pulszky Soci
ety - Hungarian Museum Association has been
launched every year since 1997. In 2003 there
were 10 competitors and the winners were cho
sen by the jury consisting of renowned experts,
delegated by the Society, the Ministry of Cul
tural Heritage, the National Cultural Fund and
other sponsoring organisations. A new category
was established for the so-called museum insti
tutions, which meant that local history collec
tions and other organisations with collections or
museum activity could also join the competition.
The competitors were assessed on the basis of
the written information sent into the competi
tion and the impressions and data collected on
the spot during the experts' visits. The awards
were distributed at the traditional ceremony
held in May in the framework of the Internation
al Museums’ Day. The main prizes were given to
the Károly Viski Museum in Kalocsa, the Postal
Museum in Budapest, the Porcelain Art Museum
in Herend, the Local History Museum in Marcali.
The other competitors were honoured by special
prizes and diplomas.

K épm elléklet I.

„Az év múzeuma 2002” pályázat díjazottjai
Awardees of the Competition „Museum of the Year 2 0 0 2 ”

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi
Egyesület különdíját elnyert Textil- és
Textilruházati Ipartörténeti Múzeum épülete
Building of the Textile and Textile Wear
Industry Museum, winner of the special prize
of the Pulszky Society

A Magyar Nemzeti Múzeum különdíjában
részesült Herendi Porcelánművészeti
Múzeum kiállításának részlete
Detail of the exhibition of the Porcelain Art
Museum in Herend, winner of the special
prize of the Hungarian National Museum

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Múzeumi Osztályának különdíját elnyert
mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum
szabadtéri kiállításának részlete
Detail of the exhibition of the Agricultural
Machine Museum in Mezőkövesd, winner of
the special prize of the Museum Department
of the Ministry of Cultural Heritage

Képmelléklet II.

Képmelléklet III.

Postamúzeum, Budapest
Postal Museum, Budapest

A múzeum bejárata
The entrance of the museum

Részletek a múzeum kiállításából
Details of the museum’s exhibition

„Az év múzeuma 2 0 0 2 ” pályázat győztesei
Winners of the „Muse um 0f the Year 2002”

A pályázat fődíjasai a kitüntető táblával Hiller István mi niszter társaságában: Romsics Imre, a kalocsai múzeum
igazgatója; Kovács Gergelyné, a Postamúzeum igazga iója: Karancz Gábor, a marcali múzeum igazgatója;
Szathmáry László, a Herendi Por \;eianművészeti Múzeum kurátora
The first prize winners in Minister István Hiller s comp my: ymrP Romsics, director of the museum in Kalocsa;
Mrs. Gergelyne Kovács, director of the Postal Museum; . lábor Karanc/ (jjrcctor of the Loca, Hjstory Museum jn
Marcali; László Szathmary curator Oir^c porceiajn ^ Museum in Herend
Fotó - Photo: i r)at)nsi András

Kalocsai leány. A múzeum rajzpályázatának nyertese
(Szigeti Adél óvodás rajza)

Viski Károly Múzeum, Kalocsa
Károly Viski Museum, Kalocsa

A múzeum homlokzata - Facade of the museum

A Tóth Mike-féle ásványtár
The mineral collection of Tóth Mike

Képmelléklet IV.

„Az év múzeuma 2 0 0 2 ” pályázat győztesei
Winners of the „Museum of the Year 2 0 0 2 ” Competition
Herendi Porcelánművészeti Múzeum
Porcelain Art Museum, Her end

Marcali Városi Helytörténeti Múzeum
Local History Museum, Marcali

QZKtl.
MMSlt
A múzeum épülete
The building of the museum

A múzeum épülete
The building of the museum

Teáskészlet, 1860. A múzeum gyűjteményében
Tea-set, 1860. In the museum’s collection

Az időszaki néprajzi kiállítás részlete
Detail of the temporary ethnographical exhibiton

Részlet a múzeum kiállításából
Detail of the museum’s exhibition

A „Mesterek és műhelyek”című állandó kiállítás részlete
Detail of the exhibition „Masters and Workshops”
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M úzeum i m arketing
A múzeumok integrálása a turizmus rendszerébe

Piskóti István - Nagy Zsuzsanna
A múzeumok, mint speciális kulturá
lis intézmények az elmúlt évtizedben
jelentős kihívásokkal találkoztak, hiszen
új működési, gazdálkodási teltételek jöttek
létre. A piacgazdaság mechanizmusai meg
érintették ezt a relatíve zárt tudományos,
kulturális szférát is. Egyre több intézmény
kezd tudatosan élni a marketing eszköze
ivel. egyre több intézmény tűzi zászlajára
a látogatóbarát-múzeum kialakításának
célját.
A múzeumi marketing
A múzeumok sokoldalú tevékenységgel ren
delkeznek, amibe a törvényi alaptevékeny
ség, úgymint a kulturális javak gyűjtése,
nyilvántartása, raktározása, restaurálása,
tudományos feldolgozása, s a kutatás
mellett a tanítás, publikálás, kiállítás, a
kommunikációs tevékenység, a kulturális
szolgáltatások nyújtása, valamint az egyéb
gazdasági tevékenység is beletartozik.
A múzeumi szervezet tevékenységének
„terméke” egy szolgáltatás-csomag, mely
egyrészt társadalmi érdekű (nemzeti kul
turális örökség védelme), másrészt pedig
piaci alapon döntő felhasználói kör szám á
ra kerül kialakításra (látogatók, szakmai
megbízások, stb.). Egyre fontosabb, hogy a
kiállítások mellett a múzeumok többi tevé
kenysége is piacorientált legyen.
Az intézmények finanszírozási nehézsé
gei is megkövetelik a marketingmunkát,
hiszen az állami, önkormányzati finanszí
rozási források mellett egyre jelentősebb
hányadban szükséges a saját tevékenység
értékesítéséből bevételeket szerezni a
szakmai, tudományos színvonal m egtar
tása, a működés biztosítása érdekében. Ez
a pótlólagos hányad a hazai gyakorlatban
általában ma alig több mint 10%, de a
nemzetközi tendenciák az állami tulajdo
nú múzeumok esetén is már az 50% felé
tartanak. Nem véletlen, hogy külföldön is
több irányban keresik a pótlólagos pén
zek bevonásának módszereit. A franciák
például szélesítik a gazdasági, elsősorban
a vendéglátással, emléktárgyak értékesí
tésével kapcsolatos tevékenységeket, az
olaszoknál törvényi szabályozás szintjén
is megjelent a múzeumok működtetésének
privatizálása. A Colosseum „bérbe adásá
nak terve” ugyanakkor felkavarta a szak
mai közvéleményt. Ebben a forrás-szerzési
folyamatban a szponzorszervezés, a fund

raising, illetve a lobbi tevékenység tudatos
művelése nélkülözhetetlen, melyek pedig
hatékony marketing munka keretében ala
kíthatóak ki.
A múzeumok esetében is szükséges a
marketing három szinten történő megje
lenése:
- mint szemlélet, azaz minden szakmai
tevékenység felhasználó-orientált kialakí
tására kell törekedni, legyen az egy tudo
mányos mű, kiadvány, kiállítás, rendezvény
vagy program. A felhasználó-orientáltság
tehát nem öncélú, nem önző, üzleties pi
aci m agatartást, hanem a belső és külső
elismertségre (pl. látogatói, vevői, partneri
stb.), az elvárásoknak való megfelelésre
törekvő m agatartási módot jelent, amelybe
beletartozik az elvárások, a kereslet befo
lyásolásának lehetősége is;
- mint stratégia, azaz egy megalapozott,
komplex, integráló, tudatosan tervezett
program keretében megfelelő szakmai,
szervezeti és pénzügyi feltételek mellett
folyó tevékenység;
- mint operatív eszközrendszer, az
az a stratégiai program, s azon belüli
alprogramokban a marketing elemző,
kínálatfejlesztő, értékesítési és kommuni
kációs tevékenység.
A marketing tervezési folyamata a
következő lépéseket foglalja magába:
A múzeumok látogatottsága szoros

kapcsolatban van a gazdasági, jövedel
mi viszonyokkal, különösen a turizmus
fejlődésével. A kilencvenes években a gaz
dasági, konjunkturális visszaesés, a draszti
kusan lecsökkent belső turizmus jelentős ne
gatív hatást gyakorolt. Az elmúlt 1-2 évben
ugyanakkor megfordult a belső turizmus
trendje, érezhető növekedésnek indult.
A kultúra terén lezajló kommercializálódás a múzeumi látogatottságot is érintette.
A fokozódó igénytelenség, különösen a
fiatalok jelentős rétegei a televízió, a mozi
által erősített „szenvedélyek”, magatartási
szokások, a videojátékok, a számítógépes
játékok rabjaivá válnak. Bár ezen utóbbi
tény, a virtuális térben való otthonos moz
gás elvi lehetőségeket, új formákat is kínál
a múzeumi célok elérésére (Internet, virtu
ális kiállítások, reklámozás stb.).
Az iskolai oktatás folyamatos reformjai, a
pedagógusok anyagi, erkölcsi megbecsültsé
gének relatíve alacsony szintje, szakmai presz
tízse szintén csökkentette az iskolák, az isko
lások és a múzeumok közötti együttműködési
készséget, a múzeumok iránti keresletet.
A kulturális non-profit állami, önkor
mányzati tulajdonú intézmények egyre
inkább versenyhelyzetbe kerülnek a vál
lalkozói szféra által működtetett hasonló
szolgáltatásokkal, ugyanakkor tevékeny
ségi korlátáik, a túlzottan merev működési
szabályok következtében csak vesztesként
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Önkormányzatok
Parlament
Tulajdonos
Törvényi, jogi szabá
lyozás, felügyelet

Kormány
Vállalkozások
Civil szervezetek

Támogatók,
megbízók

Szakmai, tudományos
szervezetek (levéltárak,
akadémiai intézetek)

Partnerek

Intézmények, közösségek
Egyetemek

Látogatók
(helyiek, külsők)
Versenytársak

Egyének, családok,
Művelődési és
szabadidő központok
Kulturális, sport szolgáltatók
Média

Múzeumi kapcsolati háló - szereplők és kapcsolati típusok - Museum contact net
kerülhetnek ki a megmérettetésből. A
múzeumoknál is szükséges érvényesíteni
az egészségügy, az oktatás, a média terén
m ár elindult gazdálkodási, működési tren
deket (gazdálkodási önállóság, rugalmas
ság a közhasznúság megtartása mellett).
A múzeumi marketing lényege, feladata
nem csupán a látogatószám növelésében,
a jobb „értékesítésben” jelenik meg, hanem
az intézményi célok eléréséhez szükséges
sokoldalú kapcsolatok ápolását, menedzse
lését, a felhasználó-orientált tevékenység
irányítását (integráció, koordináció) és a
marketing eszközrendszer alkalmazását
kell megvalósítania, aminek a múzeumok
egész szervezetét át kell hatnia. Az ábra
a marketing tevékenységnek keretet adó
kapcsolati háló szereplőit és a jellemző
kapcsolattípusokat mutatja be:
- a tulajdonossal, többnyire az önkor
mányzatokkal való kapcsolat a működés
módjának, gazdasági-gazdálkodási lehető
ségeinek alapvető meghatározója, az e té
ren szükséges változások elérése (önállóbb
szervezet stb.) a stratégia meghatározó
eleme;
- a szabályozási, felügyeleti jellegű kap
csolatok a parlament, a kormányzat, az önkormányzat irányába jelentenek teendőket,
szakmai, pénzügyi kapcsolatot, erőteljes
lobbit és pályázati tevékenységet;
- a szakmai, tudományos, bemutató
tevékenység terén megbízói, támogatói
kapcsolatok a kormányzathoz, önkormány
zatokhoz, vállalkozásokhoz, civil szerveze
tekhez, szakmai-tudományos szervezetek
hez, egyetemekhez, más intézményekhez,
illetve magánszemélyekhez, családokhoz
fűzhetik a múzeumokat;

- a múzeumok szolgáltatásainak kiala
kításában széles együttműködési, partneri
kapcsolatokkal élhetnek, ahol a vállal
kozások, civil szervezetek, intézmények,
egyetemek, szabadidő központok, m ás
kulturális szolgáltatók és a média egyaránt
lehetnek;
- A látogatói (vevői) kapcsolatok (helyiek,
külsők) szervezetekkel, melyek vállalko
zások, civil és szakmai-tudományos szer
vezetek, egyetemek és magánszemélyek
lehetnek;

- a versenytársak, akik helyettesítő ter
mékekkel, szolgáltatásokkal rendelkeznek
- a múzeumok releváns piacának szélesebb
értelmű meghatározása alapján - lehetnek
vállalkozások, civil és tudományos, szakmai
szervezetek, egyetemek, szabadidőközpontok,
kulturális szolgáltatók, rendezvény-szervezők,
sőt egyes vonatkozásban a média is.
A múzeumok az alábbi stratégiai cél
rendszerben fogalmazhatják meg releváns
elképzeléseiket.
A múzeumi marketing stratégiai tervezé
sében a célok és az azt realizáló stratégiák,
eszközök kialakításában az alábbi alapel
vek érvényesítendőek:
- érték - a „múzeumi kulturális, szakmai
alapértékek” megőrzése, fejlesztése;
- innováció - új, eredeti megoldások al
kalmazása;
- eredetiség - egyediségre, megkülönböztethetőségre törekvés;
- kooperáció - hosszú távú együttműkö
dések kialakítása;
- kommunikáció - tudatos kapcsolat-me
nedzsment és kommunikáció;
- rugalmasság - gazdálkodási érzékeny
ség, vállalkozási szemlélet erősítése;
- motiváció - teljesítményorientált érde
keltségi rendszer;
- identitás - belső és külső identitás
erősítése.
A marketing-stratégiának a jelenlegi hely
zetben a múzeumok újrapozícionálását,
avagy pozicionálásának korszerűsítését
kell elvégeznie. Az előzőekben bemutatott
kapcsolati rendszerre, a szakmai alapel
vekre és célrendszerre épülően ez szolgál
tatásfejlesztést, s az azt támogató értéke
sítés- és imázs-orientált kommunikációt
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jelenti, melynek jellemző elemei lehetnek:
1) a termék- és szolgáltatás-innovációk: az
egyes múzeumok egyediségére, komparatív
versenyelőnyökre épülő kiállítás-pozicioná
lása; szakmai, tudományos tevékenységek
jövedelem-termelő képességének növelése
(kutatási ajánlatok, pályázati tevékenység,
kiadói tevékenység, önkormányzati és vál
lalkozói kapcsolatok erősítése, belépőjegyek
stb. révén); múzeum-kompatibilis vállal
kozások fejlesztése, illetve beengedése az
épületekbe (vendéglátás, kiadványok érté
kesítése, rendezvények, oktatás stb.);
2) értékesítés-orientált kommunikációs,
promóciós tevékenység: potenciális láto
gatói célcsoportok és közvetítők elérése
(oktatási intézmények, utazási irodák,
civil-szervezetek, kulturális intézmények,
vállalkozások stb.) speciális eszközökkel
(turisztikai kártya, bérleti-rendszer, baráti
kör, kulturális rendezvények, szponzori
kapcsolat, kutatás-börze stb.).
3) imázs-orientált kommunikáció: marke
ting információs és kutató-elemző rendszer
kiépítése; külső és belső integrált kommuni
káció (média-kapcsolat, imázs-kiadványok,
Internet, szakmai-kutatási együttműködés,
konferenciák, események, lobbi-tevékeny
ség, stb.).
Meggyőződésünk, hogy csak egy ilyen
tudatos és átfogó marketing tevékenység
lehet igazán sikeres és hatékony segítője a
múzeumok működésének, míg a részleges
vagy leegyszerűsített marketing-alkalma
zás az erőforrások nem hatékony felhasz
nálását, rövidtávú sikerét eredményezi.
A múzeumok integrálása a turizmus
rendszerébe
A múzeumok az előzőekben bemutatott
marketingorientált működéssel, szervezet
tel, marketing tevékenységgel képesekké
válnak arra, hogy hatékonyan kapcsolód
hassanak különböző piacokhoz, ágazati,
szakmai együttműködési rendszerekhez
(oktatás, turizmus, vállalkozási területek,
kulturális-művészeti rendezvények stb.),
melyek közül az adott város, térség tu
rizmus-rendszeréhez történő illeszkedés
jelentős mértékben meghatározza a mú
zeumok működésének sikerességét, hiszen
látogatóinak, bevételeinek jelentős közvet
len és közvetett forrása ehhez a potenciális
látogatókörhöz kapcsolódik.
A turizmus szervezeti rendszere bo
nyolult és sokszereplős kapcsolatrend
szer, melynek két, egymáshoz szorosan
illeszkedő síkja jelenik meg: a turiszti
kai vállalkozások (szállás, vendéglátás,
programszervezők stb.) és a közösségi
típusú szervezetek, melyek a város, a
térség fejlődésében érdekeltek, s ezért
segítik, támogatják a turizmus fejlesztését
közvetlen fejlesztésekkel, beruházásokkal,
a vállalkozások fejlődését ösztönzik pályá
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Kormányzati, regionális, területi és települési
közösségi fejlesztési, marketing szervezetek(MT Rt., RIB, RFT, stb.) és önkormányzatok

Nem turisztikai
vállalkozások

Non-profit
szervezetek,
egyesületek

^00
kereslet ■

Szakértői
és szakmai
szervezetek

kínálat

Turisztikai
vállalkozások,
Attrakciók
működtetői

A turizmus szervezeti rendszere a kereslet és kínálat egymásratalálása érdekében
Organizational structure of tourism
zati támogatásokkal, közösségi marketingtevékenységgel (kormányzati szervezetek,
önkormányzatok, civil szervezetek, ala
pítványok, területfejlesztési intézmények
stb.).
A szakértői, szakmai szervezetek, illetve
a non-profit szervezetek egyrészt a fenti
két szereplő tevékenységét segítik, avagy
sajátos társadalm i és közösségi érdekek
képviseletével hatnak a turizmus kínálatá
ra (pl. környezetvédelmi, egészségvédelmi,
városképi szempontok megjelenítése). A
nem turisztikai jellegű, de kapcsolódó szol
gáltatások érdekeltsége is számos módon
megjelenik, pl. egy borpincészet támogat,
szponzorál egy borvidékkel, borkultúrával
kapcsolatos kiállítást, rendezvényt, hiszen
ezáltal saját imázsát, ismertségét növeli, s
ez rövidebb-hosszabb távon üzleti érdekeit
is szolgálja (jó példák vannak erre Tokajhegyalján).
A turizmusban sikeres térségek, városok
felismerték, hogy csak az összehangolt, a
turisztikai kínálatot termékenként komp
lexen megjelenítő és értékesítő tevékeny
ség lehet sikeres, mely minden érintett
együttműködését, az integráló közös mar
keting tevékenységet teszi szükségessé. Eb
ben a turisztikai rendszerben a múzeumok
több szerepben is megjelenhetnek.
A múzeumok elsősorban a turisztikai
attrakciót működtetőként jelennek meg,
melynek következtében szoros szakmai,
s ezen belül kiemelten fontos marketing
együttműködés részesei kell, hogy legye
nek. A turisztikai szokások átrendeződése a
múzeumok kínálatának, szolgáltatásainak
változtatását, megújítását is igényli, annak
érdekében, hogy az elmúlt évtized jelentős
visszaesése után az élénkülő turisztikai
kereslet újra „felfedezze” a múzeumokat. A
turisztikai kereslet jellemző nemzetközi és
hazai tendenciái közül a témánk szempont
jából is fontosakat emelünk ki a múzeumok
alkalmazkodási szempontjaira is utalva:

- a kereslet differenciálódik, melyre sa 
játos, változatos, differenciált turisztikai
termékek kialakításával kell válaszolni
- attraktív, speciális témájú kiállításokkal,
melyek figyelembe veszik a turisztikai-láto
gatószegmensek szokásait;
- „a termék-csomag”, komplex szolgál
tatások iránti kereslet erősödik - a m ú
zeumi kiállítások, szolgáltatások kínálata
illeszkedjék a város, a térség turisztikai
termékeihez, rendezvényeihez, történelmi
emlékhelyeihez;
- a keresleti mobilitás növekszik, a leg
távolabbi desztinációk is elérhetővé válnak
- szélesebb kommunikációs, promóciós
tevékenység szükséges, melyet a múzeu
mok önállóan nem képesek finanszírozni,
realizálni;
- a változékony (divathatásokra is reagá
ló) kereslet erősödik - rugalmas szakmai
program, változatos kínálat kialakítása
célszerű;
- demokratizálódott és ugyanakkor pola
rizálódott kereslet a minőségi és az árori
entált „tömeg-turizmus” szétválását erősíti
- tudatos pozicionálásra kell törekedni, m e
lyet a kínálat minden meghatározó tényezője
erősítsen;
- az ismeretek és társadalmi kapcsolatok
bővítése iránti igény növekszik - érdekes,
informatív bemutatók, kiadványok, kiál
lítások, szabadidő eltöltési és találkozási
lehetőségek biztosítására van szükség;
- a független önálló életstílus, az önmeg
valósítás, az élmény- és élvezetorientáció,
a változatosság iránti igény növekedésével
jellemezhető általános fogyasztói trendek
megjelenése, erősödése a turizmusban
is érezhető (kalandturizmus, tem atikus
parkok, különleges attrakciók iránti igény
növekedése) - attraktivitás, látványos
ság, látogatói aktivitási, közreműködési
lehetőségek növelése;
- a szabadidő tartalm as eltöltése, a
programokon való aktív részvétel tendenci
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ája növekszik - kapcsolódás más kulturális,
szabadidős kínálathoz (fesztiválok, rendez
vények stb.), közös (kooperatív) marketingtevékenység kialakítása;
- A kiránduló, városlátogató turizmus
erősödik - rövidebb és hosszabb programok
kínálata;
- Az egyéni, személygépkocsival utazók
száma nő, a nemzetközi turizmusban a
légiközlekedés erősödik - marketingkommuni
káció szerepe, hatékonysága felértékelődik.
A múzeumok a rendszer fontos infor
mációs pontjai is lehetnek, ahol a turisták
megtalálhatják a város, a térség turisztikai
kínálatára vonatkozó általános és aktuális,
naprakész információit, ahol a turisztikai
termékek népszerűsítése, értékesítése
folyik (kiadványok, prospektusok forgalma
zása, touch-infok üzemeltetése, turisztikai
kedvezményi kártyák, rendezvényi belépők
értékesítése, információs és tanácsadási
szolgálat stb.).
A múzeumok együttműködése mind a
vállalkozókkal, mind a közösségi támoga
tó, szakmai és non-profit intézményekkel
szükséges, melynek terepe a szakmai
programok m ellett alapvetően a marketing
tevékenység összehangolásában kell, hogy
megjelenjen. Ha szükséges, a múzeumok

váljanak kezdeményezőkké, hogy működjön
a turisztikai kínálati rendszert integráló
szervezet, mely elvégzi a szakmai prog
ramok időbeni, tartalm i összehangolását;
pályázati forrásokat von be a komplex ter
mékek kialakítására; a közös, kooperatív
marketing keretében például rendezvénynaptárt, prospektusokat, plakátokat készít,
reklám és PR kampányokat, szponzorálási
akciókat szervez; hatékony értékesítési,
közvetítői tevékenységet végez mind a ha
zai, mind a nemzetközi piacon.
Az adott város, az adott térség turiz
m usának fejlődéséhez szüksége van a
múzeumokra, a múzeumok által képviselt
szakmai, kulturális értékekre, azok bemu
tatására, hiszen nincs komplex turisztikai
kínálat színvonalas múzeumok nélkül.
Ugyanakkor a múzeumok megújulásához,
megerősödéséhez is szükséges a turizmus,
a turizm us más elemeinek adott városbeli,
adott térségbeli fejlődése. Csak igen kevés
múzeum adottsága teszi lehetővé, hogy
önálló, jelentős turisztikai vonzerőként je
lenjen meg, mely jellegében meghatározza
s integrálja, irányítja a térség turisztikai
kínálatát. A múzeumok többségükben egy
város, egy térség turisztikai komplex kíná
latának elemei, súlyuk és az abból szárm a

zó intézményi előnyök a turisztikai rend
szerben betöltött szerepüktől, s alapvetően
a megalapozott marketing-aktivitásuktól
függ. A turizmus és a múzeumok kölcsönös
egymásrautaltsága intenzív és sokoldalú
együttműködést kíván.
Museum Marketing
The Integration of Museums into the System
of Tourism
Museums have many aspects and fields of activ
ity, serving the public is naturally among them.
Actually the functions of a museum can even be
regarded as a complex service-package. In our
rapidly changing society it has become important
that everything that a museum can perform and
offer should be market-oriented. It is therefore
highly advisable that marketing should be an inte
gral part of the museum’s every day activity. The
structural system of tourism is complex, with two
significant and closely connected spheres: on one
side there are the touristic enterprises (catering
trade, program organisers, etc.), on the other the
community organisations (local authorities and
governments, civil societies, etc.) interested in
the developing of tourism. The regions successful
in attracting the attention of tourism realised that
only the producing and marketing of a complex
cultural and touristic package can be effective,
which demands the co-operation of all the inter
ested parties and an integrating, common mar
keting activity. In this system museums can and
should play an important role.

M ultim édia és v irtu a litá s a m úzeum i k iá llítá so k b a n
Tari János
A korszak, am iben ma élünk, tulajdonkép
pen a kontextualizált kiállítások korszaka.
A virtuális kiállítás is olyan műfaj, amely
elvontabb összefüggések szintjén kerül a
közönség elé, csakúgy mint a hagyomá
nyos kiállítások. A múzeumi gyűjtemények
adatainak, tárgyainak, képeinek és a
muzeológiai tudásanyagnak a speciális
médiumokon keresztül végbemenő pre
zentálása zajlik, amelynek a jövőben fontos
szerep juthat. A prezentáció és a reprezen
táció, illetve az önreprezentáció szerepéről
egyre több szó esik a múzeumi területen is.
Mindez érdekesen alakult a CD-ROM-ok és
az Internet-oldalak kapcsán a különböző
múzeumokban.
A múzeum m int médiaműhely
A múzeum alapfunkciója a tárgyak gyűj
tése, megőrzése és bemutatása. A korai
időszakban tárgyak, magyarázó szövegek
és fényképfelvételek alkották a kiállításo
kat. A kiállítás ma már olyan médiummá
alakult, amely új médiumokat is alkalmaz,
reprezentálva az eredeti tárgyat - akár

három dimenzióban is - és az arról feltárt
tudást. Alapja a kép, a szöveg és a hang
információként való továbbítása a közön
séghez a múzeumon belül és kívül. Össze
tett kapcsolat jön létre a tárgy, a kiállítás
mint esemény, a hozzá kapcsolódó tudás,
információ, a bem utatás és az interpretá
ció módja, valamint a közönség között. Ez
a különleges kapcsolat jó szolgálatot tehet
az oktatás területén is. Az új technológiák
- a világháló, CD-ROM, DVD - útján történő
tudásátadás újszerű kapcsolatot hoz létre
a felhasználó és az alkotó között. Ez az
újfajta audiovizuális médium növelheti a
közönség érdeklődését a múzeumok iránt.
A reális és virtuális
A virtuális kiállítás új technológia segítsé
gével ötvözi a különböző médiumokat. A
reális és a virtuális észlelés és befogadás
különbözősége jelentős a számítógépen
történő bemutatás során, hiszen olyan kul
turális információként kerül a közönség elé,
amely nem egyenértékű a reális helyzetben
történő művészi élmény befogadásával.
Az információs technológia csak egyfajta
jelentés továbbítására alkalmas, nem
szolgálhatja az igazi befogadás élményét,

különösen a műalkotások esetében. A va
lóságos élményt sokféleképpen gazdagítva
mutatja be, de nem helyettesítheti azt.
1994-ben a Haus der Geschichte, a Bon
ni Történeti Múzeumban volt az AVICOM
első ülése, mely kapcsolódott a Német
ország történetét bemutató reprezentatív
kiállításhoz. Korszerű technika, modern
installáció és a legfejlettebb informatikai
eszközök alkalmazásával készítették el ezt
a társadalomtörténeti kiállítást. A kiállí
tásban a tíz évvel ezelőtt nagyon népszerű
érintő-képernyős rendszerek fogadták a
látogatókat, ez a technika főként a gye
rekeket és a fiatalokat vonzotta. Ezzel a
példával arra szeretnék utalni, hogy miként
ötvözték a különböző tárgyakat, vetítéseket
és multimédia előzményeket. Láttuk, hogy
egyszerű fotók mentek arrébb, mozdultak
meg, a kiállításban számítógép-monitoro
kat, video-monitorokat helyeztek el, ame
lyek a kiállítás részei voltak.
Az 1995-96-os Ethno- phono- photo- kinematographia című kiállításban, a Néprajzi Mú
zeumban megpróbáltunk mi is hasonló módon
összefüggéseket szemléltetve bemutatni
és elhelyezni különböző képeket, mozgó
képeket, állóképeket és tárgyakat. Pl. a téli
ünnepkör szakrális tárgyát, egy Köleséről
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„A kitalált hagyomány” című kiállítás részlete - Detail of the exhibition "An Invention of Tradition”
Fotó - Photo-. Sarnyai Krisztina
származó betlehemet helyeztünk a kiállí
tásba, amiben egy pici televízión vetítettük
azt a filmet, amely ennek a betlehemnek a
használatát mutatta be. Különböző' archív
filmrészletekbó'l voltak fényképfelvételek
és olyan régi médiumok, mint a fotográfia,
film és a rajz, arra utalva, hogyan hasz
nálhatók azok a kiállításban. A térben lát
ványban is megpróbáltunk elhelyezni olyan
elemeket, amelyek szerves részei voltak
a kiállításnak. A látogató számítógépen
tekinthetett bele a Néprajzi filmkataló
gusba, amelyben a Néprajzi Múzeum film
jeinek részleteit tettük hozzáférhetővé. Az
Ethno- phono-photo-kinematographia című
kiállítás azt igazolta, hogy a hagyományos
vizuális eszközök szerves összefüggésben
használhatók a kiállításon belül, és a vir
tuális kiállítás felé megtett továbblépést
jelentik.
A virtuális kiállítás és az interaktivitás
Az eredeti tárgyak bem utatása ma sokkal
fontosabb, mint valaha. A valós kiállításo
kon történő' bemutatás tárgyközpontú, az
intézmény küldetését és kutatási stratégi
áját kell, hogy tükrözze. A virtuális kiállítás
esetében más médium felhasználásával
történik a reprezentáció, mert a tárgyak

összehasonlítása és összefüggésekbe he
lyezése interaktívan valósul meg. Többféle
információ integrálható az új technológia
segítségével. A múzeumi gyűjtemények
eddig rejtett adatbázisai kerülhetnek a
közönség elé, lehetőséget adva az önálló
tájékozódásra és információszerzésre. Sok
múzeumlátogató azonban egyáltalán nem
igényli ezt az interaktivitást.
A Néprajzi Múzeumban A magyar nép
hagyományos kultúrája című állandó
kiállítást óriásfotókkal, tárgyakkal és
különböző' videorészletek bejátszásával
próbáltuk érdekessé, vagy inkább funk
ciójában magyarázóvá tenni. Pl. megmu
tatjuk, hogy a kovácsműhely eszközeit,
amit kiállítva látunk, hogyan használták,
de ugyanúgy filmrészletek vannak a mes
terségeknél, díszítőművészetnél is. Az
állandó kiállítást bemutató videokazettán a
filmgyűjteményben fellelhető' a tematikusán
kapcsolódó összes néprajzi filmet beiktat
tuk a különböző termek bemutatásánál.
Tehát ez is egyfajta médiahasználat, amely
eléggé népszerű, és a látogató a kiállításról
szóló VffS kazettát is vásárolhat.
A Musé de 1’ Homme kiállításaiban a ha
gyományos fényképek, szövegek és külön
féle installációs elemek ötvözését figyelhet
tük meg, ahol olyan elemsor is érvényesült,

hogy egy nagy műszaki vezérlőként láttuk a
kiállítóteret, de hagyományosabb része is
volt a kiállításnak: nagy fotókkal és poszte
rekkel mutatták be a „Mindenki más, min
denki hasonló” című kiállítást. Kombinálták
a hagyományos módszereket, illetve a mul
timédia eszközeit abban a falanszter-szerű
múzeumi teremben, ahol számítógépek
során át lehetett a világ népességének ala
kulását szemlélni. Földgömbökkel, felira
tokkal és óriásposzterekkel találkozott a
múzeumlátogató. A gyerekek érdeklődését
a mozgó tárgyak és a világító installációs
eszközök kötötték le, mind csillogott-villogott, érdekes, olykor vásári attrakciónak
tűnő elemekkel tették csábítóvá a múzeumi
kiállítást.
Nagyon sok múzeumi CD-ROM készült
az elmúlt tíz esztendőben. Ennek nagy
előnye, hogy a látogató saját számítógépén
maga fedezheti fel a múzeumot. Nagyon sok
művészeti témát bemutató CD-ROM van, de
készültek történetiek és technikatörténeti
ek is. A CD-ROM-ról főként Amerikában és
Japánban azt mondják, hogy már elavult,
ők inkább az Internetre és a DVD-re es
küsznek. Összehasonlításként a virtuális
térben való mozgás és egy reális térben
való mozgás bem utatására a Néprajzi
Múzeum székkiállításában a fényekkel és
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árnyékokkal való játék szolgált. Ennek a
kiállításnak a tárgyai virtuális kiállítás for
májában is felkerültek a világhálóra.
A virtualitás és az interaktivitás manap
ság fontos kérdés. Szükséges-e egyáltalán
az eredeti tárgyak bemutatása? Szerintem
sokkal fontosabb, mint valaha. A nemzet
közi multimédia és audiovizuális múzeumi
fesztiválok is azt bizonyítják, hogy ezeket
a CD-ROM-okat, Internet-oldalakat és
videókat arra használják, hogy egyrészt a
látogató hazavihesse a közreadott ismere
teket, és otthon bővebben elmélyülhessen
benne, de ami ugyanakkor visszavonzza
a múzeumba, hogy megnézze a tárgyakat
„élőben”, eredetiben is. Bizonyos mú
zeumokban, pl. az amsterdami Tropen
Museumban, a gyerekmúzeum részlegben
vannak olyan másolatok, amiket a gyere
kek meg is foghatnak, és használhatják.
A tárgyközpontú bemutatás a virtuális
hordozók segítségével kibővülhet olyan
adatok sokaságával, amely különböző
gyűjteményekről együtt mutatható be. Pl.
a Néprajzi Múzeumban bevezetésre került
Ariadne nyilvántartási rendszer is ehhez
szolgál alapul, amely rendkívül sok szem
pontú információt tárol, és később alkal
m as lehet arra, hogy a virtuális kiállítások
ban fölhasználják. A virtuális kiállításban
is tulajdonképpen a szöveget, a grafikát, a
hangot, a fotót, a filmet, a videót és még
sok más eszközt lehet használni, animációt
vagy háromdimenziós mozgást. A kiállítás

üzenetének új tolmácsolását segítheti a vir
tuális kiállítás, megmutathat olyan kutatási
és közönségkapcsolati stratégiát is, amely a
múzeumokban folyik.
A médiumok és a kommunikáció
A médiumok és a kommunikáció tekinteté
ben veszélyt jelenthet, ha egy létező kiállí
táshoz kapcsolódik a virtuális kiállítás, és
a látogató nem integráltan, bizonyos össze
függésbe helyezve kerül be a kiállításba,
m ert ez gyöngítheti a kiállítás hatását. A
megfelelő kontextusban elhelyezett üzenet
és tartalom egysége nagyon fontos. A Nép
rajzi Múzeum Időképek című kiállításában,
pl. a mozgóképek és az a sátor, ahol a fil
mek és a videók mentek, olyan tömörített
audiovizuális információ bemutatására
szolgált, amely a kiállítás üzenetét egy
másfajta összegzésként mutatta be tovább
nézhető és tovább elemezhető képsor és
információsor által. Azonban nem biztos,
hogy a látogatók mindig értették, hogy
mit is akart ez a m édiasátor mondani.
Úgy érzem, hogy a tartalomhoz való kap
csolódását világosabbá kellett volna tenni
a közönség számára a kiállításon belül is.
Tulajdonképpen csak a nagyon jól kivitele
zett katalógusban vált érthetővé, hogy mit
is jelentett ez a sátor, pl. a pillanat rögzíté
se vonatkozásában.
A jól integráltság egyben kommunikál is,
a jó helyen elhelyezett multimédiás eszköz,

Vetítőfal a „Félre gatya, pendely”című kiállításban, Néprajzi Múzeum
Projection wall in the exhibition, "Cast off Linen Frousers, shift" Ethnographical Museum
Fotó - Photo: Koboz László

amely a virtuális elemek továbbfejlesz
tésének bemutatására alkalmas, plusz
információt adhat a kiállításhoz. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a kiállítási forga
tókönyvnek együtt kell készülnie a multi
média képes, ún. „storyboard”-os forga
tókönyvével, amely legalább olyan fontos,
mint a kiállítási forgatókönyv, és együtt
kell megelőzniük a médiumkészítést.
A világháló és a virtuális múzeumok
A hely és a jelenlét mikéntje változott. Az
új technológiák új múzeumi koncepciók
létrehozását serkentik. Fontos kiemelnünk,
hogy a hely és a jelenlét élményének válto
zása a világ múzeumaiban nagy szerepet
játszik, hiszen az ottlét, hogy ott vagyunk
a kiállításban, a múzeumban, ma már nem
olyan fontos, és nem is ugyanaz, mint ami
régen volt. A múzeum és a millennium című
nemzetközi projekt is erről szólt, hogy
különböző témák, gyűjtemények együtt
mutathatók be globálisan a világhálón. Az
új technológiák új múzeumi koncepciók
létrehozását serkenthetik, és segíthetnek
abban, hogy a különböző múzeumok nem
zetközi projektekben együttműködjenek,
együtt több globális tematikus kiállítást
hozhassanak létre anélkül, hogy tulaj
donképpen egy valóságos kiállítás létre
jönne akármelyik múzeumban is. Tehát
az Internet, a világháló olyan lehetőség,
amellyel a közös tervezés és fejlesztés
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Az Ethno-phono-photo kinematographia című
kiállítás részlete
Detail of the exhibition „Ethno-Phono-Photo
Cinemathography”
Fotó - Photo: Winter Erzsi
eredményeként, közös forgatókönyvírással
többnyelvű, globális tematikus virtuális
kiállítások hozhatók létre. Az amerikai,
kanadai és az ausztrál múzeumokban folyó
munka azt mutatja, hogy mindinkább az
Interneten fogják ezeket az interaktív mul
timédia-elemeket fejleszteni. A CD-ROM
és a CDI formátum elavult Amerikában,
és már nem használják a múzeumokban,
a DVD teljesen átvette a szerepét, amely

sokkal több információt tud tárolni, az
interaktivitás sokkal magasabb szintű. Te
hát napjainkban a digitális video disk a jól
bevált formátum.
Sajátos múzeumi informatikai törvényszerűségek is vannak, mint pl. a nyilvántartás,
és olyan bemutatás, amely tudományos és ok
tatási célokat szolgálhat. A Néprajzi Múzeum
honlapján az Éljen a haza! 1848-49 emlékezete
című kiállításról is készült egy ún. virtuális
kiállítás. A mozgóképek és a nagy vetített
felületek szinte beszippantják a látogatót a ki
állításba. Ezeken a nagy mozgó képfelületeken
vetített archív filmek segítségével a látogató
lehetőséget kap arra, hogy közelebb kerüljön
egy olyan világhoz, amelyről korábban csak
tárgyak és írott dokumentumok álltak rendel
kezésre. Erre az installáció fő eleméül szolgáló
mozgóképhasználatra kiváló példa a Néprajzi
Múzeum Félre gatya, pendely és A kitalált
hagyomány című kiállítása.

nem mellőzheti a valóságot, mert azon alapul,
de új szinten új információt és új értéket hoz
létre. Közvetlen hozzáférést tesz lehetővé a
tárgyakhoz, a különböző leírásokhoz, kuta
tási anyagokhoz. A közönség egy bizonyos
mennyiségi és minőségi hozzáféréssel juthat
az Információkhoz, ami akár a végtelenségig
bővülhet. A társadalmi hatékonyság és a
múzeumok társadalmi szerepe tekintetében a
múzeumok az információs gazdaság részei.

Multimedia and Virtuality in the Museum
Exhibitions
One of the main tasks of a museum is the
presentation of the knowledge through the
objects stored in its collections. One of the ways
of the presentation is the making of exhibitions,
and the exhibition itself is a complex medium,
which can employ all other forms of media. Its
basis is the transmission of image, text and
sound to the public, both inside and outside the
walls of the museum. A complex connection is
made between the object, the exhibition as the
bearer of information and between the visitors.
This unique connection, with the help of the
latest technological devices and instruments
(the internet, CD-ROMs, DVDs) will undoubtedly
create a new relationship between maker and
user. The article gives several Hungarian and
international examples as to the importance
of virtual exhibitions both separate from and
integrated in object-based “real” exhibitions.

A múzeumok az információs gazdaság részei
A kulturális tudás továbbítása történhet az
Internet, a virtuális kiállítások és a múzeu
mokban létrehozott informatikai produktu
mok segítségével, amelyek tulajdonképpen
kombinálják az összes olyan médiumot, amely
az audiovizuális kifejezés eszközei. Létrehoz
hatnak olyan újfajta minőséget, amely ugyan

A Tápió-vidék term észeti é s k u ltu rá lis érték ei
a tu rizm u s szolgálatáb an
Gócsáné Móró Csilla
A tápiószelei Blaskovich Múzeum a
Tápiómente legjelentősebb kulturális tu
risztikai látnivalója, ez az ország egyetlen
köznemesi kúriamúzeuma. Hiába azonban
a páratlanul gazdag gyűjteményi anyag,
a különleges élményt nyújtó múzeumi lá
togatás - a vidék szülöttjeként jól tudom,
- az egyórás tárlatvezetésért nem látogat
ide a turista. De ha többet kínál térségünk,
akkor sikerülhet az érintetlen természet és
a kulturális értékek összekapcsolásával egy
eladható turisztikai terméket kialakítanunk,
kisrégiónkat a belföldi vendégforgalomba
bekapcsolnunk. E cél érdekében fogott
össze és működik együtt intézményünk
és a múzeumegyesület a terület többi civil
szervezetével, a Tápió-vidék Értékeiért
Közalapítvány, a Tápiómenti Településfej
lesztési Társulás, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósága Nagykátai Tájvédelmi
Körzetének munkatársaival, és ezért vett
részt a tápiószenmtártonl székhelyű Tápió
Turisztikai Egyesület megalakításában.

Magyarországon most kezd általánossá
válni az a szemlélet, hogy a környezetet
komplex módon értelmezzük: együttesen
kezeljük az épített és természeti környe
zetet. Ez a nézőpont nem idegen a kismúzeumoktól, hiszen az általunk vezetett in
tézmény nemcsak egy-egy kistáj kulturális
központja, hanem a környékre látogatók
információszerzésének helye is (utazási,
étkezési, szálláslehetőség, egyéb látnivalók,
stb.). Pest megyének ez a része a hivatalos
turisztikai szféra számára hosszú évtize
dekig elhanyagolt terület volt, mivel csak
két éve működik Cegléden Dél-Pest megye
egyetlen Turinform irodája. A Tápiómente
egyetlen lehetősége így a civil szerveződés,
ami azt is jelenti, hogy önkéntesek, jelentős
anyagi háttér nélküli szervezetek próbálkoz
nak a turisztikai feladatok megoldásával,
programok szervezésével, propagandaanyag kiadásával. Ennek az összefogásnak
szép eredményei vannak, de ezek nem
mérhetők össze olyan térségekével, mint pl.
a Dunakanyar, ahol turisztikai szakemberek
és intézmények (állami pénzzel a hátuk mö
gött) végzik ezt a feladatot.

A Tápió-vidék lógóján a kék színű T és
V betű stilizált szívet formáló alakja az
Alsó-és Felső-Tápiót is jelképezi, hiszen a
térségnek nevet adó patak két ága öleli át
a térséget, határozza meg természeti kör
nyezetét is. A lógó színvilága utal a kisrégió
természeti környezetének érintetlenségére,
szívformája az itt lakó emberek vendégsze
retetére.
Természeti érték: az érintetlen természet
Pest megye keleti részén, Jász-NagykunSzolnok megyével határosán helyezkedik el
a Tápió- vidék, amely a Duna-Tisza köze bel
sejében félszigetszerűen benyúló Gödöllői
Dombvidék és a Jászság közé beékelődő
önálló arculatú kistáj. Magasabb részei fel
nyúlnak a dombvidék oldalába, míg alacso
nyabb helyei már tipikusan alföldi jellegűek.
A térségben egyaránt megtalálhatók a vi
zes, mocsaras élőhelyek, a szikes puszták, a
löszdombok és a homokbuckák. A tápiómenti
érintetlen természet növény- és állatvilágá
nak egyik jellegzetes élőhelye a löszdombok
sokasága. A jégkori porviharok által kialakí-
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tott lösztakaróban tavaszi héricsek, zsályák
ezrei virágoznak, kakukkfüvek illatoznak. A
löszdombok jellegzetes fészkelő' madara a
trópusi színekben pompázó gyurgyalag.
Hazánk talán legsajátosabb területe a
Duna-Tisza közi homokvidék. Európa más
vidékein a homok kizárólag a tengerpart
„tartozéka”, így nem csoda, ha mélyen a szá
razföld belsejében létrejött homokvidékeink
egyedülálló élővilággal rendelkeznek. Az itt
élő növények többsége hazánkban őshonos,
nem egy közülük ezen a tájon született, mint
pl. a homoki árvalányhaj, fekete kökörcsin,
kék virágú báránypirosító, homoki nőszirom,
homoki vértő és naprózsa. A homoki ligetek
talán az Alföld leghangulatosabb élőhelyei a
hófehér törzsű nyárak árnyas erdei. A lige
tek legjellegzetesebb madara a szalakóta,
de vörös vércsék, sárgarigók, búbos bankák
is nevelik a lombok között fiókáikat.
A Tápió vidék keleti térsége már a ti
szántúli szikes rónaságot idézi, melynek
legszebb növénye a Tápió vidék egyes terü
letein tömegesen nyíló fátyolos nőszirom. A
hazai növényvilág talán legszebb virágai: a
honi orchidea-féléink, a kosborok, a szibé
riai nőszirmok jellemzik és teszik értékessé
e vidéket. A Tápiómente madárvilága külö
nösen gazdag, ezért a nemzetközi Madár
védelmi Tanács 1992-ben a Tápió-Hajta
vidéket felvette az európai jelentőségű
madárélőhelyek jegyzékébe.
A természeti értékek gondozását az 1996ban alakult Tápió-vidék Természeti Értékei
ért Közalapítvány és a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósága végzi, mely 2001-ben
megnyitotta nagykátai irodáját. A táj termé
szeti értékeinek megóvása és védelme érde
kében hozta létre a „Tápió Közalapítványt”
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, Pest Megye Önkormányzata, a

német Ludwigsburg járás önkormányzata
és a Tápiómenti Települési Önkormányzatok
Szövetsége.
Kulturális, történeti értékek, hagyományok:
féltve őrzött kincseink
Régészeti örökségünk. Az ember folyamatos
megtelepedését tanúsító legrégebbi leletek
az újkőkorból származnak (Tápiószecső,
Tápiószentmárton, Tápióság, Tápiószele).
Fontos archeológiái emlékei vidékünknek a
bronzkori földvárak (Tápiósáp, Tápiószecső,
Gomba, Tápióság) és a települések leletei.
Kistérségünk régmúltját mégis egy kárpát
medencei régészeti kuriózum fémjelzi, a
Kr. e. V. századból származó „aranyszar
vas”. Ez a szkíta elektron ötvösremek - a
tápiószelei Blaskovich fivérek érdemeként - a
tápiószentmártoni Attila-dombon 1923-ban
került elő, galvanomásolata a tápiószelei
múzeumban megtekinthető.
Kőbe zárt egyházi emlékeink. A telepü
lések többsége az 1700-as évek első két
évtizedében települt újra. A visszaköltözött
jobbágyok mellé a birtokosok nógrádi, honti
és más felvidéki (magyar és szlovák) csalá
dokat telepítettek be, de elmagyarosodásuk
ellenére evangélikus vallásuk még utal a
felvidéki eredetükre. Amíg a hódoltság kora
kedvezett a reformáció terjedésének, addig
a betelepített lakosság nagyobb része már
római katolikus volt. A klasszicizmus jegyeit
viseli magán a tápiósági és kókai római
katolikus templom, a szentmártonkátai
református parókia. E stílusban készült el a
vidék két legrégebbi evangélikus temploma:
a tápiószelei 1825-ben, a tápiószentmártoni
1845-47-ben. A kistérség egyetlen gótikus
épülete a sűlysápi római katolikus temp
lom.

Kőbe zárt világi emlékeink. A tápiómenti
települések XVIII-XIX. századi történelmé
nek kiemelkedő építészeti emlékei a kasté
lyok, kúriák. Nemesi udvarházban igen gaz
dag volt vidékünk, de a második világégést
követő időszak nem kedvezett fennmaradá
suknak. Már a XVIII. század második felében
több köznemes tette át állandó lakhelyét a
Tápiómentére, ezért kúriát emelt magának.
A máshol élő gazdagabb földesurak nyáriés vadászlakot építettek, így készült el 1770
táján a sűlysápi Grassalkovich vadászkas
tély is. A köznemesi birtoklás kőbe zárt em
lékeinek szép példáját láthatjuk a sűlysápi
Sőtér, a tápióbicskei Zsillé és Bicskey kúria
esetében. A legtöbb nemesi lak Tápiószelén
maradt fenn. A Dubraviczky, Vlczián csalá
dok által még a XIX. században emelt házak
közül néhány igen jó, de néhány romos álla
potban érte meg az ezredfordulót.
A vidéki udvarházak világát, tárgyi kör
nyezetét hűen tükrözi Magyarország egyet
len köznemesi kúriamúzeuma, a tápiószelei
Blaskovich Múzeum. A XIX. századi magyar
köznemesség életmódjának tárgyi emlékeit
őrző múzeum ebédlő, szalon, nappali és
dolgozószobájában szinte az egykori élet
elevenedik meg. A kúria többi helyiségében
a nemesi életforma és műkincsgyűjtemény
relikviái kerülnek bemutatásra. A tápiószelei
kúriamúzeum páratlanul gazdag anyagá
val nemcsak a Tápiómente gyöngyszeme,
hanem a magyar kulturális örökségnek is
fontos része.
A térség máig magmaradt impozáns kas
télyai közül a legnagyobbat a millennium
idején Ybl Miklós tervei alapján Tóalmáson
az Andrássy grófok építették. A Tápiómente
legdélebbi részén található a Györgyey
család kastélya. Az eklektikus stílusban
készült, a francia barokk ízlését követő 23
szobás kastély Tápiógyörgyén látható.
A XIX. századi magyar köznemesség
örökségében országosan is kiemelkedő
a tápiószentmártoni Blaskovich ménes
története. 1874-ben itt született Kincsem,
a verhetetlen versenyló. A csodakanca 54
versenyen indult és 54 győzelmet aratott. A
tápiószentmártoni Kincsem Lovasparkban
reprezentatív állandó tárlaton mutatja be a
hírneves ló és a magyar lovas sport emlé
keit, a tápiószelei múzeum pedig az eredeti
relikviáit.
Kőbe zárt népi emlékeink. Szinte minden
településen találunk még régi szoba-konyha-kamrás-tornácos parasztházat. A kisebb
falvak csöndes utcáin még náddal fedett épü
letek is megbújnak. Muzeális bemutatót talá
lunk Kókán, Sülysápon, Szentmártonkátán és
Tápiószentmártonban. Tápiógyörgyén 1883tól egy százéves tanítói lakban működik a
falumúzeum, a nagykátai tanyamúzeum
1985-től tekinthető meg. Tápiószelén egy
patakparti
századfordulós
nádfedeles
zsellérház látható. Ez a kiindulópontja és
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fogadóállomása a tápiószelei „Fehér gólya”
tanösvénynek is.
Történelmi és művészeti emlékek. A Tápió
vidék leghíresebb és országosan ismert
történelmi eseményének emlékét, az 1849.
április 4-én vívott győztes tápióbicskeí csa
ta relikviáit Tápióbicskén találjuk. A helyiek
már a XIX. század második felétől ápolják
az 1848-49-es szabadságharcban elhunyt
katonák emlékét, kő- és vaskeresztet állí
tottak a hősi helyeken. 1910-ben avatták
fel Nagykáta és Tápióbicske határában, a
dicsőséges hídi csata helyszínének köze
lében az 1848-49-es honvéd emlékművet.
Damjanich vörös sipkásai hősi küzdelmének
emlékére minden év április 4-én a rekonst
ruált híd birtoklásáért „csatát vívnak” a
honvéd hagyományőrzők és a gyerekek
csapatai. Ez a tápióbicskeí hídi csata fontos
része a térség történelmi hagyományápolá
sának, de turisztikai programjának is.
Jelentősebb képzőművészeti anyag Kár
mán László szobrászművész állandó bemu
tatóján látható a nagykátai könyvtárban,
valamint Nagy János, az 1945-ös tápiószelei
művésztelep vezetőjének képgyűjteménye a
tápiószelei Viczián villában. A népművészeti
értékeket őrzi Bodrogi Sándor hagyatéka,
a népművészet mestere lószőrékszereinek
nagykátai bemutatója, valamint a 2001-ben
a tápiószelei múzeumban „A magyar nép
történelme és élete faképeken” címmel nyílt
állandó kiállítás Berényiné Szilády Sarolta fa
faragó munkáiból. Napjainkban az itt élők év
százados szokásai, népviselete, táncai, dalai a
hagyományőrző együttesek bemutatóin kelnek
életre. Kóka, Tápiószecső, Tápiószentmárton
településein kívül a legnagyobb múltú és vi
láglátott néptáncosok a nagykátai Tápiómente
Együttesben működnek. A népszokások
néhány eleme azonban a lakodalmakon, szü
reti bálokon még ma is megismerhető. Sok
Kastély, Tóalmás - Mansion, Tóalmás
Fotók - Photos: Gócsa Mihály

érdeklődőt vonz a tradicionális augusztus
20-i Kátai Tánctalálkozó, mely már hoszszú évek óta nemzetközi résztvevőkkel
működik.
*
A fentiekből kitűnik, hogy a tápiószelei
Blaskovich Múzeum nemcsak szerves része,
hanem aktív közreműködője is a Tápió-vidék kulturális turizmusának. Széles körű

lyes kontaktuson alapul, s általa hatékony.
Az értékőrző munkát szívvel-lélekkel végző
emberek állnak a tápiómenti turizmus
szolgálatában, próbálják azt a fehér foltot
kiegyenlíteni, amit a hivatalos magyar tu
risztika az ország e táján ránk hagyott.
Nagy előrelépés lesz e téren, ha felépül
a Tápiószentmárton-Göböly járási részén
a Boros Ádám Természetvédelmi Oktató

vá Blaskovich-napok megnyitása a tápiószelei múzeumban 2002-ben
The opening ceremony of the Blaskovich Days at the museum in 2002
kapcsolatokkal rendelkező közgyűjtemény,
amely nemcsak fogadja az „odatalált” ven
dégeket, hanem több éves PR munkával
eredményes kapcsolatokat ápol a Tápió
mente értékeinek őrzését, bemutatását
felvállaló civil szervezetekkel a kisrégió
turisztikai kínálatának kialakításában. Ez
az évtizedes kapcsolat és együttműködés
(kiállítások, pályázatok, ismeretterjesztő
videofilm, térkép, túraprogramok) a kistá
jakra és kisintézményekre jellemző szemé

központ (a beruházás már megkezdődött),
amely nemcsak programokat, de szálláshe
lyet, infrastruktúrával ellátott bázist is kínál
a kisrégió természeti és kulturális öröksége
iránt érdeklődő turistáknak.
Lásd még - See also: Hátsó borító - Back cover

The Natural and Cultural Values of the Tápió
Region in the Service of Tourism
The Blaskovich Museum in Tápiószele is the most
significant cultural resort in the Tápió Region
- but though it houses a unique permanent ex
hibition on the lifestyle of 19th century Hungarian
gentry, it does not represent such a strong at
traction that would make visitors come and see
the museum in great numbers. Fortunately it has
been realised that the different cultural and natu
ral values of the region (lying in the eastern part
of Pest County) can best be introduced to the pub
lic, to visitors from both abroad and home, if they
are connected in a special, touristic package. This
aim brought together the museum and its civil
association with those organisations interested
in the development of this area and they formed
the Tápió Touristic Association. The region has
natural reserves, such as swamps and plains with
their indigenous flora and fauna; archaeological
heritage from as early as the Neolithic and Bronze
Ages, remains of settlements from the early 18th
century, mansions from the 19th century, but this
region is also the place of birth of Kincsem, the
most successful horse in the history of horse
racing as well. These are some of the values the
Tápió Touristic Association in close co-operation
with the Blaskovich Museum tries to acquaint
with tourists and locals, also with regional and
national tourist organisations.
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A százh alom b attai R é g é sz e ti Park a k ö zö n sé g szolgálatáb an

Tóth Z su zsann a
A százhalombattai Matrica Múzeum Ré
gészeti Parkja 1996-ban jött létre azzal
a céllal, hogy „egyrészt környezeti és
kísérleti kutatóbázissá, másrészt okta
tási-művelődési központtá váljon”. Az
öthektárnyi szabadtéri őskori múzeum
kialakítása, folyamatos fejlesztése mindkét
törekvésnek egyedi színteret biztosított az
elmúlt években. A tudományos munka és a
kísérleti régészet eredményei olyan elméle
ti és tárgyi alapot képeztek, melyre sajátos
közművelődési és múzeumpedagógiai tevé
kenység épülhetett. Kialakult egy rendszer,
melyben helyet kaptak a családi rendezvé
nyek, a bejelentkezett csoportok foglalko
zásai, a tematikus napok. Minden program
szakmai háttérrel nyújtott lehetőséget a
látogatóknak - legyen bármely korosztály

- az ismeretszerzésre, a készségfejlesztés
re, a személyiségfejlődésre.
Egy adott kor életmódjának, kultúrájának,
szokásainak megismertetésében vállalt
szerepet a múzeum és a park. Ebben a te
vékenységben a múzeumi dolgozók mellett
részt vettek a foglalkozások vezetői is, akik
„külsősök”, és tanfolyam elvégzése után
lettek idegenvezetők vagy kézművesek.
A tanfolyamon történelmi és helytörté
neti ismereteket kellett elsajátítaniuk, a
kézművesek képzése különböző anyagok,
technikák, eszközök megismerését, gya
korlatát is tartalm azta. Felkészülésük so
rán a résztvevők különböző életkori szaka
szok sajátosságait is megtanulták, hiszen a
bejelentkezők nagy része gyermekcsoport.
A legtöbb diák a tavaszi és őszi osztályki
rándulás alkalmával érkezik, így egy-egy
napon több osztállyal is kell egyszerre
foglalkozni. Ezért a múzeumpedagógus

Vaskori családi nap a Régészeti Parkban - ”Iron-Age Family Day”in the Archaeological Park

mellett szükség van a foglalkozásvezetők
munkájára. A tárlatvezetést és a kézműves
foglalkozást úgy építették fel, hogy figye
lembe vették a látogatók korosztályát,
érdeklődési körét.
A Park látnivalóinak megismerésében
- előzetes ismereteikre alapozva és a
tárlatvezető irányításával - a gyerekek „fede
zik fel” a házrekonstrukciók jellegzetességeit,
a hasonlóságokat és különbségeket, közben
új fogalmakat, összefüggéseket ismerhetnek
meg. A másfél-kétórás tárgykészítő foglal
kozások a tárlatvezetés mellett - azt kiegé
szítve - ismereteket is nyújtanak egy-egy kor
jellegzetes kézművességéről. A kreativi
tásra és aktivitásra épülő tárgyalkotásban
a gyerekek kedvence a bronz- és a vaskori
fémékszerek és csontmedálok készítése.
A kézműves helyszínen a látogatók kézbe
vehetik és megfigyelhetik az eredeti leletek
alapján készült másolatokat, s a megfelelő
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korabeli eszközökkel és technikákkal olyan
tárgyakat készíthetnek, melyeket haza is
vihetnek. Nagy népszerűségnek örvend
a csoportok körében a kemencében sült
„őskori lepény” és a feltárt halomsír multi
média programja.
Ez a komplex „múzeumi oktatási forma”
több tantárgyhoz is kapcsolódik (történe
lem. vizuális kultúra, technika, honismeret,
természetismeret), és több pedagógiai célt
is megvalósít. Az egyedülálló környezet
lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek
érdeklődése hosszabb ideig fennmaradjon,
ezért is válhatott a Régészeti Park az egész
napos osztálykirándulások kedvelt szín
helyévé. A százhalombattai iskolák előzetes
jelentkezés alapján „nyílt nap” program
keretében egyszerre több osztállyal, év
folyammal látogathatnak a Parkba. Ezen
a napon forgórendszerben vehetnek részt
a csoportok több helyszínen előadáson,
játékos versenyen, tárgykészítésen. A
helyi iskolák tanítás nélküli munkanapon
használják ki a „nyílt nap” lehetőségét, s
a múzeum ezt a foglalkozási formát sze
retné más iskolákban is népszerűvé tenni.
Elkészült egy kerettantervhez kapcsolódó
múzeumlátogatási ajánlás az általános is
kolák részére, mely a Régészeti Parkot (és
a Matrica Múzeumot) nem ismerő tanítók
nak. tanároknak jelent segítséget.
Az elmúlt években hagyománnyá vált a
„Családi Napok” rendezvénysorozat. Má
justól szeptemberig öt vasárnapon került
megrendezésre s egy-egy történelmi kort
dolgoz fel egy-egy alkalommal. A rendez
vénysorozat címébe azért került a „családi”
jelző, mert a tudatosan idelátogató csalá
dok, mint közösségek számára alakították
ki a múzeum szakemberei a programot,
az egész napos szabadidős tevékenység
részeit. A család tagjaival együttesen átélt
élmények, a közös játék és ismeretszerzés
- a gyermeki személyiség fejlődésének
lehetősége - sok gyermek számára csak
egy-egy ilyen napon valósulhat meg, hi
szen a hétköznapokban szinte alig van rá
lehetőség. A családi vasárnap az adott tör
ténelmi kort játszóházzal, bemutatókkal,
ételkóstolóval, előadással, filmvetítéssel
mutatja be a látogatóknak. A játszóház
elméleti és módszertani alapját a Nemze
ti Múzeum Lovas Márta által kidolgozott
„történeti játszóház” programja adta. A
Matrica Múzeum szakemberei kidolgoz
ták a Park játszóházi forgatókönyveit úgy,
hogy a kerettörténetek, az ismeretanyag,
a tárgykészítés szorosan kapcsolódjon a
település történelmi eseményeihez. Az
elkészítendő tárgyak, ékszerek, fegyverek
mintájául, ahol csak lehetőség volt rá, olyan
leletek szolgáltak, melyek a százhalombat
tai lelőhelyről kerültek elő. Az első néhány
évben minden családi nap délelőttjén
bronzkori, illetve vaskori kézműves foglal
kozáson vehettek részt a látogatók, majd
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Őskori lepény kóstolója - Tasting the prehistoric griddle-cake
Fotók - Photos: Matrica Múzeum
délután került sor az adott kor játszóhá
zára és a hozzá kapcsolódó bemutatókra.
Az elmúlt évben a játszóház egész napos
lett, délelőtt kezdődött a keretjáték, és az
ételkóstolóig elkészültek a kellékek, vise
let-kiegészítők. A keretjáték részévé vált
az „ünnepi lakoma” is, korabeli ételekkel.
Délelőtt is zajlottak bemutatók, filmvetítés,
időszaki kiállítás is kapcsolódott egy-egy
korhoz. A tárgyi környezet, a szerepek,
az elhangzó ismeretek „észrevétlenül”
életmódot és helytörténetet „tanítottak”
a látogatóknak. Ennek azért van nagy
jelentősége, mert az iskolai történelemok

tatásban kevés lehetőség van rá. 2002-ben
kétszer annyian látogatták a rendezvényso
rozatot. mint az előző évben, s kialakult egy
néhány családból álló „törzsközönség”.
Az elmúlt évben kísérletképpen, de hagyo
mányteremtő szándékkal divattörténeti te
matikus napot rendezett a Matrica Múzeum
a Régészeti Parkban. A rendezvény a száz
halombattai önkormányzat támogatásával
valósult meg, s a bronzkortól a kora kö
zépkorig próbálta bemutatni az öltözködés
elemeit, a ruhákat, ékszereket és egyéb
kiegészítőket. A történelmi korszakok min
dennapi életének azt a részét dolgozza fel
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a tematikus program, amely felnőttek és
gyerekek körében is népszerű, de keveset
tudnak róla. Az elkészített és kölcsönzött
darabokat divatbemutatón ismerhette meg
a közönség. A sajátos helyszín sajátos han
gulatot kölcsönzött a „klasszikus elemeket”
felvonultató bemutatónak, s komolyzenei
hangverseny tette még sikeresebbé a
programot. A látogatók tárgykészítő fog
lalkozásokon is részt vehettek. A múzeum
szeretné a tematikus napot minden évben
megrendezni, a tapasztalatokat és a 2001ben kezdődött kísérleti régészeti munka
eredményeit felhasználva.
2002 őszén a Park életében rendhagyó
módon „Ázsiai Napok” programot szerve
zett a múzeum. Először nyílt arra lehetőség,
hogy a látogatók ne csak a történelmi korok
„között”, hanem más földrészen is „baran
goljanak”. Fotókiállítás, dokumentumfilm,
kézműves foglalkozások, bemutatók, étel
kóstoló, vásár és koncert ismertette meg
az érdeklődőkkel elsősorban Kazahsztán
term észeti szépségeit, kultúráját, értékeit.
Az elmúlt két évben a Régészeti Park
vasárnapi rendezvénnyel nyitotta és zárta
a májustól októberig tartó „szezonját”. A
múzeum munkatársai úgy állították össze
a programot, hogy az ismeretek átadásá
ban előtérbe került a Park természetes kör
nyezete és a környezetvédelem. A látogatók
jobban megismerkedhettek az itt található
növényekkel, a gyerekek fát fogadhattak
örökbe.
A Matrica Múzeum múzeumpedagógiai
programjai szorosan kapcsolódtak az
állandó és az időszaki kiállításokhoz. A
foglalkozások módszertana, menete a ha
gyományos felépítést követte - keretjáték,
ismeretszerzés, tárgyalkotó foglalkozás

- , de mindig figyelembe vette a helyi sa
játosságokat. 2001-2002-ben a Százha
lombattán élő László Bandy képzőművész
jubileumi kiállítása volt látható az időszaki
kiállítás termében. László Bandy a doboz
grafika műfajának „kitalálója", s dobozai
hoz kapcsolódva - művészpedagógusként
- sikeres gyermekfoglalkozásokat, „dobo
zolásokat” tartott két alkalommal szom
batonként.
Az állandó kiállítás feldolgozásához öt
foglalkozásból álló sorozatot tartott „Mat
rica-műhely” néven egy Százhalombattán
élő amatőr festő, rajztanár. Minden foglal
kozás - a múzeumpedagógus segítségével
- egy-egy történelmi korszakot és kiállítást
ismertetett meg a gyerekekkel, majd a
manuális munka következett. A történelmi
„tudnivalók” mellett több képzőművészeti
technikát is megismerhettek, illetve gya
korolhattak a résztvevők, sokszor a szülők
is olyan élvezettel, mint a gyerekek. Az
első alkalom hétköznap délután volt, ami
nem bizonyult jó ötletnek, hétvégeken
nagyobb volt az érdeklődés. Legnagyobb
népszerűségnek a római mozaikkészítés
örvendett.
A múzeum munkatársai tapasztalhatták,
hogy azok a gyerekek, akik eljöttek ezekre
az alkalmakra, egészen másképpen visel
kednek a múzeumban, ha az osztállyal
jönnek múzeumlátogatásra, mint társa
ik. Büszkék az itt szerzett ismeretekre,
élményekre, fontosnak tartják azokat; s
talán a sok munkával, így a „műhellyel”
megvalósítható a - sokat emlegetett - mú
zeumbarát látogatóvá nevelése az erre leg
fogékonyabb korosztályoknak. A múzeum
folytatja a „Matrica-műhelyt” 2003-ban is,
a tavalyi tematikával és új technikákkal.

Több vetélkedő is megrendezésre került
2002-ben a múzeumban és a Régészeti
Parkban, szeretnénk, ha ezekre a jövőben
is lenne igény.
A múzeum 2003-as tervei között szerepel
többek között a bronzkori kézművességről
szóló, most elkészült CD-rom bemuta
tása, népszerűsítése és a kiállításhoz
kapcsolódó munkafüzet elkészítése. A
közművelődési és a múzeumpedagógiai te
vékenység folyamatos fejlesztésére is nagy
hangsúlyt fektet az intézmény, hiszen csak
a szakmailag megalapozott munka lehet
hatékony, újszerű, egyedi.

Archaeological Park in the Service
of the Public
The Archaeological Park of the “Matrica” Muse
um in Százhalombatta was established with the
intention of creating both an experimental re
search base and an educational-cultural centre.
The founding of this open-air prehistoric mu
seum unquestionably served these aims. Family
programs, thematic days for children and for
adults dealt with different segments of the pre
historic age in the region. A broad selection of
shows and workshops have been organised for
the school children of all ages coming from lo
cal schools and became a complex educational
package making it worthwhile for the teachers
to bring more and more pupils to the park. The
museum of course tries to expand its offer to
the public and new types of programs have been
attached to the existing ones: a thematic day on
the evolution of fashion from the Bronze Age
to the Early Modern Times, or the Asian Days
which enabled the visitors to travel not only in
time but from continent to continent. The con
stant development of the educational programs
based on professional merits is essential in the
work of the museum and it is acknowledged by
all its experts and workers.

K is m ú zeu m ok a n agyvárosb an
A Soroksári Helytörténeti Gyűjteményről
M ayerné Baán M agdolna
A Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény
jogelődje a Magyar Mezőgazdasági Mú
zeum Délpesti Baráti Körének Múzeuma.
Alapítási éve 1974. Helyi kezdeménye
zésre a soroksári lokálpatrióták, a helyi
termelőszövetkezetek és a soroksári vállala
tok képviselői alapították. Az épület romos
állapotban került a Baráti Kör kezelésébe.
Rendbehozatalára összefogtak a kerületi
termelőszövetkezetek és vállalatok, am e
lyek anyagi segítséget nyújtottak a lelkes
soroksáriaknak, akik rengeteg társadalmi
munkával múzeummá és közösségi házzá
alakították az épületet. A gyűjtemény mag

ját a mezőgazdasági és a helyi iparosok
még meglévő munkaeszközei alkotják.
Előkerültek a háztartásokban használatos
tárgyak is, ezáltal egy XX. század eleji
konyha és szoba vált berendezhetővé. A
gyűjteménybe kerültek az 1800-as évek vé
gén, ill. 1910-ig használt ruhák, igen rossz
állapotban, így ezek restaurálása még ma
is folyamatban van.
A Baráti Kör 1974-től 1994-ig működött.
Csekély tagdíjat fizető tagjainak létszáma
150-300 fő között mozgott. Egyik leg
nagyobb társaság volt a Mezőgazdasági
Múzeum baráti körei között, ahol élénk
egyleti élet folyt. Évente több autóbuszos
kirándulást, múzeumlátogatást, előadást,
filmvetítést rendeztek. A múzeum állandó

kiállításai mellett évente négy-öt tárlatot
is bemutatott az érdeklődőknek. Bemutat
koztak hazánk más területéről a baráti kö
rök gyűjteményeikkel, illetve népművészek,
a soroksári asszonyok kézimunkáikkal, a
gyermekek rajzaikkal. Volt terménybemu
tató, rendeztek fotó- és képzőművészeti
kiállításokat, valamint tematikus kiállí
tásokat Soroksár életéből. A múzeumot
tíz tagú vezetőség irányította társadalm i
munkában.
1994-ben Soroksár önálló kerületté vált,
és a múzeum 1995-től a XXIII. kerületi
önkormányzat kezelésébe került. A rend
szerváltással a helyi közösség élete virág
zásnak indult. Sorra alakultak a civil szer
vezetek, Soroksárnak lett közösségi háza

SZÁM VETÉS
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Részlet a kiállításból - Detail of the exhibion
és önálló képzőművészeti galériája. így már
a múzeum az lehetett, amiért az alapítók
létrehozták: helytörténeti gyűjtemény. Már
nem kellett felvállalnia más intézmények
és szervezetek feladatait. A helyi kezelésbe
került gyűjtemény jobb anyagi kondíciókkal
rendelkezve megújult, és másodvirágzását
éli. A gyűjtemény célja, hogy bemutassa
Soroksár mezőgazdasági, ipari és kulturá
lis emlékein kívül a hétköznapok használati
eszközeit is.
A hosszú évek alatt megkezdett, és
a mai napig is folytatódó gyűjtőmunka
eredményeként a megőrzött tárgyakat
tematikus rendben tárjuk a látogatók elé.
Az átfogó témák sorrendjét a nem múze
umnak szánt épület beosztása határozza
meg. Állandó kiállításainkkal emléket
állítunk az előttünk élőknek. Kiemelten
figyelünk arra, hogy mindazon szakmák
eszközei reprezentálva legyenek, amelyek
jellemezték egykor Soroksár arculatát. A
mezőgazdasági eszközökön kívül a terü
letre jellemző kézművesipar szerszámait
találja a látogató „nagytermünkben". Kiállí
tottuk a molnárok, pékek, jegesek, tejesek,
kádárok, bognárok szerszámait . Az itt élők
mindennapjainak színterét mutatja be egy
régi szobaberendezés. Különleges értéket
képvisel a teljes felszereléssel rendelkező
asztalos-, söprűkötő-, kötélgyártó- és
kovácsműhely. A nagyméretű gépek, szer

számok, mezőgazdasági eszközök bemu
tatására önálló ideiglenes épületet, „színt”
kellett felállítani, amely a felnőttek és gyer
mekek kedvenc helye, ahol működtethetik a
kiállított tárgyakat.
Állandó kiállításaink közé tartozik a
Dél-Pest állatvilágát bemutató termünk. A
Duna-parti vízimadarak világát diaporáma
mutatja be. A kiállítás megtekintését ma
dárhangok illusztrálásával tesszük színe
sebbé. Kertünk egy részében, „a sírkertben”
emléket állítunk a három, már rég nem
használt soroksári temetőnek a begyűjtött
fejfákkal, síremlékekkel.
Évente egy időszaki kiállítást rendezünk,
amelyben Soroksár civil társadalmának
egy-egy szeletét mutatjuk be. Ezek a te
matikus kiállítások az iskolai szorgalmi
időhöz igazodnak, szeptembertől júniusig
láthatók. Bemutattuk már Soroksár amatőr
színjátszását plakátokon. Ez a kiállítás
reprezentálta a különböző egyletek, körök
sokszínűségét, a soroksári svábok közelebb
jutását a magyar kultúrához. Az ezt követő
kiállítás Soroksár zenei életét mutatta be,
több mint 150 év tárgyi dokumentumait
tárta a látogatók elé. A napjainkig is híres
fúvószenei hagyományoknak állított emlé
ket, nem mellőzve a ma is működő ének
karok, dalkörök tevékenységét. Több mint
120 éve folyik Soroksáron regisztrált zenei
oktatás. Az 1880-as évektől a mai napig

tartó zeneiskolák bemutatása is színesítet
te a kiállítás tartalm át. 2002-ben Soroksár
sportjának 100 éve című kiállításunk az
amatőr és profi sportolóknak állít emlé
ket. A törzsanyagot a gyűjteményünkben
szereplő tárgyak, fényképek és dokumentu
mok adják, sportéletünk jelenlegi helyzetét
a helyi sportolók relikviái reprezentálják. A
tárlatok megrendezésekor bevonjuk a helyi
polgárokat, akik a kiállítások időtartam ára
saját tárgyaikat kölcsönzik.
Minden év tavaszán az aktuális tárgykörből
vetélkedőt rendezünk kerületünk öt általá
nos iskolája részvételével. A vetélkedő két
fordulós. Az otthon kidolgozható feladatok
Soroksár helytörténetével kapcsolatosak,
amelyek építenek a gyermekek kreativitá
sára. Irodalmi kutatáson kívül riportokat,
útleírásokat, rajzokat, fényképeket, él
ménybeszámolókat készítenek. A helyben
megoldandó feladatok játékosak, de tárgyi
tudást igényelnek. Évről-évre sok gyermekés felnőttcsoportot fogadunk. Szeretnénk,
ha minden kerületi lakos magáénak érezné
ezt a gyűjteményt.
A Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény
(1238 Budapest, Szitás u. 105. Tel.: 2870083) 1999. január elsejétől a Galéria’
13 Soroksár Kht (1238 Budapest, Hősök
tere 13. Tel: 287-3057) egyik intézménye.
Míg a gyűjtemény a múltat mutatja be a
jelennek, addig a Galéria’ 13 a kortárs
képzőművészet reprezentánsait közvetíti
az érdeklődőknek.

The Soroksár Local History
Collection
In 1974 the Museum of the Hungarian Agricul
tural Museum’s South-Pest Friendly Society
was established in Soroksár. The core of the
collection consisted of the tools and objects
connected to the local agricultural industry
and craftsmanship, but dresses from the
late 19th century also were collected during
this earlier phase of the museum. The mu
seum was fairly active during the 1970s and
1980s, several temporary exhibitions were
opened each year, the civil society organised
programs for its members regularly. In 1994
Soroksár became an independent district in
Budapest, with its own municipality and the
cultural life went through a revival. The dis
trict established its own cultural centre, its
art gallery and local history collection, which
is functioning mainly with the aim to pre
serve and present the industrial and cultural
heritage of the area, the everyday life of the
people living in Soroksár.
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Nemzetközi kapcsolatok
A MATRA h atása a m agyarországi m úzeum okra
Kócziánné Szentp éteri E rzséb et
Az első kulturális egyezmény Magyarország
és Hollandia között 1968-ban született.
1972 óta pedig folyamatosan, hároméves
ciklusokban közös munka- és akciótervek
készültek. A két ország között intenzívebb
együttműködés a rendszerváltozás után
kezdődött. A Holland Kulturális Örökség
Minisztériuma felkérte Magyarországot,
hogy jelölje meg a kultúra azon területeit,
amelyeken belül a társadalm i változásokat
érintő konkrét együttműködés születhet.
A magyar Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériuma több tém át is előterjesztett,
melyek között a finanszírozási és működési
tapasztalatok, továbbá a kulturális örökség
védelméhez kapcsolódó jogi szabályozások
szerepeltek. A két ország múzeumi szer
vezetei kialakították az egymás közötti
kapcsolatot, és menedzsment kurzusokat
szerveztek a m agyar szakemberek szá
mára.
A múzeumi kapcsolatok új korszakának
kezdete az 1992-ben Noszvajon megren
dezett holland-magyar konferenciához
kötődik. Ezen a fórumon a holland szakem
berek részletes információt adtak a holland
múzeumpolitikáról, a holland állami múze
umok „autonomizációjáról”, a nagyszabású
Delta-tervről, valamint kikérték a magyar
résztvevők véleményét is. A konferencián
elhangzottakat a magyar szakemberek egy
csoportja 1992 áprilisában és 1993-ban
Hollandiában megtekinthette. Ezek a talál
kozók és számos tárgyalás alapozta meg
az 1993-ban megkezdődött hosszú távú
projektet.
1993 októberében, a tárgyalásokat követően
a két minisztérium releváns osztálya között
került megrendezésre az első múzeumi
workshop Magyarországon, három holland
tréner és 19 m agyar felső- és középvezető
szakember közreműködésével, akik állami
múzeumokat képviseltek. Ez a találkozó
jelentős sikert eredményezett. A következő
évben a résztvevők egynapos találkozót
tartottak, 1995 decemberében pedig egy,
a témát részletesen körüljáró workshopot rendeztek. Ugyanabban az évben a
holland Kulturális Örökség Minisztériu
mának kezdeményezésére az összegyűlt
tapasztalatokra és a közösen kidolgozott
tervekre alapozva hároméves projektet
hoztak létre, melyet MATRA-nak neveztek
el. Az együttműködés gyakorlati megva

lósítását a két minisztérium vállalta fel.
E dokumentum célja a MATRA-program
célkitűzéseinek megvalósítása volt. Ezek
a célok egy nyilatkozatban öltöttek testet,
mely a következőket tartalm azta: olyan
struktúra létrehozása, amely a magyar és
a holland múzeumi szakemberek között a
tudásanyag átadását jelenti, és ezzel hoz
zájárul a magyar múzeumi szakterületnek
az új társadalm i és gazdasági környezethez
való igazodásához; a meglevő kapcsolatok
erősítése a múzeumok között, társadalmi
felelősségének tudatában levő, innovatív
magyar múzeumi szakembergárda kiala
kítása.
Ennek az új projektnek az első szakasza
a MATRA égisze alatt zajlott, és a menedzs
ment workshopokra összpontosított. 1996ban és 1997-ben három ilyen szeminárium
került megrendezésre Magyarországon az
ország különböző múzeumaiból érkezett, kö
zel negyven résztvevővel, illetve két holland
és két magyar tréner közreműködésével.
Egy negyedik munkaszeminárium 1997
szeptemberében zajlott az 1COM hol
land, cseh és magyar bizottságainak
együttműködésével a gyűjtemény-menedzs
ment problémáinak és feladatainak téma
körében. Ez év októberében egy értékelő ta
lálkozót is tartottak Magyarországon, ahol
a legtöbb workshopon résztvevő magyar
szakember megjelent, továbbá képviseltet
ték magukat a holland trénerek és mindkét
múzeumi társaság. Itt hangzott el, hogy
1993 októbere óta több mint 60 magyar
múzeumi szakember (legtöbbjük a közép
és felső menedzsment képviselőjeként)
vett részt a workshopokon (és hollandiai
tanulmányúton), legalább egy tucat holland
kolléga (főleg múzeumigazgatók) tett hiva
talos látogatást Magyarországon. Mindenki
egyetértett abban, hogy ezek a szeminári
umok és látogatások ösztönzően hatottak
nemcsak a résztvevők munkájára, hanem
gondolkodásmódjukra is.
Az együttműködés második és harmadik
periódusát a projekt törzscsapata dolgozta
ki és bocsátotta útjára. A tervezési szakasz
után 1998 folyamán a programot végle
gesítették, és a MATRA által jóváhagyták
a következő három évre. A projekten
belül kisebb csoportok alakultak, általuk
különböző alprojektek keltek életre, ne
vezetesen a kismúzeumok menedzsment
workshop-ja, a gyűjteményi menedzsment,
az ikermúzeum program, a múzeumok és a
nyilvánosság programja, a szakemberkép

zés fejlesztése. A MATRA által jóváhagyott
program rövid távú céljai: fejlesztés, támo
gatás és gyűjtemény menedzsment négy
magyarországi múzeumban; kapcsolatte
remtés a magyar és holland múzeumok
között, a megyei és a megyei fennhatóság
alá tartozó múzeumok menedzsmentjének
fejlesztése a múzeumok problémáinak fel
tárásával. személyre szabott menedzsment
workshopok létrehozása, a múzeumok nyil
vános szerepének erősítése a gyűjtési és
kutatási funkciókkal kapcsolatban.
2001 volt a projekt utolsó éve, amikor
Arnhemben, majd Budapesten értékelték
és lezárták a projektet. És most térjünk
vissza ahhoz, hogy a projektnek milyen
főbb hatásai voltak a magyar múzeumokra
és szakemberekre? Az első és legfontosabb
tanulság a szakmai egyenlőség és a kölcsö
nös profitálás. Az együttműködés már a
kezdetektől ezeken a gondolatokon alapult.
A két ország kapcsolata sosem volt tanár
diák jellegű, hanem hasonlóan képzett,
bár különbözően szocializálódott kollégák
egyenrangú kapcsolataként jellemezhető.
A holland-magyar együttműködés sike
res volt, és a siker kulcsa abban rejlett,
hogy mindkét partner részére előnyös és
érdekes volt. A magyar szakmabeliek ké
pesek voltak új, elméleti tudáson alapuló
módszereket megtanulni a marketing és
a menedzsment területén, míg a hollandok
összehasonlították ezeket a módszereket a
magyarok által ösztönösen használt mód
szerekkel. Mr. Brinckmann jegyezte meg,
hogy a magyarok meglepően nyitottak és
gyorsan alkalmazkodnak a változásokhoz,
ami a hollandoknak is példaként szolgál
hat.
A rövid történeti áttekintésből kiderült,
hogy több mint száz magyar múzeumi
szakember a szakma teljes spektrumát
képviselve vett részt a projektben. A szak
emberek találkoztak egymással, tanultak
egymástól, a gyorsan változó világunk szül
te problémákból, feladatokból, ötletekből
és megoldási módszerekből. Felismertük,
hogy a napi nehézségek nem csupán ránk
jellemzőek, másutt is felmerülnek. Az
általában négy-ötnapos workshopok, talál
kozók, szakmai látogatások mind hozzájá
rultak ahhoz, hogy segítsék és erősítsék a
személyes és szakmai kapcsolatokat azok
kal a kollégákkal, akikkel valószínűleg soha
nem is találkoztak volna.
A fejlődés bizonyítéka többek között az a
tény is, hogy a Pulszky Társaság - Magyar

NEM ZETKÖZI KAPCSOLATOK

Múzeumi Egyesület három új tagozattal
bővült. A Menedzsment Tagozat 1997-ben
alakult, főleg a törzscsoport résztvevőiből.
1999-ben hosszas tervezés és tárgyalási
szakasz után megalakult a Kismúzeumi
Tagozat, tucatnyi szakemberrel, akik kö
zül többen szintén aktív résztvevői voltak
ezeknek a workshopoknak. A fiatal muze
ológusok tagozata 2000-ben alakult meg,
szintén ebből az aktív kis csapatból. Ez az
utóbbi csoport nagyon ígéretesnek tűnik,
mivel a tagok több előnnyel is rendelkeznek
(jobb nyelvtudás, nemzetközi kapcsolatok,
új oktatás, és ami a legfontosabb: a fiatal
ság). Ez a projekt igazolta, hogy a magyar
muzeológia többé-kevésbé modern, nap
rakész, a szakmaiság, továbbá a tanulási
készség, az új irányzatok alkalmazása
jellemzi.
Annemarie Vels Heijn írta 1977-es beszá
molójában, hogy a magyarországi múzeumok
kevéssé vannak tudatában a konzerválás
problémáinak, mely megjegyzésével udvari
as volt. Idézett néhány példát többek között
a nem megfelelő világításról, de díjazta az
elméleti tudás magas szintjét. Úgy gondolom,
hogy az egyik legjelentősebb siker a preventív
konzerválás terve, és a Múzeumok moder
nizációja projekt, melyet a minisztérium
felügyel 2003-tól., ez elsősorban a konzervá
lásra összpontosít.
Úgy gondolom, hogy az elméleti és gyakor
lati sikereink a PR területén kiemelkedőek.
Ugyanakkor a múzeumpedagógiai tervezet
jelentősége és súlya nem változott. A Minisz
térium ebben a tekintetben is vezető szerepet
játszik, főként az állami múzeumok esetében,
melyek jelentős anyagi támogatást kapnak
a múzeumi marketingtől kezdve a korszerű
jegykiadó gépen át a biztonságtechnikai esz
közökig. Szintén fontos eredmény lehetne a
múzeumi és a gyűjteményi menedzsmentnek
a Minisztérium által történő akkreditálása.
A múzeumi világ változása befolyásolja
és megköveteli, hogy a múzeumok újragon
dolják küldetésüket, funkciójukat és felada
taikat. A változásnak kell a középpontban
lennie. A múlt reliktumainak megőrzésén
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és bem utatásán túl helyet kell adnunk
az oktatásnak és a szórakoztatásnak;
látogatóbarát múzeummá kell válnunk. A
workshopok, a kölcsönös és személyes kap
csolatok mind segítettek abban, hogy ennek
a változásnak a jelentősége term észetes és
egyértelmű legyen. A kollégák többsége,
akik részt vettek ebben a projektben, ki
szélesítették a múzeum mozgásterületét,
elmélyítették és megerősítették a kapcso
lataikat közvetlen környezetükkel és a helyi
közösséggel. Múzeumbarátok, önkéntesek,
helyi szponzorok, anyagi és más jellegű
támogatók megjelenése tapasztalható.
Természetesen mindez a fejlődés nemcsak
ennek a projektnek az eredménye. Arról vi
szont meg vagyok győződve, hogy e projekt
nyújtotta tudás és tapasztalat segített a
változások felgyorsításában.
Szintén fontos hatása a MATRA pro
jektnek, hogy a múzeumi vezetés eljutott
a spontaneitástól a tudatos, szándékos
tervezésig. Fontos fogalmak és megfelelő
tartalm ak kerültek bevezetésre, mint pl.
a küldetés, tervezés, folyamatelemzés, pro
jekt menedzsment, személyi menedzsment,
csapatmunka, költségelemzés stb. Számos
példa bizonyítja, hogy ezeknek a módsze
reknek a gyakorlati alkalmazása - vagy
egyszerűen jelentőségüknek felismerése
- segített a múzeumok napi rutinját meg
változtatni, közép- és hosszú távú terveket
kidolgozni és megvalósítani. A havonta
megjelenő Múzeumi Hírlevél és a negyed
évente kiadásra kerülő Magyar Múzeumok
rendszeresen helyet adnak e projektről
szóló beszámolóknak. A múzeumi szak
emberek így tájékozódhatnak a magyar
és a holland igazgatók és menedzserek
tapasztalatairól, továbbá személyes beszá
molók és vélemények is napvilágot látnak a
menedzsment workshopok fontosságáról,
új kérdésekről és irányzatokról. Két mód
szertani kiadvány már magyar nyelven is
olvasható.
Az együttműködés finanszírozása mind
két országban állami forrásokból történt,
bár a formája eltérő volt. Hollandiában,

amint erre m ár utaltam, a költségvetés
hároméves ciklusokra szólt, a résztvevők
és az intézmények teljes költségét fe
dezte. Magyarországon a résztvevőknek
(szervezők és trénerek) a saját intézmé
nyük infrastruktúráját kellett használniuk
és a költségeknek csak egy részét térítet
ték meg. A finanszírozás aránya: 20%-ot,
illetve 80 %-ot tett ki (20%-ot a magyar fél,
80%-ot a holland fél állt).
Összefoglalva: A MATRA program a tu
dás, tapasztalat, a tréning és a konzultáció
cseréjét hivatott támogatni, abból a célból,
hogy elősegítse a közép-kelet-európai
országok társadalm i átalakulását. Telje
sen egyértelmű, hogy a projekt ezeknek
a követelményeknek megfelelt. Ennek a
szakmai együttműködésnek legfőbb elve a
kezdetektől: az egyenlőség, a tudás- és ta
pasztalatcsere, a kölcsönös megértés és az
állandó információcsere. Ez a projekt óriási
lendületet adott a Pulszky Társaság - Ma
gyar Múzeumi Egyesület szakmai és szerve
zési tevékenységének, továbbá hozzájárult,
hogy a magyar múzeumi szféra képes legyen
új irányzatok elfogadására és megértésére.
Remélhetjük, hogy a két ország szervezetei,
múzeumi szakemberei közötti kapcsolat
más formában, új résztvevőkkel és célokkal,
a minisztérium folyamatos segítségével to
vább folytatódik.

The Impact of MATRA on Hungarian
Museums
The first cultural agreement between Hun
gary and the Nehterlands had been concluded in
1968, then a new and more intensive form of co
operation began with a conference in Noszvaj.
Since the time of this conference the co-opera
tion under the auspices of MATRA concentrated
on different workshops, conferences and study
trips, which aim was to support of knowledge,
experience, training and consultacy in order
to help the process of social transformation in
Central and Eastern Europe mainly in the world
of museums. This professional co-operation can
be characterized as an equal exchange of expe
rience and knowledge, and was useful for both
country’s museum life.

T u d ósítás a „L esson s from MATRA” k on feren ciáról
M észáros Veronika
Az elmúlt években a Holland Múzeumi Szö
vetség számos MATRA projectet vezetett
különböző országokban Közép- és KeletEurópában. Míg Csehországban, Magyaror
szágon, Szlovéniában 2001-ben befejeződtek
az együttműködés keretében megvalósult
továbbképzések, konferenciák, Oroszország
ban 2001 decemberében kezdődött, Lengyel

országban pedig 2003 áprilisában indult újra
a MATRA.
A „Lessons from Matra" konferenciát 2003.
január 19-22. között rendezte meg a Holland
Múzeumi Szövetség cseh, lengyel, magyar,
orosz, szlovén partnerek részvételével Doom
városában, Hollandiában. A Pulszky Társaság
képviseletében a magyar delegáció tagja volt:
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet (Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma), Deme
Péter (Pulszky Társaság), Vásárhelyi Tamás

(Magyar Természettudományi Múzeum),
Gönczi Ambrus (Ferencvárosi Helytörténeti
Múzeum), Méri Edina (Kékfestő Múzeum),
Bárd Edit (Szabadtéri Néprajzi Múzeum),
Vass Erika (Wosinsky Mór Múzeum), Mé
száros Veronika (Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság).
A konferencia a különféle MATRA projectek
hasznosításának, aktuális eredményeinek
bemutatását tűzte ki célul. Január 19-én
amszterdami szabad kirándulás keretében
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A konferencia résztvevői - The participants of the conference
az Amszterdami Várostörténeti Múzeumot, a
Van Gogh Múzeumot tekintettük meg. Minde
nütt értékes, hasznosítható tapasztalatokra
tettünk szert. Január 20-án a konferenciát
Heleen Buijs (Hollandia) elnökasszony üd
vözölte, majd felkérte Kócziánné Szentpéteri
Erzsébetet a magyar eredmények bemutatá
sára. Ezt követően Helena Koenigsmarková
(Csehország) m éltatta az együttműködés
során kialakult nyílt közeledést és rugalmas
ságot, amely sokszor baráti kapcsolatokat
szült. A holland együttműködés eredményeit
saját példája kapcsán mutatta be, a Cseh
Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben
és kiállításaiban bekövetkezett változásokat
elemezte, sok érdekes példát ismertetve.
A délelőtti workshopokon a leghaszno
sabbnak ítélt lengyel (oktatási, nevelési) és
orosz (információs szolgáltatás) példákat
ismerhettük meg. Andrzej Rataj (Lengyelor
szág): Miért akarunk részt venni a MAIRA
projectben? és Olga Jaros (Lengyelország):
Tréningek a múzeumokban a tanárok számá
ra című beszámolóját hallgathattuk. Andrzej
Rataj véleménye szerint a MATRA project
jó lehetőség az Európai Uniós csatlakozás
előkészítésére. Natalia Fedianina (Orosz
ország) a Smolensk Múzeum információs
szolgálatát mutatta be.
A délutáni előadásokon elsőként Marja
van Heese (Hollandia) az Európai Unióhoz
való csatlakozásnak a múzeumok életére és
a kulturális örökségre vonatkozó lehetséges
hatásait elemezte. Tárgyalta az Európai
Unió irányelveit a kulturális termékek moz
gására és a kulturális termékek exportjára.
Astrid Weij (Hollandia) a kulturális örökség
növekedő jelentőségű digitalizálására és a
gyűjteményeknek az Európai Unióban való
vándorlására fókuszált. Kulturális vonatko
zású pályázatokat ismertetett, többek között
a CULTURA 2000 elnevezésű, Európa orszá
gait átfogó támogatási rendszert.

A délutáni workshopon Tone Kregar (Szlo
vénia) egy igen gyakorlatias példa kapcsán
megmutatta, hogyan lehet olcsó, de érdekes
és figyelemfelkeltő kiállítást készíteni. Mú
zeumukban előtte általános kiállítás volt,
a folyamatos látogatószám csökkenése
késztette őket kiállításaik újratervezésére.
A 10 éves terv különböző fázisainak ered
ményeként végül Celje mindennapjait tárták
a látogatók elé. A kiállítást múzeumi szolgál
tatások egészítik ki, a múzeumi kávéházban
rendszeresek a művészi esték, koncertek.
Gönczi Ambrus és Méri Edina saját tapaszta
latai alapján azt fogalmazta meg, hogy a kis
múzeumok vezetése milyen konkrét hasznát
látta a MATRA-nak.
A nap lezárásaként két igen érdekes és
sok ötletet tartalmazó workshopon vehet
tünk részt. Heleen Buijs és Herman Aarts
(Hollandia) által felvetett téma a következő
volt: hogyan is építsük fel és tartsuk fenn
a különböző múzeumok kapcsolathálóit. A
baráti, családi és a hivatalos kapcsolatok
egymásrautaltságát, s az ezekben rejlő
lehetőségek kiaknázását külön hangsú
lyozták. Vásárhelyi Tamás és Janja Rebolj
(Szlovénia) a MATRA utáni továbbképzések
létesítésének irányelveit vázolták fel, szüksé
gességét és nélkülözhetetlenségét kiemelve.
Az esti közös összejövetelen minden ország
résztvevői egy kis partit rendeztek, saját
híres, kedvelt ételeikből, italaikból, később
dalaikból adtak ízelítőt egymásnak. A fan
tasztikus, barátságos légkörnek, hangulat
nak köszönhetően végül angol slágereket
énekeltünk, sőt költöttünk is.
Január 21-én az első előadó, Jocelyn Dodd
(Nagy-Britannia) figyelemfelkeltő témával
nyitotta meg az aznapi tanácskozást: „Tár
sadalmi beágyazódás” címmel a folyamatos
és tudatos fejlesztésekről és az ezzel kap
csolatos projectekről adott rendkívül világos
áttekintést. Az 1980-as években kidolgozott

koncepció a múzeumok társadalmi elszi
geteltsége ellen fogalmazódott meg, célja
a közösség fejlesztése, a gondolkodásmód,
életvitel befolyásolása. A társadalmi beágya
zódás fő jellemzői: értékközpontúság, nyi
tottság, kockázatvállalás, fenntarthatóság,
rugalmasság.
Staf Thomas (Belgium) „Koordinált örök
ség-együttműködés” címmel a tieneni Cukor
Múzeum példája alapján tartotta előadását.
Unó Gösswald (Németország) az „Európában
születni” című kiállítási projectet mutatta
be. Előadását követően egy videofilmét
játszott le, melyben az Európai Unióban élő,
de különböző nemzetiségű, sorsú családok
kal készítettek interjút. Egy-egy kifejezésről
kellett véleményt formálniuk, mint például
identitás, születés, család, Európa, stb. A
közös vita témafelvetése az volt, hogy milyen
jövő előtt állnak a közép- és kelet-európai
országok múzeumai. A kerekasztal beszélge
tésen minden ország képviselője elmondta a
véleményét, elképzeléseit.
A konferencia Annemarie Vels Heijn, a
Holland Múzeumi Szövetség igazgatójának
búcsúgondolataival zárult. Az eszmecsere
azonban a délutáni amszterdami kirándu
láson is folytatódott. A Nemzeti Múzeum
képgyűjteményét művészettörténeti mély
ségekbe hatoló vezetéssel nézhettük végig,
majd a csatornákon sétahajóztunk, ahol ré
gen látott trénereinkkel is találkoztunk.
A további együttműködés megvalósítására
vonatkozó javaslat úgy fog megfogalmazásra
kerülni, hogy ahhoz minden olyan ország
csatlakozhasson, amely a részvételt a maga
számára hasznosnak ítéli meg. Ugyanakkor a
csatlakozás a pénzügyi, anyagi biztosítékok
megteremtésével, felmutatásával történhet
csak meg, amelyek garanciát jelentenek a
további sikeres sokoldalú együttműködés
megvalósításához.

’’Lessons from MATRA”
Conference held 19-22 January 2003
in Doom, the Netherlands
The Netherlands Museums Association has con
ducted a number of MATRA projects in recent
years in different countries of Middle and Eastern
Europe. Three of the projects (Czech, Hungarian
and Slovene) came to an end at various stages
in 2001. In December of 2001 a new MATRA
project was started in the Russian Federation
and a project for Poland started in April 2003.
The overall aim of the conference was to find out
what the actual results were of the various MATRA
projects. To establish how the projects were useful
and how the outcome was being implemented in
various museum infrastructures.
In 2003 it is suggested to work out named inter
ested subject areas and make suggestions for type
of activities that can be executed in a multilateral
way. This means that proposals should be made
which are endorsed by all countries interested to
participate. Of course it follows that funding will
have to be secured in order to implement these
proposals for further multilateral co-operation.
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Új állandó k iá llítá s C songrádon
Szűcs Judit
A megye névadó városában, a Tari László
Múzeumban 1994-ben lebontottuk a 20
évig látogatott Kubikosok című, az ország
egyetlen Ilyen témájú kiállítását. 19942000 között a város központjában álló föld
szintes (a XX. század elején polgárok, ügy
védek lakta) ház 170 m2 területű öt termét
felújítottuk. A Kamarás Borbála tervezte
tárlóit házilagosan készítettük el.
A megnyitás sorrendjét követve, először a
2000 decemberében átadott a hold gyerme
kei, bronz fiai. Bronzkori földművesek, har
cosok és kézművesek emlékei Csongrád me
gyében című régészeti kiállítást mutatom
be. A témaválasztáshoz magyarázatként a
következő megjegyzés tartozik: az 1960-as
években készült megyei régészeti kiállítási

terv Csongrádra a bronzkor bem utatását
jelölte ki. Évtizedek múlva Trogmayer Ottó
javaslatára ezt a tervet valósítottuk meg, a
téma ajánlójaként és kutatójaként a kiállí
tás megnyitására őt kértük fel. A kiállítás
rendezésével Lőrinczy Gábor ajánlására V.
Szabó Gábort, az ELTE Régészettudományi
Intézetének fiatal, bronzkorral foglalkozó
munkatársát bíztuk meg, aki a rekonstruk
ciós rajzok és más grafikai jellegű munkák
elkészítésére Sebők Katalin régészt kérte
fel. A kiállítást megelőzően a Múzeumi
Füzetek - Csongrád 2. számában Szabó
Gábor egy tanulmányban foglalta össze a
megye bronzkori történetéről összegyűlt
adatokat.
Ezt a kiállítási egységet a legnagyobb terem
ben rendeztük be. A bemutatott anyagot Sze
ged, Hódmezővásárhely, Szentes és Csongrád
múzeumainak régészeti gyűjteményeiből

A várostörténeti és néprajzi kiállítás részlete
Detail of the exhibition on town history and ethnography

válogattuk össze. A teremben a látogató
az Alföld déli szegletében élt bronzkori em 
berek mindennapjaiba nyerhet bepillantást
a régészet által feltárt források segítsé
gével. A régészettudomány hagyományos
felosztását követve a tárlókban a bronz
kor három nagy periódusát különböző
színekkel jelöltük. A kora bronzkort lila, a
középső bronzkort sárga, a késő bronzkort
kék, a korszakra általánosan vonatkozó
részeket pedig zöld színnel emeltük ki. A
bronzkor különböző periódusaira jellemző
leletegyüttesek mellett „Vidékünk és a
bronzkori világ” címen Európa, Észak-Afrika és Közel-Kelet térképére helyezve a
korszak híres és gyakran közismert, jelleg
zetes régészeti leleteit, lelőhelyeit m utat
juk be. A nagy térképhez kapcsolódva egy
kisebb, Csongrád megyét ábrázoló térképvázlaton a kiállításunkon szereplő tárgyak
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Csongrád históriája - törökkor
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lelőhelyeit tüntettük föl, és rézszálakkal
kapcsoltuk össze ó'ket a nagy térképen
szereplő, velük megközelítőleg egykorú,
híres óvilági lelőhelyeket bemutató fényké
pekkel. Egy, a XX. századi polgári miliőjű
dolgozószobát idéző háttérben mutatjuk be
a térség bronzkorát kutató neves régészek
portréit és az ásatásokon készült fotókat.
„A táj és egykori lakói” alcímen négy
példával érzékeltetjük az em ber által fo
kozatosan birtokba vett táj képét. Az első
rész „Emberi kéznyomok a táj arculatán”
címen olyan rézkori temetkezési halmo
kat, kurgánokat mutat be, amelyek már
a bronzkori ember idején részei voltak a

tájnak. „A Duna-Tisza köze homokvilág
lakói” egységben az M 5-ös autópálya épí
téséhez kapcsolódó leletmentés során, a
kiskundorozsmai határban előkerült kora
bronzkori tem ető sírjainak feltárásából
láthatunk néhány fotót és rajzot. „Az á r
téri világ haszonélvezői” a Tisza m ocsa
rai közt gazdálkodó középső bronzkori
földművesek világát, „A löszhátság meg
hódítói” a késő bronzkor addig lakatlan
területeket meghódító állattartóinak élet
teré t villantja fel egy-egy term észetfotó
val. Itt egy kis üvegtárlóban a kardoskúti
Fehér-tó partján előkerült bronzszerszá
mokból álló kincset állítottuk ki.

A következő egységben a kor földműve
seinek és bronzműveseinek életterét kísérel
tük meg két, házszerűvé alakított álló tárló
ban megjeleníteni, rajzos rekonstrukciók és
látványos használati tárgyak segítségével.
A földműves és a bronzműves háza közötti
részben a Csanytelek határában az 1990es évek elején feltárt középső bronzkori
temető jellegzetes sírjait és egy eredeti
edényekből álló, rekonstruált urnatemet
kezést mutatunk be, utalva a korszak kö
zösségeinek sokszínű hiedelemvilágára.
A különböző rítusú sírokat magába fogla
ló tápéi temető leletei alapján a temetkezés
módjaival s egyben az ásatás módszerével
ismerkedhetünk meg. Majd a „Betegség,
orvoslás” című vitrinben gyógyult sé
rüléseket mutató embercsontok, illetve
egy sikeres műtétre utaló lékelt koponya
szemlélteti a kor emberének betegségeit és
gyógyító eljárásait.
A három vitrinből álló kiállítási egység
első részében a Tisza medréből előkerült
fegyvereket, a másodikban a szentesnagyhegyi (földbe rejtett bronz eszközöket,
edényeket és ékszereket tartalmazó) híres
kincsleletet állítottuk ki. A „Víz”, illetve a
„Föld” nevet viselő tárlókban háttérként
jelezzük is ezeket az elemeket, a tárló üve
gének festésével, illetve a vitrin aljában el
helyezett földrögökkel. A harmadik, a „Tűz”
nevet viselő tárlóban arany- és borostyán
ékszerek csüngnek különböző magasság
ban. A tárgyakat alulról parázsló faszenet
idéző fényforrás világítja meg.
A kiállítás záró egységét jelentik balról
a „Nők és ékszerek”, mellette a „Harcosok
és fegyverek” feliratú tárlók. A leleteket
nyersbőr és durva szövésű vászonból készült
háttér elé rendeztük el, valamint rekonst
rukciós rajzokkal értelmeztük őket. A fegy
verzetet bemutató tárlótól jobbra egy késő
bronzkori harcos viselet-rekonstrukcióját
megjelenítő bábú található. A bronzkori Eu
rópa és Kárpát-medence megmaradt ruhá
zati elemei alapján rekonstruált öltözet bagolytollakkal díszített báránybőr sapkából,
durva szövésű köpönyegből, ágyékkötőből,
lábszárvédőből és marhabőrből készült,
bronzszegecsekkel kivert mellvértből áll.
A bábu alakját a kezébe helyezett kard és
dárda teszi mozgalmassá. A kor tárgyairól
lemásolt díszítőmotívumokból szerkesztett
frízek a tárlórendszer és a stukkódíszes
mennyezet közötti teret töltik ki.
2001 decemberében nyitottuk meg az
állandó kiállításunk második egységét. En
nek helytörténész rendezője Erdélyi Péter
volt. A közönség figyelmébe korábbi törté
nész-muzeológus kollégánk, Marosvári At
tila, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke
ajánlotta.
Az első teremben a múzeum története
részeként az avar kettős sírt, Ellésmonostor ásatását és névadónkat, Tari Lászlót
mutatjuk be. Az 1956-tól működő múzeum
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előzményeit a XIX. század közepétől ma
gán- és iskolai gyűjtemények jelentették.
A város jeles polgára, Kertész László
ügyvéd, polgármester 1860-as években
összeállított és napjainkig megőrződött
tojásgyűjteményéből készült válogatás rep
rezentálja ezeket a korai gyűjteményeket.
Itt helyeztük el a száz évvel későbbi, első
állandó kiállítás képeit, és az intézmény
vázlatos történetének leírását.
Fontosnak tartottuk bemutatni az utóbbi
évtizedekben a városban megjelent helytör
téneti kiadványokat, periodikákat. Néhány
önálló kötet mellett az 1976-1989 között a
„Mozaikok Gsongrád város történetéből”
címűt a város kiadásában, 1994-től az
„Oppidum - Gsongrád” elnevezésűt a
levéltár, 1998-tól a „Múzeumi Füzetek
- Gsongrád” a múzeum gondozásában
évenkénti gyakorisággal megjelent, illetve
megjelenő kiadványokból helyeztünk el.
Ezzel jelezzük a városban folyó helytörté
neti munka sokszínűségét. A napjainkban
már múzeumtörténeti jelentőségű, 1962ben feltárt és azóta kiállított avar kettős
sírt, most restaurálva, felújítva itt nézheti
meg a látogató.
A múzeum névadóját, Tari László (19011982) fogorvost, amatőr régészt, helytör
ténészt rövid életrajzzal, fényképeken mu
zeológusok társaságában, publikációiból,
régészeti leleteiből merített válogatással,
reméljük, hogy sikerült a múzeumbarátok
1950-1970 közötti szellemi vezetőjeként
bemutatni.
A középkori Csongrád közelében épült
Ellésmonostoron 1990 és 1998 között
Pávai Éva vezetésével folyt ásatás. Ennek
leleteiből és korábbi szórványleletekből
rendeztünk be néhány tárlót. A kort do
kumentáló XII-XVI. századi pénzleleteket,
egyházi, vallási kegytárgyakat, viseleti
darabokat (például pártaszalagot, pártaövét) állítottunk ki. Köztük szerepel a XIII.
századi limoges-i Mária-figura, mely dél
franciaországi kapcsolatokra utal.
A harmadik terem Csongrád évszázadai
főcímen öt egységből áll. Az öt kor stílusát
a háttér anyaga elegánsan, szinte észrevét
lenül adja meg. A középkort szürkevászon,
a török-kort kék és zöld selyem, Csongrádnak Károlyi uradalomként működését zöld
bársony, Kossuth leveleit és a 1848-1949es eseményeket a tárlók natúr állapota (ír
zöld színűre pácolt fa), a Gsemegi Károly
(A Csemegi-kódex megalkotója) és Váry
Gellért (paptanár) tevékenységét bemutató
polgári miliőt selyemtapéta háttér jelzi.
Az élményszerű szemléltetésben fontos
szerepe van a két, itt elhelyezett bábunak,
a török kori környezetben, vállán puskával
álló janicsárnak, valamint az 1848-as for
radalmat és szabadságharcot idéző képek,
dokumentumok és fegyverek társaságában
egy 48-as honvédtiszt szuronyos puskát
tartó alakjának. Figyelmet érdemel a XVIII-

XIX. századi pénzleletből és Kossuth Lajos
nak az örökváltság ügyében Csongrádnak
írt leveleiből nyújtott válogatás. A harm a
dik terem frízképei változatosak, kinagyí
tott iniciálé, térképek, címerek, festmények
és fényképek illeszkednek a képek alatti
tárlók témáihoz.
A 2001 decemberében megnyitott ki
állítás itt ért véget, és a harmadik rész
megnyitására újból egy évet vártunk. De
nemcsak vártunk, készültünk is erre, újból
pályáztunk, a következő egység részleteit
dolgoztuk ki.
2002. december 12-én Juhász Antal nép
rajzkutató, egyetemi tanár nyitotta meg az
állandó kiállítás harmadik részét. Mindhá
rom egység megnyitóján Vörös Gabriella
megyei múzeumigazgató mondott köszöntőt,
értékelve munkánkat a város múzeumbarát
közönsége előtt. Ekkor a negyedik és az
ötödik termet, ezzel az öt teremből álló,
körbejárható, teljes állandó kiállítási egység
utolsó részletét adtuk át a közönségnek. Az
új, Csongrád népélete címet viselő rész elején
a XX. századi helytörténetéből a kisváros
közéletét a lapkiadás, választások, malom
ipar írott dokumentumaival és néhány jelleg
zetes tárggyal (kisbíró dobja, polgármester
díszhuszárjának mentéje) érzékeltetjük. Fríz
ként plakátokat és a városcímert helyeztük
el. A katonaéletet idéző XIX. századi obsitos
levelek vezetik be az első világháborúról és
az 1919-es eseményekről szóló tárlókat. Az
első világháború észak-olasz hadszínterét, a
kopár hegyi tájat poszterkép részlete és né
hány mészkőlap idézi fel. Ennek előterében,
fölül a frontról és hadifogságból küldött
levelezőlapok, alul fegyverek és néhány
használati tárgy idézi a kort. Majd kitünte
téseket, a bronz harangok helyi gyűjtését
dokumentáló fotókat, az állóháború unalmát
XVIII-XIX. századi pénzek korabeli pisztollyal
18th-19‘h century coins with period pistol
Fotók - Photos: Kiss László

elűző tevékenységek eredményeit, például
töltényhüvelyből készített vázát, tintatartót
állítottunk ki. Frízként korabeli, névtelen
fotós, illetve Tekulics Sándor csongrádi tiszt
képeiből válogathattunk. (A várostörténeti
kiállítás vezetője a Múzeumi Füzetek 2002/5.
számában olvasható.)
A Csongrád népélete című néprajzi kiállí
tás rendezője a jelen sorok írója. A kiállítás
„Vízi élet” című egységgel kezdődik. A Tisza
és a Körös találkozásánál megtelepült la
kosság életében történetileg meghatározó
a vízzel kialakított kapcsolat. A történeti és
néprajzi rész között term észetes átm enetet
jelent a vízi közlekedést és a halászatot
- többségében maketteken - bemutató
tárlóegyüttes. Maketten jelenítettük meg a
Tiszazug felé a vízi közlekedést 1896-1919
között biztosító hajóhidat, a Tiszán a XIX.
század végéig működött vízimalmot. A m a
lom őrlőszerkezetét is láthatjuk a nyitott
tetejű malomházban (készítette Licsicsányi
István ny. alezredes, fafaragó). A halászat
kisvízi szerszámainak kicsinyített pél
dányaiból Maszlag János halász 1950-es
években készült makettjeiből állítottunk
össze válogatást.
A település lakóinak a folyóvízhez kötődő
foglalkozásai - a halász, a hajókormányos,
társszakm aként az ács, a vízi molnár és
a kubikos - sorban kiállítóteret kaptak.
Központi helyre kerültek az utolsó 200 év
tájökológiai változásait bemutató színes
térképek. Ezeket a térképeket a Tisza
árterének újra kialakításához, hasznosítá
sához alapkutatásként Deák József Áron, a
Szegedi Tudományegyetem PhD hallgatója
készítette.
A kubikosokat szerszámaikkal, haszná
lati eszközeikkel idézzük meg. A vízi életet
záró tárlóban Katona Imrét (1921-2001),
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a Csongrádon született néprajzkutatót
rövid életrajzzal, néhány, utóbbi években
megjelent kötetével, a csongrádi kubiko
sok között végzett gyűjtései céduláival,
szülővárosában készült felvételekkel és
az itt kapott kitüntetéseivel, emlékplaket
tekkel mutatjuk be. (Az utóbbiak hagyaté
ka részeként maradtak ránk.) A vízi élet
bem utatását XIX. századi, kézzel rajzolt
és festett térkép zárja, melyen láthatjuk
a település vizekkel szabdalt határát, a
megye hajózó útvonalait. A frízképként al
kalmazott fekete-fehér felvételek (például
hajóhídon közlekedő lovas kocsi, csónakból
halászók, csatornát építő kubikosok) nagyí
tásai a mozgalmasságot fokozzák.
Az ötödik, egyben utolsó teremben az al
földi, paraszti tárgyi kultúra főbb területeit
mutatjuk be. Az első rész a gazdálkodás,
melynek tanulmány alapját Nagy Vera a
Múzeumi Füzetek - Csongrád 3. számában
„Csongrád város gazdálkodása” címen írta
meg, am it a történelmi források mellett
szakirodalmi háttérként használtunk. Az
állattartásnak és a félszilaj pásztorkodás
nak az Alföldön általánosan ismert, a XIX.
században és a XX. század első felében
használt tárgyainak két tárló jutott. A
tárlóban elhelyezett tárgyak közül kiemel
kedik egy tiszafüredi faragott nyeregváz
és cserény-részlet. A földművelést néhány
jellegzetes tárgy ismerteti. A vízi élet és a
gazdálkodás frízképeinek többsége Kalmár
Margit helybeli tanítónőnek az 1930-as és
1940-es évekbeli felvételei alapján készült
nagyítások. Képei a paraszti életmódot
élethűen, a tájat lírai melegséggel ábrá
zolják.
A következő egység a „Zöldség, gyümölcs,
szőlő és bor” címen a csongrádi szőlőkben
folytatott háromszintes művelést mutatja
be. Egy nagyméretű tárlóban a szőlőművelés
eszközeit, a művelés módját, a termékek
fajtáit állítottuk ki. Egy nagyméretű kö

zéporsós szőlőprés mögött színes képek,
előtte szerszámok, tároló- és szállítóedé
nyek a szőlőbeli munkákat idézik. Mindezt
a hatást az előbbiekhez hasonló frízképek
még fokozzák. A „sutu” előtt egy kék posz
tóruhás férfialak lopóval és teli pohárral
bort kínál.
A kiállítás a kis mezőváros iparainak be
mutatásával folytatódik. Középen a céhes
ipar XIX. századi emlékeit jelentő dokumen
tumok és tárgyak, egy díszes tanulólevél,
három vándorkönyv, egy mester hagyatéki
leltára, néhány kékfestő minta és egy mézes
kalács dúc látható. Frízként helyeztük el az
1870-ben készült, zöld selyem, festett képek
kel díszített szűcs céhzászlót. A Csilléry Klá
ra által Csongrád megye népművészetének
jeles darabjaként említett, népies rokokó
céhládánkat is kiállítottuk.
A XX. század elején jelentős kism estersé
gek - szitaszövő, asztalos, kádár, fazekas,
késes, kötélgyártó és pék - szerszámaiból,
a fazekas és késes termékeiből készült
válogatás. A paraszti gazdaságokat kiszol
gáló iparok közül a legfontosabbat, a ko
vácsot, a társipart jelentő kocsifényezővel
együtt mutatjuk be. A látogató végül a helyi
viseletből és lakástextíliából is kap ízelítőt.
Sikerült két XIX. századi női viselet-re
konstrukciót készíteni: az egyik, az ünneplő
ruhás nőalak egy 1860-ból származó fotó,
a másik egy 1880 körüli fekete esküvői ru
ha alapján készült.
A színes fotók többségét Medgyasszay
Béla készítette. A képeket és térképeket
egységes formára és minőségben Kiss
László, Szávics Iván és ifj. Dömötör Mi
hály alakította. A néprajzi kiállítási egység
részletes leírását e sorok írója a Móra
Ferenc Múzeum Évkönyve 4., néprajzi kö
tetében jelenteti meg. A teljes kiállítás
háromnyelvű színes leporellóját ebben
az évben készítjük el. Erdélyi Péter pedig
„Mit üzen Csongrád története?” címmel az

általános és középiskolásoknak szóló szí
nes feladatlapot állított össze. A kiállítás
egységessége a belsőépítész tervezte tá r
lórendszer mellett a mindhárom kiállítási
részt látványban kivitelező Vígh Lászlónak
(restaurátor, Szentes) és Magyar András
nak (kiállításrendező, Szeged) köszönhető.
A történeti és néprajzi egység bábuit „öl
töztette”, a céhzászló anyagát restaurálta
Katkóné Bagi Éva. A céhzászló festett ké
peit Szabó Tamás állította helyre.
A csongrádi Tari László Múzeum új ál
landó kiállítása a Móra Ferenc Múzeum,
az NKA, az NKÖM és a Millenniumi Kor
mánybiztosi Hivatal támogatásával 8 év
alatt készül el.
Lásd még - See also: Borító 3 - Cover 3

New Permanent Exhibition in Csongrád
In 2000 an archaeological exhibition was
opened, bearing the title “Children of Earth,
Sons of Bronze” at the László Tari Museum. Next
year a town-history exposition was arranged for
the public named “Centuries of Csongrád”, and
finally, in 2002 an ethnographical section was
added to the permanent exhibition.
In the archaeological exhibition the various
finds are displayed to show the visitors how
they were used or the objects are placed in the
reconstructed site where they were originally
uncovered. Probably the most spectacular item
of the exhibition is the figure of the Bronze-Age
warrior. In the first hull of the town-history
exhibition the collections, the history of the mu
seum and the life of László Tari are presented.
In the third hall the visitor can learn about the
everyday life of l l th-19,h century Csongrád and
of the achievement of middle-class status in
the town. The ethnographical exhibition in the
fourth hall presents the life of the people (fish
ers, carpenters, millers, boatmen, day-labour
ers) whose existence depended on the river. The
exhibit in the fifth hall is linked with farming
and agriculture, with the handicrafts of the
market town and with the wear and costumes of
the people in the region.

Európa fejedelm i udvaraiban - M ányoki Ádám
Egy arcképfestő-pálya szereplói és helyszínei
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában
B asics Beatrix
A 2003-as év Budapesti Tavaszi Fesztivál
jának nyitó eseménye olyan kiállítás, amely
igencsak eltér a szokásos magyar bemuta
tóktól. Nem jellemző ugyanis (remélhetőleg
csak egyelőre), hogy Magyarországon bár
mely közgyűjtemény képes lenne önerőből,
akár szponzori segítség mellett is olyan

életmű-kiállítás megrendezésére, ahol
az oeuvre legfontosabb darabjai Európa
nagy gyűjteményeiben találhatók. Nem a
szakmai hozzáértés hiányzott eddig sem,
hanem a pénz. Hiszen mindenki tudja, hogy
a kölcsönzés tetem es költségekkel jár.
De ha ez megvan, még akkor is rengeteg
szervezőmunka, személyes kapcsolat, fá
radságos ügyintézés során hozható létre
a kiállítás. Buzási Enikő kitartása és több

évtizedes kutatómunkája eredményes volt.
Neki, a tárlat rendezőjének köszönhetjük,
hogy a magyar közönség számára a jó
részt csak híresebb Rákóczi portréjáról
ismert Mányoki Ádám jelenleg ismert teljes
életműve látható a Magyar Nemzeti Galéria
termeiben.
Az 1673-ban született festő ugyan na
gyon kevés időt töltött el szülőföldjén,
Európa uralkodói központjaiban azonban
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igen hamar ismertté vált. 1703-ban már
Berlinben dolgozott és a trónörököstől,
Frigyes Vilmostól kapott megbízásokat.
1707-ben jött vissza Magyarországra, és
1712-ig udvari festőként II. Rákóczi Ferenc
szolgálatában állott. Ó ajánlotta II. Ágost
lengyel király és szász választófejedelem
figyelmébe, aki hasonlóképpen udvari
festőként alkalmazta, főként Varsóban és
Berlinben teljesítve megbízásait. 1724-ben
ismét Magyarországon járt a családi birto
kok visszaszerezésének és letelepedésének
szándékával, de 1731-ben visszatért koráb
bi sikerei színhelyére, folytatván ottani
tevékenységét. 1757-ben Drezdában halt
meg. Életútjának e rövid ismertetése is ér

zékelteti, sikeres és elismert művész volt,
jóllehet hazájában csak a XIX. században
ismerték el, a Rákóczi kutatások és a kuruc
kor iránti fokozott érdeklődés eredménye
képpen.
A pálya helyszínei, az uralkodói udvarok
és megrendelők egyben meghatározták
a művek körét is: elsősorban és főként
portrékat, méghozzá azok reprezentatív
változatának sorát készítette el a megbízók
legnagyobb megelégedésére. A kiállítás
felépítése az életút helyszíneit követi, s
ezek szerint csoportosítja a műveket. A
pályakezdethez kötődő városok, Celle és
Lüneburg, Hannover és Hamburg nem
csak az ott festett képek révén jelennek

meg, hanem Mányoki tartózkodása idejére
jellemző látványuk is megjelenik grafiká
kon. Hasonlóképpen feltűnnek a falakon
a támogatók és megrendelők képei - ha
nem Mányoki megformálásában, akkor a
kortársak metszetein. Ez a módszer végig
kíséri a kiállítást, és sokkal hatásosabban
bővíti ismereteinket, mint bármely hosszú
magyarázó szöveg.

Mányoki Ádám -. Önarckép, 1711 körül. Magyar Nemzeti Galéria
Ádám Mányoki: Self-portrait, circa 1711. Hungarian National Gallery

Fiatal nő képmása, 1692-1696. Mányoki
Ádámnak tulajdonítva. Magyar Nemzeti
Galéria
Picture of a young woman, 1692-1696.
Supposedly by Ádám Mányoki. Hungarian
National Gallery
A berlini udvarban töltött évek bemu
tatásával megismerhetjük az uralkodói
központ legjelentősebb épület-együtteseit,
az uralkodói portrékat és Mányoki híres
önarcképét is. Számunkra kétségkívül
legjelentősebb az életpálya azon szakasza,
amikor II. Rákóczi Ferenc udvari festője volt
a művész. A tárgyak köre itt a legváltozato
sabb: a városlátképek mellett a fejedelem
úti kárpitja, érmei is megjelennek, majd a
Gdanskba költözött udvarban folytatódó
művészi tevékenység legjelentősebb ered
ménye, az 1712-es Rákóczi portré.
II. Ágost varsói udvarát Bernardo
Bellotto, művésznevén Canaletto rézkar
cai mutatják be, az itt festett képek négy
gyűjteményből származnak. Drezda és
Lipcse után a második magyarországi
periódus bécsi és pozsonyi képei következ
nek: Mária Terézia gyermekkori portréja,
Podmaniczky János és felesége, Ráday Pál
és felesége, egy szokatlan téma, Bűnbánó
Magdolna, és végül magyarországi leve
lezése, dokumentumok (adománylevél és
a művész végrendelete) gazdagítják ezt a
részt.
A III. Ágost lengyel király és szász vá
lasztófejedelem drezdai udvarában töltött
utolsó évek Mányoki udvari festői rang-
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A katalógus címlapja. - Cover of the catalogue
jának visszaszerzésével teltek, s főként
arisztokrata-portrék keletkeztek ekkor az
udvari megrendelés időleges hiányában.
A kiállítás rokokó kastélyenteriőrt imi

táló környezete, a finoman visszafogott
installáció és elrendezés engedi, hogy a
jórészt falakon, olykor tárlókban sorakozó
képek a megfelelő h atást gyakorolják a
közönségre. A művészi pálya alakulása ki
válóan nyomon követhető és értelmezhető,
ebben van nagy segítségünkre a helyszíne
ket bemutató grafikai anyag.
A katalógus tanulmányai teljessé teszik
a kiállítás körképét: Kalmár János a XVIII.
század eleji európai uralkodói udvaro
kat mutatja be, Harald Marx Erős Ágost
Drezdájának festészetét és mecenatúráját,
Buzási Enikő pedig a Mányoki monográfia
tanulságairól írva ad plasztikus pályaképet
és élettörténetet. A kiállított műveket a ka
talógustételek pontos adatokkal, szárm a
zástörténettel és szükség szerint életrajzi
adatokkal bővítve mutatják be.
A könnyed és vonzó végeredmény talán
nem sejteti, milyen kemény munka ered
ménye ez a kiállítás. Minden bizonnyal
érdem es volt azonban az erőfeszítés:
egyrészt bebizonyosodott, hogy itthon is
lehetséges olyan életmű-kiállítás megren
dezése, ahol a legkülönbözőbb helyekről
származó műveket kell összegyűjteni,
m ásrészt nyilvánvalóvá vált, hogy egy-egy
korszakot vagy sajátos témakört körbejáró
és tárgyaló nagy tárlatok mellett érdemes
az effajta művészpálya áttekintések talán

kevésbé látványos, ám éppoly fontos be
mutatóját is időről-időre a közönség és a
szakma elé tárni.
Lásd még - See also: Borító 3 - Cover 3

At the Princely Courts of Europe Ádáni Mányoki. The Characters and Places
of a Portraitist-Career. Exhibition
at the Hungarian National Gallery
It is rather a unique occasion when a Hungarian
public collection presents the total oeuvre of an
artist, whose most important works are kept in
several great European collections. The exhibit
at the National Gallery on Ádám Mányoki’s lifework is one of them. The painter, born in 1673,
spent very little time in his homeland, but be
came well-known at the regal centres through
out Europe. In 1703 he worked for Crown-Prince
Frederick William in Berlin, between 1707 and
1712 he was employed by Prince Ferenc Rákóczi
II, who recommended him to August II, king of
Poland. In 1724 he returned to Hungary but in
1731 moved back to the place of his success
and died in Dresden in 1757. The exhibition fol
lows his career by presenting the portraits of
the supporters and patrons and the images of
the towns and places he worked at. The views
of Celle, Lüneburg, Hannover or Hamburg can
be found along with all the significant portraits
of his famous employers. Te exhibition is com
pleted with the essays of the a catalogue, thus
giving a detailed picture of Mányoki’s life, oeu
vre and age.

M érföldkövek a sz á m ítá ste c h n ik á b a n
Neumann János és a magyar számítástechnika
Kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban 2003. március 26. - szeptember 30.
Kriston Vízi J ózsef
Szakmai berkekben már korábban is
sejthető volt, hogy a magyar tudományos
ság egyik világhírnévre szert tett legújabb
kori személyiségének, Neumann Jánosnak
(1903-1957)
születése
centenáriumát
előbb vagy utóbb, de itthon is köszönti
majd tematikus kiállítás. A nevét viselő
Számítógép-tudományi Társaság honlapján
(www.njszt.hu) és a kapcsolódó linkek tar
talombázisaiban rendezvények tucatjai kö
zött böngészhetünk, s köztük fedezheti fel a
múzeumot fizikai valójában csak ritkábban
látogató az ismertetőnk címében szereplő
eseményt. Eseményt mondunk tudato
san, értve ezt több soron is aktuálisnak.
Elsődlegesen azért, mert az - immár egyre
égetőbb s nem csupán a közgyűjteményi
szakma belügyeként megoldást és méltó

helyet kereső - Országos Műszaki Múze
ummal együtt, annak anyagára tám asz
kodva
a Magyar Természettudományi
Múzeum Ludovika téri épülete ad otthont a
magyar géniusz technikai csodáinak. Ese
ményként éli meg (ezt is) az ide látogató
hazai és külföldi, diákcsoport vagy baráti
társaság, tanári munkaközösség. (Magam
egy húsvét előtti péntek délben tapasz
taltam meg személyesen az érdeklődés
és a helyszíni felfedezés kalandos örömét
például a felnőtt arcokon.) Esemény, m ert
a széles körű összefogás produktumát a
már említettek mellett a téma művelőit
s gyűjtőit évek sora óta tömörítő és meg
szállottan tevékenykedő Magyar Informa
tika-történeti Múzeum Alapítvány közösen
hozta létre. Eseményszámba ment továbbá
az is, hogy a kiállítást szervező, egyesületés alapítvány-gründoló kis munkacsoport
vezetője, Kovács Győző Válogatott kalan

dozásaim Informatikában című kötetével
tulajdonképpen egy élvezetes és bőséges
kiállításvezetőt is publikált, nem sokkal
az MTM-beli tárlat nyitását megelőzően.
A „Történetek a magyar (és a külföldi)
számítástechnika (h)őskorából” alcímet
viselő, jó 20 nyomdai ív terjedelmű munka
és a hozzá társított CD adja a 29 kiállítási
tablón megjelenő gondolat-sorok gerin
cét. (A nehézséget csak az okozza, hogy
a Gáma-Geo Kft és a Masszi Kiadó közös
gondozásában megjelent műből a helyszí
nen már betekintő példány sem található;
megrendelése meglehetősen bonyolult, és
a hozzájutás a csekély példányszám miatt
bizonytalan.)
Az első emeletre helyezett kiállítás nyi
tóegysége természetszerűleg Neumann
János életútjának legfontosabb állomásait
veszi végig, Budapesttől, a Fasori Gim
názium felnevelő műhelyétől Aberdeenen
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át Los Alamosig, vagy a végső nyughelyét
is adó Princetonig. A kezdetben vegyészmérnöki tanulmányokat folytató tehetség
matematikát, fizikát és filozófiát is hallga
tott; rövid élete folyamán a közgazdasági
játékelmélet, a meteorológia és az agyku
tatás területén is folytatott kutatásokat,
s alkotott mások tudományos karrierjét
később kiteljesítő témákban is fundamen
tális eredményeket. Ám mindezek mellett
a kiállítás természetszerűleg Neumannak
a számítástechnikában elért és ehhez
kapcsolódó elméleti feladatkijelölések te
rületén végzett kimagasló eredményeire
koncentrál. Igaz, Neumann majdnem csak
véletlenül került kapcsolatba a számító
géppel, amikor a Manhattan-terv kidolgo
zása során az első atombomba előállításán
munkálkodó csoport tagja volt. Az ehhez
szükséges iszonyúan nagy mennyiségű
számítások elvégzése sarkallta arra, hogy
tájékozódjon az ezt kiemelkedő módon
elősegítő technikai fejlesztők és műszereik
körében. így vált a számítástechnika
legújabb kori történetének emblematikus
tárgyává az úgynevezett ENIAC-program,
illetve rendszer. Ezt azután már egyre
több, általában valamilyen mozaikszóvá
sűrített szerkezet vagy az abban rejlő el
járás követte. Itt jegyezzük meg, hogy ami
Kovács Győző könyvében - sajátos humora
és esszéírói stílusa miatt - jól megoldott és
élvezetes, az a kiállítás több mint két tucat
tablóján tömörítve azért nem olyan könynyen emészthető penzum.
A kiállítás második egységét a hazai in
formatika őskorától indított látványos tör
téneti és egyre gazdagabb s szabadon (!) el
helyezett tárgyak, kiválóan kezelt modellek
és másolatok csoportja jelenti. Kempelen
Farkas (1734-1804) ezúttal a „sakkozó tö
rök" néven elhíresült matematikai (sakk-)
játékautomatája jogán, Jedlik Ányos (18001895) rajzoló és analóg számológépe miatt.
Juhász István (1894-1981) pedig az éppen
kilencven esztendővel ezelőtt szabadal
maztatott első magyar mechanikus számo
lógép konstruktőreként szerepel itt. Nehéz
volna kideríteni, hogy a Szegedhez kötődő
Kalmár László (1905-1976) vagy Kozma
László professzorok neve miként cseng
napjaink számítástechnikai világában, ám
a két iskolateremtő, kutatásszervező és
-fejlesztő nevét is jó, ha megtanuljuk kiál
lítás látogatásunk során. Nem véletlenül itt
kapott helyet az 1958-ban elkészített első
és egyetlen magyar kibernetikus műállat,
az úgynevezett „szegedi katicabogár", va
lamint az 1950-es években börtönkörülmé
nyek között tarto tt gyanús és elitéit kutatók
számos szabadalma. A szovjetek tudta és
jóváhagyása nélkül (mert ilyen időket éltek
jócskán az előttünk járó generáció tagjai!)
megépült első hazai számítógép, az M-3-as
szintén itt kerül megidézésre.
Az 1960-as évek vége és az 1970-es évek
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Részletek a kiállításból - Detail of the exhibition
csaknem egésze Magyarországon (is) a
lázas számítástechnikai fejlesztés újabb
korszaka. Ennek idején születik meg a ma
ifjú nemzedéke számára ma már valóban
„muzeális” széria, a Commodor-család,
mint a házi számítógépek hazai gyárt
mány-fejlesztése. (Mi még jól emlékszünk,
hogy milyen kósza irigységgel tekintettünk
egymásra, amikor is az adott múzeum bol
dogan dicsekedett egy-egy mecénás cégtől
vagy kiemelkedő anyagi körülmények
között lévő támogatótól kapott „hatvanné
gyessel”, még ha tán kellően nem is tudtuk,
hogyan kell, s mire célszerű azt használni
igazán!) A hetvenes évtized végére a Neu
mann János nevét viselő társaság már
„Társadalom Informatikai Program”-ot hir
detett; klubjaik találkozókat, népszerűsítő
konferenciákat és diákversenyeket ren
deztek. A téma folyóirat-kiadásának első
virágkora is ekkorra tehető. S büszkélkedésre való ebben az egységben is akad:
itt tudjuk meg, hogy a magyar Jáni Marcell
(itthon) találta fel a mai floppi ősét is. Az
1982-ben Magyarországon megrendezett
nemzetközi mikroszámítógép találkozón
pedig elhangzik a még azóta is csak jámbor
óhaj, ám mégiscsak deklarált program: „A
számítástechnika mindenkié!”
A negyedik, záró egységben a mechanikus
majd elektronikus hírközlés - a közvetítés és
tárolás javarészt magyar fejlesztésű tárgyai:
távíró, telefon, televízió és magnetofon be
rendezések - az elmúlt jó évszázad érdekes
műszaki-technikai reliktumai kaptak helyet,
igaz, valamicskét kilógva az előző gondolati
sorokból.
A kiállítás rendezői - e múzeumban már ha
gyományosan - a felnőtt és ifjú kiállításlátogató

generációk játékosságára is apelláltak. így
a kézenfekvőnek tűnő módon szerepeltetett
modem sakk-automata készletek mellett egy
érdekes feladatot kaptak a néz(előd)ők. „Egér,
egér, ki a házból...!” címen az arra vállalkozók
számba vehetik, hogy a kiállításban hányféle
- nemcsak a számítógépen cikázó kurzorhoz
tartozó irányító masina, az úgynevezett ’egér’,
hanem valósághű - kis rágcsáló figurája talál
ható.
Végezetül elmondhatjuk, hogy egy ö t
letben, szellemi felkészültségben és a
megismerésre méltó tudásérték közvetíté
sének profizmusában bővelkedő kiállítást
ajánlhatunk a számítógéppel nap mint nap
dolgozó kollégák, de a múzeumi informati
kusok és rendszergazdák figyelmébe is.

Mile Stones in Computer Science
János Neumann and Hungarian
Computer Engineering
Exhibition at the Hungarian
Natural History Museum 26 March - 30 September 2003
A thematic exhibition was opened at the Natural
History Museum celebrating one of the m ost
outstanding figures of the Hungarian scientific
world - János Neumann. The first part of the
exposition presents the stag es of Neumann’s
life: Budapest, Aberdeen, Los Alamos, Princ
eton. Neumann, studied chemical engineering
but was deeply interested in mathematics,
physics and philosophy. It w as accidental th a t
Neumann came close to com puter engineering
as a member of the research group working on
the first atomic bomb. The innumerable calcula
tions forced him to look for help and finally lead
to ENIAC program and system , which became
an emblematic stage of com puter science.
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Egy bajai m ű vészcsalád
A Türr István Múzeum kiállítása a Nagy István Képtárban

R apcsányi László
„A bajai képzőművészeti életnek minden két
évben nagy eseménye, mondhatnék szen
zációja szokott lenni az Éber család kép
kiállítása. Az idén, ma, szombaton délután
fél ötkor nyílik meg hivatalosan a kiállítás,
amelyen a Központi Szálloda dísztermében
látni fogjuk id. Éber Sándor, Éber Anna és
ifj. Éber Sándor két évi term ését. A kiállítást
Latinovits János dr„ főispán fogja megnyit
ni az érdeklődő közönségnek.” (Független
Magyarság, 1937. december 5.) Abban az
időben a városnak több napilapja volt. Már
Baja sem csupán törvényhatósági joggal
felruházott város (thj.), hanem Trianon óta
a csaknem 9 ezer négyzetkilométer területű
Bács-Bodrog vármegyéből ránk maradt
1676 négyzetkilométerre zsugorodott Cson
ka Bács-Bodrog vármegye székhelye. Az itt
dolgozó hírlapíró mindenről tudott, minden
kit ismert. A „nap lovagja” volt, apró-cseprő
ügyeken nevelkedett, de néhány cikkével
várostörténeti dokumentummá avanzsált,
írt bírósági tudósítást, holdvilágos májusi
szerelmet, váltóhamisítást és beszámolót
a Kamarás-Duna téli kikötőjében horgony
zó tengeri hajók matrózainak kalandjairól.
Mint minden zsurnaliszta, alkalomadtán
felcsillantotta szépírói tehetségét. Nem volt
nélküle művészi esemény, színházi előadás,
hangverseny, ballagás vagy képkiállítás.
Szolgálta, megcsipdeste, de alakítgatta a
helybéli olvasók ízlését, és észrevétlenül
beleszeretett a Sugovica-parti városkába.
Az Éber-képek és a tárlatokat látogató kö
zönség találkozását, érzelmi hangulatát a
helyi hírlapírók formálták olyan szöveggé,
hogy - rajongó hangvételük ellenére - ma is
figyelmet keltő beszámolók. Amióta Dezső
Alajos világhírű karikaturista leírta az egyik
bajai újságban, hogy id. Éber Sándor „a
magyar művészet vidékre állított őrszeme”,
nincs olyan művészettörténész, aki ne hasz
nálná fel ezt a metaforát. Másutt azt írják,
hogy id. Éber Sándor egyházi témájú, vallá
sos képeiből annyi finomság és annyi lélek
sugárzik, hogy „kitárul, kipattan a szívünk
túláradó örömében, mint a virágvasárnapi
barka. Alig tudunk továbbmenni, pedig
annyi kép hívogat”. A poétikus hírlapíró ki
színezte a tudósítását is: „Ifjú Éber Sándor
figurális alkotásaiban nyugalom uralkodik,
de a tájképei már mozognak, élnek. A bokrok
között még ott halljuk a szél zúgását. Másutt
a tavaszi égbe valósággal emberi módon
nyúlnak a napsugár után a meztelen ágak.”
„Éber Anna hihetetlen finomsággal és tech

Ifj. Éber Sándor: Bárkák a Sugovicán, i960.
Sándor Éber: Arks on the Sugovica, 1960.
nikával készült önarcképe a lelkét mutatja
meg. Balatoni pasztelljei hűen éreztetik a
tarajos hullámokat verő vihart, vagy a felhők
között hancúrozó szelek játékát.”
A végbúcsúk eseményeit is a helyi újsá
gokból ismerjük: „Vasárnap, a hófölleges
szürkületben vágtatott végig a hír a városon
a megdöbbenés és szomorúság szekerén:
id. Éber Sándor szívbénulásban meghalt.”
(Bajai Hírlap, 1947. december 17.) „Id. Éber
Sándor festőművészt, Székely Bertalan
tanítványát decem ber 16-án temették el a
Jókai u. házból, ahol a műteremben ravata
lozták fel. A tem etési szertartást László Vin
ce dr., gimnáziumi igazgató végezte két cisz
terci tanárral. A ravatalnál Rudnay Gyula, a
művésztelep Baján tartózkodó igazgatója
mondott megható nekrológot. Az erős hideg
ellenére az együttérző festőművészeken
kívül barátainak, ismerőseinek népes
tömege kísérte utolsó útjára az országos
hírű egyházművészeti festőt.” (Hírek, 1947.
december 24.) - És egy olyan tudósítás, amit
nem szoktak emlegetni: „A december 20-án
megtartott közgyűlésen Babies József kom
munista polgármester napirend előtti fel
szólalásában megemlékezett id. Éber Sán
dor festőművész elhalálozásáról. Id. Éber
Sándor - mondotta - egész munkásságát
a festőművészetnek áldozta, és nemcsak ő,
hanem kivétel nélkül csaknem egész család
ja beírta nevét Baja város kulturális történe

tébe. 45 éven át dolgozott Baján. Művészete
egybeforrott a város fejlődésével, és ezért a
város minden polgára nevében békét és örök
nyugalmat kívánunk eltávozott nagynevű
művészünknek. Úgy legyen - fejezte be
beszédét Babies elvtárs. A közgyűlés tagjai
a kegyelet jeléül állva hallgatták végig a be
szédet.” (Bajai Hírlap, 1947. december 24.)
Ifj. Éber Sándor 1985. július 5-én halt
meg, életének 76. esztendejében. Emléke
zetét csak egyetlen lap közölte: „A Duna
festője volt”, ezzel a címmel írt lélekből faka
dó nekrológot dr. Gál Zoltán, a Petőfi Népe
megyei lap munkatársa. Nem kis kockáza
tot vállaltak, mert az ország első 1956-os
emlékművét, közvetlenül a forradalmi napok
után ifj. Éber Sándor tervezte. A bajai Dérikert egyik sarkában építették fel, néhány hét
múlva az új hatalom lerombolta. Vannak,
akik emlékeznek erre.
Pártayné Éber Anna az elmúlt esztendőben
halt meg, 97 éves korában. Nem Baján élt, de
itt lelte végső nyugalmát a családi kriptában.
Temetési szertartását Bácskai Keve ciszter
ci atya végezte.
„Az Éber család három tagjának kiállítá
sa, ahogy a két világháború közötti bajai saj
tóban olvashatjuk, mindig ünnepet jelentett
a városban” - mondta népes vendégsereg
előtt Merk Zsuzsa, a múzeum igazgatója.
„Az Éber-ház a szellem és a művészet ott
hona volt, ahol házi muzsikálás, hajnalig
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tartó beszélgetések folytak, ahol megfordult
Tornyai János, Nagy István, de jelen volt
Rózsahegyi Kálmán színművész és Fülep
Lajos - ekkor bajai református tiszteletes
- művészettörténész, Vojnics Ferenc és
Bernhart Sándor polgármester. A három
Éber utolsó kiállítása 1947-ben volt, amikor
még mindegyikük megjelent a megnyitón.
Ötvenhat év múltán a Nagy István Képtár
ban most nyíló kiállításon olyan alkotásokat
láthatunk, melyek talán még sosem kerültek
az értő és érzó' látogatók elé.”
Megtisztelő' felkérés volt számomra,
hogy szólhattam ifj. Éber Sándorról, egy
kori kedves tanáromról, aki a III. Béla
ciszterci gimnáziumban nyolc esztendőn át
terelgetett bennünket a képi ábrázolás és a

munkáját. Amikor először éreztem, hogy az
erdőt meg kell festenem, meg a vizet, akkor
Lacikám kétségbe estem, mert az erdőtől
nem láttam a fát.
- K i k a barátai?
- Az öreg halászok. Néha még teregetik
itt-ott a kerítő hálót, a szeremlei sulykoló
asszonyok formás lábát mind ritkábban
tükrözik a vizek. Az ősi vízimalmokat már
csak régi fényképek és az én képeim idézik.
A Vörös híd ívét ledöntötte a jeges ár 1956ban, faragott, büszke nyakú halászbárkák
sorából csak egyet ringat már a Sugovica.
- Nyugodt, öreg világ ez, nem? Szinte ráér
az ember.
- Úgy érzem, hogy sietnem kell. Szabá
lyozzák a Dunát. Nem nőnek új, kristályho-

Ifj. Éber Sándor: Sugovica-part, 1962.
Sándor Éber: Riverside of Sugovica, 1962.
művészettörténet ösvényein. A halála előtti
évben, 1984-ben találkoztam vele utoljára,
és ekkor rögzítettem azt a rádiós beszélge
tést, melyben elmondta személyes művészi
hitvallását. A Magyar Rádió Hangarchívuma
ezt az egyetlen műsort őrzi róla. Nem kis
meglepetést keltett, hogy a mostani kiállí
tást az ő hangja nyitotta meg.
- Szakállas fák, vadvizek, tükröző felhők.
Nem szűk világ ez?
- A vízhez édesapám szoktatott. A hajda
ni Széchenyi Hajógyár mestereitől ellestük,
hogy kell csónakot összeeszkábálni. Meg
csináltuk az udvarban, Hét Csillag lett a
neve, mert heten voltunk testvérek, rézből
vágtam ki a nevet. Óriási lapátokkal indul
tunk ki a Dunára, vittük az elemózsiát, s
fürödtünk a szabadban. Megtanultunk úszni
már öt-hal éves korunkban. Az erdőhöz és
a vízhez akkor nőttem hozzá. - Néha lestem

mokú zátonyok, ritkán pihen meg rajtuk a
vízimadár. A Móric-Duna, Cserta, Káposz
tás, Simon-Duna mesehangulatú morotváit
feltölti az iszap, betelepíti az erdész. Kop
pány és Báta tarajos vonalú partját bizton
ságossá kövezik a vizesek. Víz mosta partok
ritkábban szakadoznak. Régi cserepeket,
római pénzt nem keresgélünk a Szekcsői
hegy tövében már.
- Mindig csak pasztell az ábrázolás esz
köze?
- Kis koromban apám műtermében inaskodtam. Gyakran gyúrtam színes krétákat,
segítettem neki. Megszerettem ezt a szer
számot. - „Fiam, ez a maga szerszáma,
tartson ki mellette” - hallottam húsz éves
koromban mesteremtől, Rudnay Gyulától,
akinek megmutattam szégyenkezve vagy
félve az én pasztellképeimet. Bátorított
később Nagy István atyai barátsága és pél

dája. Merte pasztellre bízni életművét ő is,
Rippl-Rónai is. De nagyon megerősített, mi
kor ’37-ben Párizsban láttam de La Tournak.
Degas-nak gyűjteményes pasztellanyagát.
És láttam, hogy az ugyanabban az időben
készült udvari festőnek olajfestményei bar
na tónusúak, galéria tónusúak, a pasztelljei
olyanok, mintha tegnap festették volna.
Megerősített engem. Ma is csinálom.
- Tanár Úr hosszú évtizedekkel ezelőtt egy
régi iskolában, a III. Béla Gimnáziumban
egyszer költői hangulatában azt mondta,
hogy a folyó partján élő ember mindig meszszire vágyik.
- Igen. Öcsémmel csónakot csináltunk, gu
ruló üléssel, négy személyre, Regensburgba
fölküldtük hajóval, s onnan végigeveztünk
a Dunán Bécsig. Greinig az izgalmas, szűk
szakasz, Passaunál az összefolyó három
víznek más és m ás a színe, kolostorok, ré
gi várak csábítottak. - Kössünk ki, festek!
Öcsém mondta: - Nincs időnk, tudod, hogy
nincs időnk! Neki csak akkor volt ideje, ha
faforgács lógott ki, amelyik a sörárusítást
jelezte annak idején. Melkbe úgy érkeztünk,
hogy egy krajcár sem volt a zsebünkben.
Este lett, valamit kellene enni. A kolostor
tövében volt egy söröző, nagy fák alatt, ki
mentünk oda. Majd én szerzek pénzt! Kari
katúrákat csináltam az ott söröző népekről,
egyik társunk vállalkozott az eladására, és
estére kitűnő meleg vacsorával és szállodai
szobával gazdagodtunk. De a víz engem
csábított tovább. Megjártam Hrusovig ha
jóval. Várnában a tenger! Új impressziók,
új emberek. Festettem. Nekem talán leg
kedvesebb Firenze, az Arno. Szerettem fes
teni Nürnbergben. Az öreg házakat, ahogy
tükröződnek a vízben. A tengert, vizet min
denütt képeimre vettem, de a szívem csak
a Dunához húzott vissza. És nem a sziklás,
romantikus Dunához, és nem a legalsó Du
nához, hanem ehhez az úgynevezett gemcnci erdőhöz tartozó vadvizekhez.
- Kedves Éber Sándor Tanár Úr! őrizze
tekintetét, érzelmeinek melegségét, Baja
környékének minden hangulatát a szakállas,
fák, korhadt fák törzse, a vadvizek, a tükröző
felhők. Köszönöm.

An Artist Family in Baja
Exhibition of the István Türr Museum at the
István Nagy Gallery
A unique exhibition was opened in the town of
Baja presenting the works of Sándor Éber, Anna
Éber and Sándor Éber Jr. In the 1930s it was al
ways a highly important occasion when the three
Ébers had their common exhibit in the town eve
ry two years. The Éber house was the home of art
in the region, where artists of all kind gathered,
where the sound of music and that of good con
versations could be heard. The last exhibition,
which all three Ébers attended, was opened in
1947, the same year Sándor Éber Sr. died. After
56 years their works are presented again, many
displayed for the very first time.
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A Magyar N em zeti M úzeum ju b ileu m i gyű jtem én yi k ö te té r ő l
Bodó Sándor
Két testes kötetet képzeljen maga elé a tisz
telt Olvasó. Két évszázad tanúi ezek, melyek
bár a Magyar Nemzeti Múzeum évfordulóira
jelentek meg, sajátos módon tükrözik vissza
a magyar történelem két súlyos, de ered
ményekben is gazdag XIX. és XX. századát.
Az 1902-ben megjelent (s napjainkban még
szakmai körökben is kevéssé ismert) kötet
díszalbum, melyet a múzeum „tisztviselői”
írtak, s „A Magyar Nemzeti Múzeum múltja
és jelene” címet viseli. Bevezetőiében az
első' száz év áttekintését a múzeum igazga
tója, Szalay Imre végezte el. Ezt követték a
gyűjteménybemutatók, melyeket a kor kiváló
„szakférfiai”: Fejérpataky László, id. Szinnyei
József, Hampel József, Mahler Ede, Nagy Gé
za, Réthy László, Horváth Géza, Krenner Jó
zsef, Jankó János, Bátky Zsigmond, Seemayer
Vilibáld és mások készítettek el.
Ez a kötet lebegett a 2002-ben a Nem
zeti Múzeum bicentenáriumára megje
lent tartalm as kötet (címe: „A 200 éves
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei”)
szerkesztőbizottságának szeme előtt. Szer
kesztői előszavában Pintér János közli,
hogy nem tekintették feladatuknak az intéz
mény történetének részletes feldolgozását
(e téma természetesen monográfiát igényel),
annál inkább a múzeum régészeti-történeti
emlékanyagának bemutatását. A 700 ezres
régészeti, a 320 ezret meghaladó numizma
tikai, a 110 ezres emléktárgy, az 50 ezres
képzőművészeti, a 700 ezres dokumentumés fényképanyag gyűjtemények ismertetése
valóban az érdeklődő Olvasó izgalmas szel
lemi kihívása. A szerkesztő utal arra is, hogy
a tanulmányok írói egy szempontrendszer
mentén dolgozták ki témáikat, ahol érvénye
sül a gyűjtemények létrejöttét, fejlődését;
anyagának csoportosítását; elhelyezésének
(raktári, nyilvántartási helyzetének) körülmé
nyeit bemutató igény; valamint a gyűjteményi
tárgyak kiállításokon és publikációkban
történő bemutatásának áttekintése.
Kovács Tibor főigazgató fejezeteket mutat
be a múzeum két évszázados történetéből.
Áttekinti az alapítás éveit, s hangsúlyo
san szól annak okairól, hogy miért volt
időszerű és különleges az arisztokrata
magánkezdeményezésből született kulturá
lis intézmény a régen önállóságát vesztett
országban. A felvilágosodás Magyaror
szágon összekapcsolódott azzal a nem
zeti mozgalommal, amely a nyelvművelés
szorgalmazása, az irodalom megújulása, a

kultúra terjesztése segítségével, a reform
kori gondolatok révén jutott el a nemzeti
függetlenség követeléséig. Külön fejezetben
foglalkozik a gyűjtemények alakulásával, el
helyezésükkel és „részbeni elvesztésükkel”,
majd 1867-től a II. világháborúig terjedő kor
szakkal, a közelmúlt évtizedek változásaival,
s a közeljövővel. A gyűjtemények „részbeni
elvesztése” - úgy tűnik - sajgó gondolat a
történetíró főigazgatónak, miközben maga
is megállapítja, hogy Pulszky Ferenc regná
lása idején (1869-1894) emelkedett igazán
európai rangra a „Nemzeti”. Történt mindez
azzal a törekvéssel egyidejűleg, amely korban
differenciálódtak a szaktudományok, s a po
lihisztorok - vagy mint egyik levelében Jósa
András írja: „régészetkedvelők” - helyét a
szaktudósok foglalták el. Az „egység felbom
lásának” borús főigazgatói megállapítását
persze rögtön követi Hampel lírai megfogal
mazása az anyaintézetről, amely maga hozott
létre szakgyűjteményeket........így táplálván,
mintegy áldozatkész óriási pelikán saját
épsége árán aprait”. Miközben természetes
nek foghatjuk fel a szakágak és múzeumaik
fejlődését, abban viszont messzemenően
igazat kell adnunk Kovács Tibornak, hogy
„legnagyobb múzeumaink máig küszködnek
a profilátfedés nehézségeivel”. Történeti
áttekintése egyik fontos megállapításának
tartom azt a gondolatát, mely szerint a kö
zelmúlt évtizedek centralizált kultúrpolitiká
jának korlátozott lehetőségei között leginkább
a múzeumok váltak a progresszív nemzeti
hagyományokat továbbvivő intézményekké.
A bevezető írásokat közel ötven gyűjtemény
és gyűjteményrész múltjának ismertetése
követi. A majd" nyolcszáz oldalas testes kötet
hatalmas mennyiségű és igen változatos tör
téneti emlékanyagot sorakoztat fel, miközben
a közel ötven szerző sok ezer mozaikkockával
járul hozzá a Nemzeti Múzeum történeté
nek puzzle kirakásához. A recenzens nem
tehet mást, mint néhány jelentős részlet
bemutatásával kedvet igyekszik ébreszteni
az Olvasóban a kötettel való megismerke
déshez. Számos gyűjteményismertető álta
lános kultúrtörténeti kapcsolatokat mutat
be, szakterület-történeti áttekintést ad, mint
pl. az őskőkori, vagy az őskori fejezet. Utóbbi
írás utal a százéves album adatára, mely
szerint a XIX. század közepén a Régiségtár
termeinek bútorzata egy főúri kastély ócska
konyhaszekrényeiből állt. A gyűjtemények
múltjában időről-időre visszatérő jelentős
esemény, amikor hajdan összetartozó
művelődéstörténeti emlékek több évtized
del, néha száz évnél is később újra egymás

mellé kerülhetnek. Ilyen adatra találunk
az őskori fejezetben, ahol Éber László az
1902-es kötetben ismerteti a legfrissebb,
Pécskán előkerült késő bronzkori kincsle
letet, amelynek néhány darabját az egykori
találó megtartotta. Ezeket sikerült 1986-ban
a régészeti osztálynak egy régiségkereskedő
hagyatékából megvásárolni, s a pécskai kincs
így teljessé válhatott. Muzeológial szempont
ból fontos eseményt elevenít fel a fejezet,
amikor ismerteti azt a vitát, amelynek ered
ményeként 1926-ban a Régiségtár raktáro
zási, nyilvántartási és gyűjteményfejlesztési
feltételei egyaránt javultak. A Régészeti Tár
sulat Varjú Elemér tárigazgató muzeológiai
elveit és gyakorlatát bírálta, s a kiküldött
bizottság jelentése, s ennek nyomán Hóman
Bálint főigazgató elmarasztalása a régészeti
gyűjtemények gyarapításának, kezelésének,
bemutatásának módját, a tudományos pub
likáló munkát egyaránt megváltoztatandónak
ítélte.
Rómer Flóris tevékenységére a kö
tet számos fejezete utal. A római kori
gyűjtem ényism ertető állapítja meg, hogy
1869-től Rómer 9 éves múzeumon tevékeny
sége alatt többet gyarapodott a gyűjtemény,
mint az azt megelőző évtizedekben össze
sen. A további lapokon közölt tanulmányok
is rendre hivatkoznak Rómerre, mint pl. a
zalavári leleteket, az arhaeozoológiai, vagy
a haranggyűjteményt ismertető írás. A XIX.
század utolsó évtizedeihez kötődik a római
kori lelethamisítások egyik ismert esete. A
brigetiói kutatások idején amatőr régészek,
régiséggyűjtők, kereskedők, kalandorok lep
ték el Ószőnyt és környékét. A leletek, köztük
a hamisított csontfaragványok távoli orszá
gok jeles múzeumaiba (pl. a lisszaboni nem
zeti múzeumba) is eljutottak. A népvándorlás
kori gyűjtemény múltját ismertető tanulmány
mutatja, hogy az intézmény gazdag története
mint egy változatos kaleidoszkóp, úgy vil
lant fel újabb és újabb mozaikokat a gazdag
tárházból. Ide tartoznak azok az adatok Is,
amelyek a Nemzeti Múzeum számára adomá
nyozók személyiségét - a korábban sokszor
sablonosán idézettek, pl. „Kindi Mátyás Szűts
mester” helyett - újabb, eddig ismeretlen sze
mélyekkel gazdagítják. Az első évek leltárai
nak áttekintése alapján ismerjük meg, hogy
mennyien és milyen változatos társadalmi
rétegekből származtak az adományozók
(az arisztokrácia tagjain kívül festőművész,
mezei gazda, lelkész, orvos, gyógyszerész,
halászlegény, pesti napszámos, „hangászegyleti” zenekari növendék stb.). Olykor a
leltárkönyvi bejegyzésért is folyt némi harc
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gyűjteményei

és bonyodalom az adományozók és a múze
um között, amit a kötet egyik 1871-es adata
bizonyít.
Gazdag anyagot foglal össze a honfogla
lás kori gyűjteményismertetó' tanulmány.
Árnyalt és hiteles képet rajzol a honfoglalás
kora emlékanyagának tudománytörténeti
értékeléséró'l, annak módosulásairól és a
korszak kulturális javainak kutatását végző
néhány jelentős régész sorsáról.
A Nemzeti Múzeum Régészeti Adattá
rának előtörténeteként a kötet vázlatos
áttekintést ad a vidéki múzeumok orszá
gos irányításának 1897 és 1953 közötti
múltjáról. Széles körű ismereteket közöl a
török- és az ötvös-gyűjtemény bem utatá
sával. Figyelemre méltó, ahogyan az éremtár
bemutatását a szerző Széchényi (!) gróf intéz
ményalapító kollekciójának ismertetésével
kezdi. A kezdetleges pénzektől az antikvitás,

a közép- és újkori pénzek gyűjteményén át a
napjaink (papír)pénzeiig, az értékpapírokig,
emlékérem-, kitüntetés-, jelvény-, bárca és
zseton gyűjteményekig, s a verőtő kollek
cióig terjed a tár anyagának ismertetése.
Kiemelkedő gyűjteményi áttekintést kapunk
a magyar történeti képcsarnok, a történeti
fényképtár, a fegyvertár, a bútorgyűjtemény,
a textilgyűjtemény, s még számos új- és
legújabb kori történeti gyűjtemény, adattár
és könyvtár kincseiről. A Nemzeti Múzeum
büszke lehet olyan - számos kiállításon
is szerepelt/szereplő - relikviáira, mint
amilyen II. Rákóczi Ferenc Rodostóban fa
ragott díszes széke, vagy Beethoven és Liszt
Broadwood-zongorája. Előbbi napjainkban
is a látogatók kedvence, utóbbi pedig alapos
restaurálás után a londoni Broadwood-cég
közreműködésével 1992-ben nagy európai
koncertkörutat járt be, melynek utolsó állo

mása a Nemzeti Múzeum díszterme volt.
A bicentenáriumi kötetet a filiálék - Esztergom-Vármúzeum, Sárospatak-Rákóczi Mú
zeum és a Visegrád-Mátyás Király Múzeum
- történeti, gyűjteményi áttekintése zárja.
Három kritikai megjegyzéssel zárom
a kötet bemutatását. Tudatában vagyok
annak, hogy közel ötven szerző írását nem
könnyű egyeztetni. így fordul elő, hogy néha
ugyanaz a múzeumtörténeti esemény véle
ménykülönbségekkel. talán nem egészen
kiérlelt méltatással szerepel. Ilyen pl. Varjú
Elemér régiségtári igazgató muzeológiai
elveinek és gyakorlatának megítélése,
mely az őskori, ill. a honfoglalás kori
gyűjteményismertetőben hangsúlykülönb
ségekkel jelenik meg. Nehéz nem ész re
venni azt a komoly eltérést, amely egy
gyermekkori - különben gyönyörű - vértezetet érint. A trianoni békeszerződést
1932-ben követő velencei egyezmény nyo
mán Bécsből a Nemzeti Múzeumba került
gyermekpáncél - a főigazgatói történeti
áttekintés szerint - II. Lajos magyar király
személyéhez kötődik, míg a fegyvertárat
bemutató gyűjteménygazda „II. Zsigmond
lengyel király 1533-ban Innsbruckban ké
szült gyermekpáncéljaként” határozza meg.
A fegyvertár vezetője hozzáteszi, hogy ezt a
vértet 1932-ben valóban II. Lajos tulajdoná
nak gondolták, s ezért adták át az osztrákok,
„de később kiderült, hogy a lengyel uralkodóé
volt.” Nem lehet magyarázatot találni arra a
nem jelentéktelen eltérésre sem, amely az
egységes tudományos műhelyként számon
tartható múzeum két 2002-es kiadású kö
tete között az ún. „polgárdi tripus” kérdésé
ben fennáll. A gyönyörű, Kr. u. IV. századra
keltezhető ezüst kincset közel százhúsz évig
háromlábú, nagyobb méretű lapos tál ta rtá 
sára szolgáló asztalállványkénl határozták
meg, s így írja le a római kori gyűjtemény
ismertetője is. Közben pedig az ugyancsak a
200 éves Magyar Nemzeti Múzeum köszön
tésére kiadott „Műtárgyvédelem 2002” kö
tetben a múzeum restaurátor, valamint ré 
gész munkatársai (egy szobrászművésszel
együtt) érdekes vizsgálatok után újraértel
mezték és „quadripus”-ként határozták meg
a régészettudomány fontos leletét. A kötet
mindezzel együtt igen fontos eredménye a
magyar muzeológiának.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsósor
ban, elismerés illeti az ünnepi könyv tipog
ráfusát, Csöllei Balázst, aki igen igényes,
szépen tagolt, arányosan tördelt kötetet
tervezett, a Mega Kft-t, amely a nyomdai
előkészítést és kivitelezést, valamint a
gyomai Kner Nyomdát, amely a könyvkötés
feladatát teljesítette, általános elismerést
kiérdemelve.
(A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményei. Szerkesztette Pintér János.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2002.
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Flórián Mária
A Gyó'r-Moson-Sopron Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Soproni Múzeum Alapít
vány támogatásával megjelent kötet Do
monkos Ottó sokadik kötete a kézművesipar
történetének témájában. Elsó' kötete azonban
annak a kiadványsorozatnak, amelyet Ipar
történeti Könyvtár címmel a Magyar
Kézművesipartörténeti Egyesület, az
MTA VEAB Kézművesipartörténeti Mun
kabizottsága és a Nemzeti Szakképzési
Intézet közösen indított. Stílusos, hogy
a Szakképzési Intézettel való közös
sorozat elsó' kötete éppen a mesterle
gények képzésével foglalkozik, illetve
azzal a folyamattal, amely révén a hazai
iparoslegények az európai kézművesség
szakmai fogásaival, technikai újításaival,
eredményeivel és nem utolsósorban
nyelvével, életvitelével megismerkedtek.
Csupa olyan lehetőség, ami a szakkép
zésben részt vevő mai fiatalok számára
is előnyös lenne.
A kötet legelőször a hazai kézmű
vesipar, illetve a kézművesipar kutatá
sának történetébe vezet be, kiemelve
ebben a kutatástörténetben magának a
szerzőnek a szerepét. Domonkos Ottó
1955-től foglalkozott a legkülönfélébb
kézműves mesterségekkel, a gombkötők,
kötelesek, kékfestők, szíjgyártók, pékek,
kalaposok, de elsősorban a takácsok és
szabók tevékenységével, szervezeteik
kel, szabályzataikkal. Magyar és német
nyelvű összefoglaló munkái között meg
kell említeni a Magyar néprajz kézikönyv
Kézművesség című kötetének általa írt nagy
fejezeteit. A mesterlegények vándorlásának
jelentőségére a kultúra közvetítésében először
az 1970-es évek elején írt tanulmányában
hívta fel a figyelmet. Későbbi tanulmányai is
foglalkoztak a legényvándorlások útvonalával,
technikatörténeti jelentőségével, de a hazai
és külföldi források feltárásával töltött hosszú
évtizedek munkája csak ebben a kötetben lát
hatott napvilágot.
A kötet az inasfelvétel és -felszabadítás
közötti nehéz inasévek leírásával kezdődik. A
megpróbáltatások ismeretében érthető, hogy
az inasból legénysorba került ifjút fűtötte a
vágy, hogy mielőbb vándorútra keljen. A mes
terlegények vándorlását a céhlevelek, illetve le
gényszabályzatok kézzel írt, később nyomtatott
bizonyságlevelei (Kundschaft), a céhek szállás
könyvei (Gesellenbuch), a XIX. század elejétől
rendszeresített vándorkönyvek és a vándorló
legények számára készült útinaplók alapján
rekonstruálja a szerző. Ezeknek a dokumen

tumoknak olykor művészi kivitelben készült
példányait a kötet illusztrációi között láthatjuk.
A hazai és a közép-európai régió szállásköny
veinek adataival felvázolt vándorulak és az
egyes céhek vonzáskörzetét bemutató térképek
alapján a céhes ipar közép-európai kapcsolata
inak útvonalait, irányvonalait ismerheti meg az
olvasó.
A bizonyságlevelek egyik munkahelytől a
másikig kísérték a legényt, ott újat kapott, és

-------------- Domonkos Ottó---------------A m ag y aro rszág i m esterlegények
közép-európai kapcsolatai
és szokásai a XV-XIX. század b an

Ipartörténeti könyvtár
--------------- 1. ----------------

az előző a helyi céh ládájába került. A vándor
könyveket, szálláskönyveket, amelyekben a
vándorlás teljes útvonalát igazolták a befogadó
mesterek, csak a XIX. század elején vezették
be a hazai céhek körében. A három-öt évre
kiállított vándorkönyvek a birodalom terüle
tén a Rajna vonaláig, keleten pedig Szilézia,
Galícia területén bárhol érvényesek voltak, a
birodalom határát átlépve azonban már vízu
mot kellett szereznie a legénynek. Erre ritkán
került sor, mert a német nyelvterületen kívül a
magyar mesterlegényeket nem szívesen látták.
Kivételesnek számított egy-egy észt, lett, litván
vagy szentpétervári útvonal, de előfordult dán
és egy-két norvég város említése is. A nyu
gatról érkező legények elsősorban a felvidéki
városokat látogatták, a nyugati szappanosok,
gombkötők többnyire csak Győrig, Sopronig
jutottak el magyarországi vándorlásuk alkal
mával.
A XIX. század elejétől megjelenő útikönyvek,
címtárak csak szórványosan maradtak fenn

egy-egy leszármazott tulajdonában. így találta
meg egyik példányukat Domonkos Ottó egy
sellyei kékfestő-műhelyben. Az útikönyveket
a kötet időrendben ismerteti. Míg a korai pél
dányok a vándorlás előnyeiről mint a szakmai,
szellemi, társadalmi, erkölcsi előbbrejutás
lehetőségéről szólnak, egyes szakmák cent
rumainak bemutatását szolgálták, idővel a
részletes útikalauz szerepét töltötték be, és a
szakmai részletekre kevésbé tértek ki.
A kötet nagy terjedelemben foglalkozik
azokkal a legényélettel kapcsolatos szo
kásokkal, amelyeket nem foglaltak be a
hivatalos céhelőírásokba, hanem a helytör
téneti, céhtörténeti irodalom őrzött meg az
utókor számára. Ilyen volt a legényavatás,
a mesteravatás alkalmával a legénykoszo
rú, céhkorona használata, ami a XVI-XVII.
századtól a céhek megszűnéséig, 1872-ig
volt szokásos. Hasonlóan szórványként,
a győri szíjgyártók irataiban maradt fenn
a senkelet szertartása. Ez az összejöveteli szokás valószínűleg a ’schenken',
megajándékoz szóból „magyarította”
nevét, és valaki, például a vándorló legény
megajándékozásával (pár garassal, pohár
borral) kapcsolatos. Ugyancsak nyugati
előzményekre megy vissza a legények névválasztása, névvétele (Namenkauf), ami a
legényavatás szertartásának része volt. A
névválasztást az érkező legénytől is meg
követelték, a választott név rendszerint a
legény keresztnevéből és lakóhelye nevéből
állt. A szokás hazánkban a török alól felsza
badult mezővárosokban a német iparosok
megjelenésével terjedt el. Domonkos Ottó
felemlíti a szintén német telepesekkel
hazánkba érkezett bodnártáncol, amit szo
káskutatóink is elsősorban a Tokaj-Hagyaljáról
rögzítettek. Ezen kívül számos XIX. századi
céhszokás mozaikszerűen fennmaradt forrás
anyagából idéz. Az ifjúság céhszokásai között
felemlíti például a nagyváradi gubáslegények
ládafelköszöntését, és közli a fennmaradt ván
dordalokat.
A kötet függelékében az egykori legényélettel
kapcsolatos változatos forrásanyagot találunk,
így legényszabályzatokat, visszaemlékezése
ket, remekelőírásokat, a betegházban kezelt
legények listáját, szálláskönyveket és vándornaplókat. Külön említést érdemelnek a gazdag
illusztrációk, a céhdokumentumok, céhes jelvé
nyek, céhszokások tárgyi emlékeinek fekete-fe
hér és színes képeken történő ábrázolásai.
(Domonkos Ottó: A magyarországi mesterle
gények közép-európai kapcsolatai és szokásai
a XV-X1X. században. Ipartörténeti Könyvtár
1. Budapest, 2002. 320 oldal, 46 térkép, 69
fekete-fehér, 37 színes kép.)
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Selm eczi Kovács Attila
Magunk között a „magyar múzeumok éve”
néven emlegetett 2002-es jubileumi esztendő'
kiemelkedő eseményei között kell számon
tartanunk a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Múzeumi Osztálya által
újraindított szakmai periodikát: a Múzeumi
Közleményeket. A Múzeumi Osztály szakmaimódszertani folyóirata 1962-ben látta meg
a napvilágot, és közel három évtizedet élt
meg. Gyermekségét meglehetősen egyszerű
köntösben, kis példányszámban (kb. 400),
de olykor gazdag tartalommal töltötte el. Az
1970-cs évek elején bekövetkezett változás formásabb külsőt, megduplázódott példányszá
mot. hosszú ideig évi háromszori megjelenést
és változatosabb tartalmat hozott. Ekkor for
málódott ki a folyóirat rovatrendszere, amiben
-módszertani, múzeumpolitikai, külkapcsolati,
kiállítási témakörökre esett a hangsúly, de
rövidebb hírek, aktuális események is helyet
kaptak. A rendszerváltás táján azonban már
nagy késéssel és esetlegesen megjelenő fo
lyóirat csendben kimúlt; pontosabban - most
már tudjuk - tetszhalott állapotba került,
hogy a magyar múzeumok születése évétől
megújult formában és korszerű tartalommal
szolgálja a hazai muzeológus társadalmat;
amint a szerkesztő, B. Varga Judit írja: „A
nevében a régi és küldetésének teljesítésében
elődje nyomdokait követni szándékozó folyó
irat szerkesztőbizottsága a szakma egészével
kíván párbeszédet folytatni”.
Az évente két alkalommal megjelenő
periodika újraindítását a Közgyűjteményi
Főosztály vezetője, Kócziánné dr. Szentpéteri
Erzsébet köszöntő soraiban azzal indokol
ja, hogy „számos fontos téma nem kap
publicitást, annak ellenére, hogy az egész
szakmát érinti és foglalkoztatja, és a rá
vonatkozó tájékoztatás és megbízatás
sokunknak alapvető igénye. Múzeumi vi
lágunk folyamatos átalakuláson megy át,
aminek megismeréséhez és megértésé
hez nem mindig elegendő a magunk által
megszerezhető információ, fórum kell,
amely tájékozódásra és eszmecserére egy
aránt lehetőséget biztosít. Ilyennek szánja
az új Múzeumi Közleményeket az a csapat,
amely az életre keltés izgalmas feladatát
magára vállalta.” A neves múzeumi vezető
szakemberekből álló szerkesztőbizottság
tagjainak mindegyike egy-egy meghatáro
zott témakör, ill. rovat gondozását is el
látja. A periodika sokoldalúságáról tanús
kodnak a tervezett fontosabb rovatcímek,
mint pl. Múzeumpolitika, Jog, Elmélet és

módszertan, Közönség, Informatika, Világ,
Aktuális. A korszerűség jegyében minden
cikk rendelkezik angol nyelvű rezümével,
mint ahogyan a jelen indító számban is,
melyben elsősorban a kommunikáció, a
szakfelügyelet, az EU-tagság kérdéskörébe
tartozó cikkek olvashatóak, term észete
sen több aktuális témafeldolgozás között
(tartalmi ism ertetését nyújtja a Múzeumi
Hírlevél 2003. évi májusi száma).
Köszöntjük a nagy múlttal rendelkező új
raindított testvérlapunkat, és kívánjuk, hogy

az aktuális híranyaggal havonta szolgáló
Múzeumi Hírlevél és a széles közönségigény
hez igazodó negyedéves Magyar Múzeumok
mellett félévenkénti megjelenésével a Múze
umi Közlemények mihamarabb nélkülözhe
tetlen szakmai fórummá váljon, amely - a
beköszöntő szavait idézve - „az ismeretek és
a vélemények tárháza lesz, amelynek meg
újított és nyomtatott kiadása remélhetőleg
még akkor is fennmarad, ha az elektronika
állásai már elérik a legkisebb tájházat is”.
- Úgy legyen!
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In memóriám
Zólyom i J ó zsef (1 9 3 3 -2 0 0 3 )
Limbacher Gábor
Dr. Zólyomi József néprajzkutató, 1958-tól a
Palóc Múzeum muzeológusa, 1960-tól 1991-ig
igazgatója és egyben - a megyei múzeumok
1962. évi tanácsi fenntartásba kerülésétől
az igazgatóságnak a Palóc Múzeumból való
1970-es évek elejei elköllöztetéséig - megyei
múzeumigazgató, kereken hetven éve szüle
tett. Vasutas családból való származása révén
is regionális beágyazottságú volt. A Nógrád
megyei Herencsényben született, elemi isko
láit a ma Szlovákiához tartozó Nagysallóban,
gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton
és Újpesten végezte. Számomra nem jelen
téktelen, hogy egyformán a Könyves Kálmán
Gimnázium tanulói voltunk, mint ahogy egye
temi tanulmányainkat is egyaránt az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem néprajz szakán
fejeztük be, ő 1957-ben.
Zólyomi József igazgató úr csaknem fél év
százados tudományos tevékenysége gerincét
a nógrádi palócok és az Itt élő etnikumok ha
gyományos műveltségének módszeres föltá
rása képezte. Mindeközben figyelme kiterjedt
azokra a tradicionálisan összetartozó nógrádi,
honti területekre is, amelyeket a trianoni or
szághatár elválasztott. E ma igazán korszerű
regionális érdekló'dés és kulturális megköze
lítés nagy erénye tudományos-muzeológusi
életművének. Minden eszközzel a saját táj,
saját település megismerésére és megismer
tetésére törekedett mind gyűjteményszervezó'
és fejlesztő munkásságában, mind publikációs
tevékenységében. A száz körüli tudományos
és tudományos ismeretterjesztő írása sorá
ban természetesen megtalálható a szülőfalu,
Herencsény történeti, néprajzi monográfiája,
és a felnőttkori település, Balassagyarmat
önálló kötetben való bemutatása.
Fő kutatási területe a Nógrád megyei pa
rasztság tárgyi kultúrájának vizsgálata volt,
aminek fontosabb részterületeit az állat
tartás, földművelés, építkezés, lakáskultúra
képezték. Fontos tanulmányai jelentek meg
az állattartás - közte a tejnyerés és tejfeldolgozás, általában az állat haszna, a pász
torok, az állattarás építményei - települési,
kistérségi és nagytáji kutatásairól, Nógrád
megye földművelésének XVIII-XIX. századi
történetéről, a levéltári forrásokból föltárha
tó Nógrád megyei népi építkezésről, Nógrád
megye lakástextíliáiról és a Palócföld népi
bútorairól. De mint a teljességben gondolkodó
kutató, igen fontos folklóradatokkal is gaz
dagította a tudományt, önálló folklorisztikai
publikációkkal is jelentkezett. Foglalkozott az

emberi élet fordulóihoz és a naptári ünne
pekhez kapcsolódó népszokásokkal, és nem
elhanyagolható gyűjtőtevékenységet folytatott
a népi vallásosság területén, műtárgyakat és
adatokat illetően egyaránt. Tudományos tevé
kenységének egyik legjelentősebb sajátossága
és produktuma, hogy a nógrádi parasztság
történetének, társadalomszerkezetének, tár
gyi-szellemi kultúrájának föltárása során nem
elégedett meg a terepmunka adatközléseivel,
tárgyi emlékeivel, hanem időt és fáradságot
nem kímélve, mélyreható levéltári kutatá
sokat is folytatott. Ennek eredményeként a
hagyományos társadalomra tett közvetlen
megállapításai nemcsak két-három emberöltő
időszakára érvényesek, hanem az írásos for
rások feldolgozásával képes volt a műveltség
jellemzőit és alakulását visszakövetni egészen
a XVIII. század elejéig. Mélyreható kutatásokat
végzett a hagyatéki leltárok földolgozásakor
mind egy dejtári parasztgazda, mind Nógrád
megye kereskedői esetében. Ide kapcsolódik a
füleki nemesek 1663-ból datált kárvallomása
inak publikálása is.
Szakmai életútja során folyamatosan fi
gyelmet fordított a Nógrád megyei szlovák
és német nemzetiségekre. Az 1970-es évek
elején jelentette meg írását a szlovákok Nóg
rád megyei letelepedéséről, néhány év múlva
e népcsoport hagyományos viseletkultúráját
mutatta be, majd egy évtized alatt összegyűlt
kutatási tapasztalatait összegezte a Nógrád
megyei szlovákokról készült átfogó tanulmá
nyában. Az 1980-as évek második felében a
német nemzetiség történeti néprajzi kutatását
végezte nagy intenzitással, és a széles körű
eredményalkotás érdekében közös terepkuta
tást szervezett regionális és országos szakte
kintélyek bevonásával.
Újabban a Nógrád megyei parasztság lakás
textiljei közel 300 éves történetének monog
rafikus feldolgozását végezte el, és megírta
megyénk népművészeti monográfiájának több
fejezetét. Nyugdíjas éveiben, sajátos módon,
szakmai alkotótevékenysége különös inten
zitással folytatódott. Az említett munkák
mellett az utóbbi években számos környékbeli
település történeti-néprajzi összefoglalóját
készítette el (Herencsény, Őrhalom, Csitár,
Nógrádmarcal, Patvarc). Ez évben készített
összefoglalást a belső-cserháti települések
folklórjáról, a kéziratot még kórházi kezelése
idejére is bekérte, befejezni azonban már nem
maradt ideje.
Mindezeken túl nem elhanyagolható
tudományszervező tevékenysége sem, hi
szen több, mint harminc éven át igazgató
volt, irányítva megyénk (Nógrád) néprajzi

és városunk (Balassagyarmat) történeti
kutatásait, de kereken tízéves megyei
igazgatása során a régészeti és szélesebb
körű történeti vizsgálatoknak is szervezője,
irányítója volt.
Nehéz idők tanúja és szerény alakítója
volt. Nehéz, igazán ki sem beszélt élménye,
tapasztalása volt, amikor a politikai-köz
igazgatási szempontú, 1970 körüli múzeumi
átszervezés során megyei múzeumigaz
gatóból visszaminősítették, és múzeuma
gyűjteményeit széttelepítették.
Több mint másfél évtizedes ismeretségünk
során mindig vidámságra, jó kedvre törekvő
embernek ismertem, de mélyről jövő neveté
sét az életút negatív élményei is artikulálták.
Megható élményt jelentett számomra, amikor
1999-ben megyei Madách-díjasként és 2002ben megyei Szontágh Pál-díjasként tiszta,
szinte gyermeki örömmel nyugtázta az elis
merést. A szakmai áttekintés mellett összes
ségében is meggyőződésem, hogy Zólyomi
József szorgalmas, szerény és következetes
életútja során összegyűjtötte azon muníció
kat, amelyekkel a földi élet végén a vég nélküli
életben részesülhet.

József Zólyomi (1933-2003)
The community of Hungarian ethnographers
has lost a genuine researcher and museologist
once again. József Zólyomi was born in Herenc
sény, Nógrád county, and spent all his life on
examining the ethnographical heritage of this
region, focusing on the material culture of the
peasants, such as animal husbandry, farming,
housing and interior decoration. It was always
characteristic of him that when researching he
used archival sources as well as the results of
his collecting and recording. In 1958 he started
working for the Palóc Museum, became its di
rector two years later and continued working till
1991. He w as awarded the Madách Prize in 1999
and the Pál Szontágh Prize in 2002.
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Választmányi ülés (március 21.)
A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi
Egyesület megújult választmányának első
ülésén egyetlen napirendi pont szerepelt:
a tisztségviselők megválasztása. A titkos
szavazás eredményeképpen a Társaság
elnökévé Matskási Istvánt, ügyvezető el
nökévé Balázs Györgyöt, főtitkárává Gönczi
Ambrust, négy alelnökévé pedig Bodó
Sándort, M. Kovács Petronellát, Vásárhelyi
Tamást és Viga Gyulát választották meg.

szervezésében a NKÖM tanácstermében
került sor arra az összejövetelre, melyen
először a Magyar Természettudományi
Múzeum munkatársai tartottak beszámo
lót angliai tanulmányútjukról, elsősorban
az általuk felkeresett múzeumok közön
ségkapcsolati munkájáról. A beszámolót
követően Koncz Erika helyettes államtitkár
beszélt a középtávú múzeumi stratégia ter
vezetének közönségkapcsolati tartalm á
ról. A megbeszélés lezárásaként minden
jelenlévő egyetértett azzal, hogy szükség
van hasonló eszmecserékre.

Beszámoló angliai tanulmányúiról
(április 14.)

Elnökségi ülés (április 16.)

A Pulszky Társaság Közművelődési Ta
gozata, valamint a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Közművelődési
Szakfelügyelete és a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület Múzeumi Csoportja

Az elnökségi tagok meghatározták az egy
más közötti munkamegosztást, az egyes
területek felelőseit. Az elnökség megbízta
az ügyvezető elnököt és a főtitkárt, hogy
alakítson ki pontos képet a Társaság tag

létszámával, a tagsági díj befizetésével,
illetve elmaradásával kapcsolatban, szem
előtt tartva a tagság aktivizálását és a tag
toborzást, beleértve a nyugdíjas múzeumi
szakemberek egyesületi életbe való h até
konyabb bevonását. A Balázsy Ágnes-emlékkötet jelenlegi helyzetével kapcsolatos
tájékoztatás után az elnökség egyetértett
Éri István javaslatával, hogy a tartalom 
jegyzék elkészülte után körlevélben, illetve
reklám-anyag segítségével tájékoztassák a
külföldi partnereket a kötet megjelenéséről
és megvásárlásának lehetőségéről.
Az elnökség tagjai egyetértettek, abban
hogy a Koncz Erika helyettes-államtitkár
által először a Társaság Egerben tarto tt
közgyűlésén ism ertetett Középtávú S traté
giai Terv megvitatására a Társaság külön
fórumot biztosítson a közeljövőben.
(Gönczi Ambrus)

M useum .hu hírek
A Magyar Múzeumok téli számában - leg
utóbbi jelentkezésünkkor - jeleztük, hogy a
következő hónapokban számos újdonsággal
szolgálhatunk majd a folyóirat olvasóinak.
A honlap angol nyelvű változata
A Museum.hu szerkesztősége eseménydús
félévet tudhat maga mögött. Első és leg
fontosabb hírünk, hogy a Soros Alapítvány
támogatásából elkészült a honlap angol
változata, mely az utóbbi hónapokban
megkétszerezte a www.museum.hu nézett
ségét (immár havi 140 000 letöltött oldal).
Az angol nyelvű verzió a magyar változat
hiánytalan fordítása, s lehetővé teszi, iiogy
idegen ajkú olvasóink is tájékozódhassanak
mind az állandó látnivalókról, mind pedig
az aktuális eseményekről, időszaki kiállí
tásokról. Az angol változat létfontosságát
az a számos angol nyelvű érdeklődő levél
bizonyítja, mely nap mint nap érkezik a
Museum.hu szerkesztőségébe.
Az angol változat naprakész üzemel

tetéséhez term észetesen a múzeumok
segítségére, folyamatos, időbeni és
- lehetőségeikhez mérten - angol nyelven
történő adatszolgáltatására van szüksé
günk, mely lehetővé teszi egy-egy esemény,
kiállítás mihamarabbi publikálását magyar
és idegen nyelven egyaránt.
Múzeumok Majálisa
Idén másodszor vett részt a Museum.hu a
Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett
Múzeumok Majálisán. A hétvége igazán
eredményes volt, mivel a két nap alatt
több mint 1500 embert járt a sátrunknál
és távozott a Museum.hu szóróanyagával.
A standunkon elhelyezett számítógép
segítségével számosán megtekintették a
honlapot (köszönet illeti ezért a Nemzeti
Múzeum készséges szervező stábját, akik
biztosították számunkra az Internet kap
csolatot!). Külön öröm volt, hogy mozgássérülteknek és gyengén látóknak ajánlhat
tuk honlapunk speciális oldalait, rovatait.

Igazán sikeresnek bizonyult az a kezde
ményezés, hogy a Majálison részt venni
nem tudó múzeumok standunkon pro
pagálhassák magukat - szóróanyagaik
segítségével.
A Museum.hu által készített múzeumi
honlapok
Két újabb budapesti múzeum került fel a
világhálóra. A Semmelweis Orvostörté
neti Múzeum és a Nagytétényi Kastélymúzeum a Museum.hu szerkesztőségét
bízta meg azzal, hogy készítse el in
tézményeik honlapját. Az új weblapok
a www.semmelweis.museum.hu és a
www.nagytetenyi.hu címek alatt találhatók
meg. A Magyar Múzeumok Honlapja a to
vábbiakban is vállalja honlapok készítését,
illetve a már meglévők karbantartását,
valamint webtárhely biztosítását jutányos
áron, egyéni megállapodás szerint. Részle
tek: www.museum.hu/services/akciok.asp
(Kóczián Orsolya)
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Bállá Loránd (1973)
történész
gyűjteménykezelő
Történeti Képcsarnok
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest

Gedai István dr. (1934)
numizmatikus
kandidátus
ny. főigazgató
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest

Basics Beatrix dr. (1956)
művészettörténész
főosztályvezető'
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest

Gócsáné Móró Csilla (1960)
történelem-népművelés
szakos tanár
igazgató
Blaskovich Múzeum
Tápiószele

Bodó Sándor dr. (1943)
etnográfus
kandidátus
főigazgató
Budapesti Történeti Múzeum
Budapest
Deme Péter dr. (1950)
történész
igazgató
KÖM Társadalmi Kapcsolatok
Igazgatósága
Budapest
Flórián Mária dr. (1940)
etnográfus
kandidátus
tudományos főmunkatárs
MTA Néprajzi Kutatóintézet
Budapest
Gaál Károly dr. (1922)
etnográfus
akadémikus
egyetemi tanár
emer. 0. Univ. Prof.
Wiener Universität
Wien

Kócziánné Szentpéteri
Erzsébet dr. (1941)
etnográfus
főosztályvezető
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztály
Budapest
Kriston Vízi József dr. (1953)
etnográfus
NKÖM szakértő
Budapest
Uimbacher Gábor dr. (1958)
etnográfus, szociológus
PhD.
Nógrád Megyei Múzeumok
Salgótarján
Mayerné Baán Magdolna
tanár
Helytörténeti Gyűjtemény
Soroksár
G. Merva Mária dr. (1951)
irodalomtörténész
igazgató
Gödöllői Városi Múzeum
Gödöllő

Mészáros Veronika (1975)
etnográfus
muzeológus
Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém

Szacsvay Éva dr. (1945)
etnográfus
főtanácsos
Néprajzi Múzeum
Budapest

Nagy Zsuzsa (1977)
közgazdász
PhD hallgató
Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
Marketing Intézet
Miskolc

Szegedi-Maszák Zsuzsanna
(1978)
művészettörténész
Budapest

Piskóti István dr. (1960)
közgazdász
kandidátus, PhD.
tanszékvezető egyetemi
docens
intézetigazgató
Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
Marketing Intézet
Miskolc
Radnóti Sándor dr. (1946)
esztéta, kritikus
a filozófiatudomány doktora
egyetemi tanár
Eötvös Lóránd
Tudományegyetem
Budapest
Rapcsányi László dr. (1925)
újságíró
Budapest
Selmeczi Kovács Attila dr.
(1942)
etnográfus
a néprajztudomány doktora
főtanácsos
Néprajzi Múzeum
Budapest

Szulovszky János dr. (1962)
történész, etnográfus
kandidátus
tudományos főmunkatárs
MTA Történettudományi
Intézet
Budapest
Szűcs Judit (1947)
etnográfus
igazgató
Tari László Múzeum
Gsongrád
Tari János dr. (1957)
etnográfus, rendező, operatőr
PhD.
filmstúdió vezető
Néprajzi Múzeum
Budapest
Tóth Zsuzsanna (1967)
művelődésszervező
múzeumpedagógus
Matrica Múzeum
Százhalombatta
Veres Gábor (1969)
etnográfus
igazgatóhelyettes
Heves Megyei Múzeumok
Igazgatósága
Eger

Kiállítási képek - Exhibition images
Gödöllői Városi Múzeum
Gödöllő Town Museum

Magyar Nemzeti Galéria
Hungarian National Gallery

Barabás Miklós: Gödöllő' és az ötfogatú équipage, 1859. Magántulajdon
Miklós Barabás: Gödöllő' and the five-in-hand équipage, 1859. Private
property
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J. F. Stock: Báró Sina bécsi palotája, 1860. Magántulajdon
J. F. Stock: Baron Sina’s mansion in Vienna, 186. Private property
Fotók - Photos: Kresz Albert

Mányoki Ádám: Mária Terézia Habsburg főhercegnő,
1723. Galerie Schleissheim
Ádám Mányoki: Archduchess Maria Theresa,
1723. Galerie Schleissheim

Tari László Múzeum, Csongrád
László Tari Museum, Csongrád

A bronzkori kultúrát bemutató terem részlete
Detail of the Bronze-Age Gallery

Vízi élet - halászat - Life on the water - fishing
Fotók - Photos: Kiss László
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